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Editorial
Absolutul, \n toat`
splendoarea sa, las` s`
se disting` aproape de
timpan o complexitate de
idei pietrificat` sub forma
a dou` cuvinte: filozofia,
zborul. {i dac` ar fi s`
\n]eleg ideea aceasta din
urm` mai bine, ea ar suna
astfel: filozofia zborului.
Sunt dou` no]iuni ce
par a nu avea nimic \n comun [i totu[i, se
completeaz` perfect. O ampl` dezvoltare a
\ntregului [i o am`nun]it` disec]ie \n ceea ce
prive[te universul. Poate c` dac` nu ar fi existat
dorin]a omului de a zbura, nu s-ar fi n`scut nici
ideile filozofice ce-l contureaz` armonios. Dar ce
leg`tur` exist` \ntre pl`cere, uimire, frumuse]e
des`v#r[it` [i idei reci, ce par s` \ngr`deasc`
zborul? R`spunsul este simplu: zborul reprezint`
o filozofie pl`cut`, o cauz` [i un efect simultane,
iar filozofia, prin simpla ei explica]ie, relev` zborul,
c`ci cucerirea v`zduhului \nseamn` \ndeplinirea

FILOZOFIA
ZBORULUI

Joint Close Air Support
Conferin]a, organizat` de Allied Command Transformation (ACT) în cooperare cu CC-Air Ramstein, s-a desf`[urat
în cadrul Bazei Aeriene Soesterberg din Utrecht, Olanda, \n ultimul trimestru al anului 2008. Scopul acesteia a fost de a
informa participan]ii asupra ultimelor evenimente referitoare la modul de instruire, planificare [i executare a misiunilor Joint
Close Air Support. De asemenea, participan]ii au fost informa]i asupra modului de folosire a JCAS în cadrul ISAF [i au
fost prezentate ultimele tendin]e tehnologice privind modul de instruire [i de executare a acestor misiuni în viitor. La
conferin]` au participat reprezentan]i din for]ele aeriene, navale [i terestre din 20 de ]`ri NATO [i ai comandamentelor
NATO de diferite niveluri.
Delega]ia rom#n` a \naintat o serie de propuneri, dintre care amintim transmiterea informa]iilor solicitate de c`tre CCAir Ramstein referitoare la preg`tirea FAC/JTAC în România [i necesitatea particip`rii, la conferin]ele viitoare, a
reprezentan]ilor For]elor Terestre ca principali operatori ai FAC/JTAC [i beneficiari ai sprijinului aerian apropiat.

C`pitan-comandor Alexandru TRANDAFIR 
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celui mai frumos vis al omenirii. Un vis asem`n`tor
unei obsesii, unui devotament pentru \n`l]area
omului pe vertical`. {i totu[i, filozofia este cea
care \nglobeaz` \n esen]a ei ideea zborului, pentru
c` ea cuprinde \ntreaga existen]`, \ntregul cosmos.
Cum se explic`, \ns`, sau ce reprezint`
dorin]a de a zbura? Dac` ar fi s`-i copiez pe filozofii
antici, care aveau concep]ii originale despre ideea
urcu[ului spre cer, nu a[ mai \n]elege nimic sau
poate c` a[ descoperi acelea[i cuvinte – filozofia,
zborul – care ar reprezenta tema mea de g#ndire
pentru sute sau chiar mii de ani. Spre a da un
r`spuns, ar trebui s` fiu nemuritor sau pur [i simplu
vis`tor. Pentru a contura filozofia zborului meu
prezent, un mic am`nunt utopic, asemenea lui
Leonardo da Vinci, str`bat mistica crea]iei [i la fel
de curios urmez un Icar care, \n esen]a unei lumini
orbitoare, \mi va revela taina zborului. Atot[tiutor,
voi afirma dezinvolt c` filozofia zborului e doar o
alt` fa]` a lumii [i a universului, un fragment din
necunoscutul \nconjur`tor. Un joc de cuvinte care
nu m` inhib`, dar, cu un cosmos asupr`-mi, m`
oblig` s` abandonez explica]ia.
Ca fiin]` muritoare, iubesc absolutul [i caut
explica]ii simple pentru cuvinte complexe. Caut
misterele ascunse ale zborului pentru a-mi hr`ni
sufletul [i filozofia, pentru a crea tot ce-mi doresc.
Descop`r astfel c` zborul \ns`[i e vis, mit, realitate
iar filozofia e dincolo de moarte, o copie fidel` a
nemuririi.

C`pitan-comandor
{tefan POPA 
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AGEND~

PUTEM REU{I NUMAI ÎMPREUN~!
Interviu cu generalul-maior dr.
ION–AUREL STANCIU,
[eful Statului Major al For]elor Aeriene

– Domnule general, a]i fost numit recent la conducerea Statului
Major al Fo]elor Aeriene. Având în vedere, pe de o parte, experien]a
dumneavoastr` din func]iile de]inute anterior, în mod special cea
de [ef al Direc]iei Opera]ii din Statul Major General [i, pe de alt`
parte, autoevalu`rile st`rii structurilor militare din For]ele Aeriene
sau înt#lnirile cu personalul ce încadreaz` aceste structuri, v`
rug`m s` ne spune]i care sunt concluziile dumneavoastr` în
ceea ce prive[te categoria noastr` de for]e, la început de an?
– În primul rând, vreau s` v` spun c` în momentul în care am fost numit pe
aceast` func]ie, am sim]it o mare responsabilitate. De la instalarea mea [i a noii
echipe la comanda For]elor Aeriene am fost interesat s` aflu, în primul rând,
problemele cu care se confrunt` cei care, pe diferite niveluri ierarhice, au
responsabilitatea îndeplinirii misiunilor acestei categorii de for]e. |n acest sens,
am efectuat o serie de vizite de documentare [i informare \n bazele aeriene, la
brigada de rachete sol-aer, \n institu]iile de \nv`]`m#nt ale For]elor Aeriene [i, nu
\n ultimul r#nd, la depozitele de muni]ie [i de tehnic` aflate \n responsabilitatea
categoriei noastre de for]e.
Concluzia preliminar` care se desprinde, cel pu]in deocamdat`, este c` în
cele mai multe cazuri liderii acestor structuri [i-au în]eles menirea, au c`utat [i au
g`sit solu]iile corecte pentru a-[i executa misiunile, de[i nu v` ascund faptul c`
mai sunt unele disfunc]ionalit`]i generate de mentalit`]i, de moduri de abordare a
problemelor \n neconcordan]` cu realitatea.
Totu[i, ar trebui luat` în calcul [i situa]ia real` preluat`, la nivelul categoriei
de for]e, iar aici vreau s` precizez câteva dintre dificult`]i:
 încadrarea redus` cu personal la unele structuri;
 anumite deficien]e de comunicare între anumite structuri;
 resursele financiare limitate avute la dispozi]ie;
 neîn]elegerea faptului c` unele neîmpliniri ni se datoreaz` mai mult nou`,
celor de la Statul Major al For]elor Aeriene (SMFA), [i mai pu]in celor de deasupra
noastr`, care observ c` au fost critica]i f`r` prea mult discern`mânt [i cu destul`
superficialitate.
Este datoria noastr`, a tuturor, s` identific`m disfunc]ionalit`]ile actuale ale
sistemului [i s` devenim parte a solu]iei, prin tot ceea ce \ntreprindem. Din acest
punct de vedere, ac]iunea noastr`, a echipei de conducere, este îndreptat` c`tre

Generalul-maior dr. Ion-Aurel Stanciu s-a n`scut la 27 martie 1955 la Buz`u.
Dup` absolvirea Liceului Militar “Dimitrie Cantemir” de la Breaza, a urmat cursurile
{colii Militare de Ofi]eri de Avia]ie de la Boboc, promo]ia 1977. Dup` absolvire a
fost \ncadrat navigator-[ef la Centrul de comand` al {colii Militare de Ofi]eri de
Avia]ie, institu]ie de \nv`]`m#nt unde a func]ionat ca lector p#n` \n 1984. Dup`
ce, \n perioada 1984–1986, a urmat cursurile Academiei Militare, a fost \ncadrat
ca asistent la Catedra de avia]ie a aceleia[i institu]ii de \nv`]`m#nt militar
superior.
Din 1989 a mai \ndeplinit func]iile de adjunct al comandantului Aeroportului
Interna]ional Otopeni [i apoi comandant al acestuia, adjunct al directorului general
al companiei aeriene ROMAVIA, [ef al Biroului ata[a]i militari din Direc]ia de
Informa]ii Militare [i apoi loc]iitor al [efului Direc]iei de Protec]ie [i Siguran]`
Militar`. |n anul 2001, a absolvit Colegiul Na]ional de Ap`rare din Bucure[ti. |n
luna noiembrie 2003, a fost promovat \n Statul Major General \n calitate de
loc]iitor al [efului Direc]iei Opera]ii, iar din 2007 a fost numit \n func]ia de [ef al
Direc]iei Opera]ii din Statul Major General. |ndepline[te func]ia de [ef al Statului
Major al For]elor Aeriene din data de 17 februarie 2009.
|n 2005, a ob]inut titlul de doctor \n [tiin]e militare la Universitatea Na]ional`
de Ap`rare cu teza “Terorismul interna]ional. Implica]ii asupra securit`]ii statului”.
Generalul-maior dr. Ion-Aurel Stanciu este c`s`torit [i are doi copii.

• 1981–1984 – Lector, Naviga]ie Aerian`, {coala Militar` de Ofi]eri de
Avia]ie, Boboc;
• 1977–1981 – Navigator-[ef la Centrul de comand` al {colii Militare de
Ofi]eri de Avia]ie, Boboc.

Func]ii \ndeplinite:
• din 17 februarie 2009 de]ine func]ia actual`;
• decembrie 2007 – februarie 2009 – {ef al Direc]iei Opera]ii din Statul Major
General;
• noiembrie 2003 – decembrie 2007 – Loc]iitor al [efului Direc]iei Opera]ii din
Statul Major General;
• 1999–2003 – Loc]iitor al [efului Direc]iei de Protec]ie [i Siguran]` Militar`;
• ianuarie – noiembrie 1999 – {ef al Biroului ata[a]i militari din Direc]ia de
Informa]ii Militare;
• 1995–1998 – Ata[at al ap`r`rii aero [i naval al Rom#niei \n Israel;
• 1991–1995 – Director general adjunct al companiei aeriene ROMAVIA;
• 1990–1991 – Comandant al Aeroportului Interna]ional Bucure[ti Otopeni;
• 1989–1990 – Comandant adjunct al Aeroportului Interna]ional Bucure[ti
Otopeni;
• 1986–1989 – Asistent la Catedra de Tactica Avia]iei, Academia Militar`,
Bucure[ti;
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Studii:
• Cursul interna]ional superior de management al resurselor de ap`rare,
Monterey, SUA, 2007;
• Colegiul Na]ional de Ap`rare, Bucure[ti, 2001;
• Curs pentru ofi]eri superiori pentru probleme de lupt` \mpotriva terorismului,
Centrul European de Studii de Securitate “George C. Marshall”, GarmischPartenkirchen, Germania, 1999;
• Curs postacademic de informa]ii militare, 1994;
• Academia Militar`, 1984–1986;
• {coala Militar` de Ofi]eri de Avia]ie, Boboc, 1977;
• Liceul Militar “Dimitrie Cantemir”, 1974, Breaza.
Datele de \naintare \n grad:
• 2008 – General-maior;
• 2004 – General de flotil` aerian`;
• 1998 – Comandor;
• 1993 – C`pitan-comandor;
• 1990 – Maior;
• 1986 – C`pitan;
• 1981 – Locotenent-major;
• 1977 – Locotenent.
Ordine [i medalii:
• Emblema de Onoare a Armatei Rom#niei, 2007;
• Ordinul Na]ional “Pentru Merit” \n grad de Cavaler, 2002;
• Semnul Onorific “|n Serviciul Armatei” pentru 25 de ani de activitate \n
armat`;
• Medalia “Meritul Militar clasa I”, 1988;
• Medalia “Meritul Militar clasa a II-a”, 1983.
Limbi str`ine: engleza [i portugheza.
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AGEND~
g`sirea unor solu]ii eficiente pentru a elimina, sau m`car pentru a reduce fenomenele
care au un impact negativ asupra activit`]ii noastre.
– Anul 2009 se afl` sub spectrul crizei financiare, dac` analiz`m
bugetul alocat categoriei noastre de for]e. În aceste condi]ii, care
ar fi direc]iile de ac]iune prioritare pentru For]ele Aeriene?
– Bugetul alocat For]elor Aeriene în acest an ne-a determinat s` avem o
abordare pe urgen]e. |n acest sens, am acordat o aten]ie deosebit` identific`rii
unui set de direc]ii de ac]iune prioritare, derivate din obiectivele principale ale
Statului Major General pentru anul 2009. La stabilirea acestor direc]ii de ac]iune
prioritare am avut în vedere, în primul rând, s` încerc`m s` ne conserv`m
capacitatea ac]ional` curent` [i, în m`sura oportunit`]ilor, s` facem [i câ]iva
pa[i înainte pe linia moderniz`rii For]elor Aeriene, concomitent cu securizarea
depozitelor [i a celorlalte obiective din responsabilitatea noastr`.
Ca prioritate fundamental`, a fost stabilit` participarea cu for]e la misiunile
sub comand` NATO/UE. |n acest sens, am considerat c` trebuie s` ne
concentr`m eforturile pe men]inerea deprinderilor minime de executare a misiunii
pentru personalul navigant din nucleul de generare-regenerare a ofertei de for]e
c`tre NATO [i UE, în paralel cu men]inerea abilit`]ilor de zbor pentru pilo]ii tineri
[i pentru pilo]ii instructori de zbor. Pe linia men]inerii opera]ionaliz`rii structurilor
destinate NATO/UE, ca o a doua direc]ie prioritar` în ordinea importan]ei, am
stabilit s` facem tot posibilul pentru regenerarea resursei tehnice de avia]ie.
Acest lucru va fi posibil prin ra]ionaliz`ri pe zonele de consum, prin reducerea
cheltuielilor de operare [i a redimension`rii dinamice a planurilor de activit`]i în
limitele resurselor disponibile, astfel încât s` nu se creeze poten]ial de apari]ie a
unor dezechilibre majore în capacitatea de îndeplinire a misiunilor.
De[i nivelul actual de alocare a resurselor nu permite obiective foarte ambi]ioase
ori o marj` consistent` de manevr`, am acordat în continuare importan]a cuvenit`
perfec]ion`rii instruirii personalului. |n aceast` direc]ie vom urm`ri ca ini]ierea,
finan]area [i desf`[urarea activit`]ilor s` r`spund` strict cerin]elor esen]iale
derivate din cele dou` priorit`]i amintite anterior, anume respectarea angajamentelor
de securitate colectiv` asumate, respectiv opera]ionalizarea structurilor [i instruirea
for]elor.
Nu în ultimul rând, logistica [i sus]inerea for]elor, în paralel cu modernizarea
echipamentelor, au fost luate în considerare ca direc]ii prioritare în acest an de
austeritate. Am avut \n vedere poten]ialul logisticii de a genera plusvaloarea atât
de necesar` asigur`rii posibilit`]ilor reale de operare conform obiectivelor For]elor
Aeriene atât în prezent, cât [i în viitor. Dac` logistica se va canaliza în principal
pe asigurarea unui nivel cât mai apropiat de necesit`]i al mentenan]ei, sus]inerea
for]elor [i modernizarea echipamentelor se vor înscrie pe linia unui efort deosebit
de a r`spunde într-o manier` cuantificabil`, m`surabil`, \n raport cu angajamentele
asumate. Urm`rim proiec]ia în viitor a acestor angajamente, în special prin
ini]ierea programelor de înzestrare strategic`, în paralel cu derularea sau, dup`
caz, finalizarea ori ini]ierea unor programe majore de înzestrare – iar aici m` refer
în mod deosebit la avionul multirol, la avionul de transport scurt-mediu curier, la
radarul GAP FILLER [i la programul de securizare a obiectivelor militare. Din
p`cate, acest efort de prioritizare [i optimizare a aloc`rii resurselor a trebuit s`
înceap`, înc` o dat`, cu demersuri de acoperire a restan]elor de plat` aferente
execu]iei bugetare pe anul trecut...
– Domnule general, ave]i în vedere reorganizarea [i redimensionarea structurilor de conducere din categoria noastr` de for]e?
– Voi urm`ri, \n primul rând, EFICIENTIZAREA tuturor activit`]ilor [i ac]iunilor
pe care Statul Major al For]elor Aeriene le va desf`[ura, cu accent pe participarea
la opera]ii al`turi de partenerii din NATO, UE [i coali]ie.
În mediul militar schimbarea, ca proces, este privit` sub forma unei treceri de
la un anumit status la altul. În concep]ia mea, schimb`rile organiza]ionale din
SMFA trebuie privite ca procesul prin care se urm`re[te adaptarea organiza]iei la
cerin]ele misiunilor pe care le \ndepline[te. Acest obiectiv este realizabil prin
transformarea par]ial` sau total` a proceselor interne [i a resurselor disponibile
sau atrase, pe baza anticip`rii reac]iilor viitoare [i a gestion`rii legale [i eficiente
a riscurilor poten]iale. |n linii mari, reorganizarea [i redimensionarea structurilor
For]elor Aeriene au fost realizate de principiu, urmând a se continua optimizarea
structural` pentru ob]inerea eficien]ei dorite [i a unui raport optim COSTURI/
BENEFICII.
Cred cu t`rie c` experien]a câ[tigat` în acest domeniu ne va ajuta în
realizarea echilibrului dintre capabilit`]ile noastre [i provoc`rile la care trebuie s`
r`spundem.
– Anul acesta este important pentru For]ele Aeriene av#nd \n
vedere, în special, oportunitatea demar`rii procesului de achizi]ie
a avioanelor multirol. În ce stadiu ne afl`m, [i \n ce m`sur`
actualul context socio-economic va influen]a acest demers?
– Înlocuirea avionului de lupt` MiG-21 LanceR cu noul avion multirol, pentru
asigurarea ap`r`rii aeriene a României în cadrul sistemului integrat de ap`rare
aerian` al NATO (NATINADS) conform angajamentelor asumate este, la momentul
actual, prioritatea de grad zero a For]elor Aeriene. Programul, de importan]`
strategic`, se afl` în etapa de fundamentare [i preg`tire a achizi]iei, iar speciali[tii
CER SENIN  Nr. 1 (102)  2009

no[tri se implic` total în activit`]ile specifice care se desf`[oar` în cadrul unei
echipe comune de lucru inter-departamental` [i inter-ministerial`.
În ceea ce prive[te perspectiva realiz`rii achizi]iei în termenele impuse de
expirarea resursei actualelor aeronave de lupt`, în contextul economic actual,
nefavorabil atât pe plan intern, cât [i la nivel global, nu putem face abstrac]ie în
ipotezele noastre de lucru de impactul factorilor economici conjuncturali asupra
percep]iilor societ`]ii.
Îns`, \n ecua]ia achizi]iei avionului multirol pentru For]ele Aeriene, consider
c` nu trebuie s` privim problema din perspectiva unor „dac`“ [i „când”, ci numai
privind la imperativul „cum?”. De ce? Pentru c` sunt cum nu se poate mai
încrez`tor în capacitatea noastr`, ca na]iune, atât la nivel individual cât [i prin
factorii de putere ale[i democratic, de a nu pune la index interesele na]ionale
majore, în special în ceea ce prive[te ap`rarea na]ional`.
Contextul geostrategic actual, extraordinar de complex [i de dinamic, cu
unele evolu]ii greu de prev`zut, ne motiveaz` s` identific`m o cale fezabil` de
materializare a achizi]iei pe care s` o punem cu determinare [i perseveren]` în
practic`, pentru a fi în m`sur` s` ne îndeplinim, în continuare, misiunea
fundamental` conform ra]iunii existen]ei noastre ca [i categorie de for]` armat`
– ap`rarea spa]iului aerian na]ional [i participarea la ap`rarea spa]iului aerian
integrat NATO.
– Domnule general, sunte]i o persoan` dinamic`, direct`, care
ader` la ideea eviden]ierii prin fapte [i mai pu]in prin vorbe. Ave]i
amabilitatea, v` rug`m, s` enumera]i c#teva din tr`s`turile de
caracter care v` definesc personalitatea?
– Este dificil s` vorbe[ti despre propria persoan`, dar o s` încerc s` v`
r`spund: PRINCIPIALITATE, CORECTITUDINE, PERSEVEREN}~. Sunt trei
valori care au stat întodeauna la baza ac]iunilor [i deciziilor mele, dar nu sunt
singurele. De exemplu, consider c` pentru un lider militar FERMITATEA este o
tr`s`tur` esen]ial`, iar LUCRUL ÎN ECHIP~ este determinant în ob]inerea
succesului.

– De-a lungul carierei a]i fost pus \n situa]ia de a gestiona o
serie de provoc`ri profesionale, generate de procesul transform`rii
sistemului militar. De fiecare dat` a]i r`spuns cu profesionalism
[i responsabilitate. Numirea dumneavoastr` la conducerea For]elor
Aeriene a iscat discu]ii pro [i contra, nu numai în mediul militar...
V` considera]i un deschiz`tor de drumuri?
– De-a lungul carierei mele m-am aflat de mai multe ori în situa]ia de a
implementa concepte noi, de a realiza lucruri care nu aveau un background \n
sistemul nostru militar. Acestea sunt cu adev`rat provoc`ri, profesional vorbind,
iar atmosfera de lucru care se creeaz` în astfel de momente este extraordinar`.
Privind numirea mea în func]ia de [ef al Statului Major al For]elor Aeriene,
vreau s` amintesc faptul c` în cadrul categoriei noastre de for]e sunt reunite trei
arme de baz`: avia]ia, artileria [i rachetele sol-aer [i radioloca]ia. Pornind de la
acest aspect, eu nu exclud ca în viitor, la conducerea For]elor Aeriene s` fie numit
un lider [i din cadrul celorlalte arme din compunerea categoriei noastre de for]e.
Legat de discu]iile „pro [i contra”, consider c` un lider bun este cel care face
eforturi pentru a dob#ndi competen]e [i a le pune \n practic`. |n acest sens, v`
ofer o informa]ie \n premier`: de cur#nd, am \nceput cursurile teoretice de trecere
pe avionul C-130 HERCULES, pe func]ia de navigator de bord. Cartea \mi place,
s`n`tos sunt, legea \mi permite, asa c` se rezolv` [i acest “mic detaliu”, cu o
singur` condi]ie: s` trec examenele...
Nu \n ultimul r#nd, este vorba de eficien]`. |n acest context, liderul eficace
este cel care cunoa[te ra]iunea de a fi a grupului sau a organiza]iei pe care o
conduce [i care este con[tient de obiectivele sale pe termen scurt, mediu [i lung,
indiferent de arma din care provine.
– În afar` de cele discutate, crede]i c` ar mai fi ceva important
de ad`ugat?
– Doresc acum, „la început de drum”, s`-i asigur pe to]i camarazii mei de
arme de tot respectul meu, de toat` disponibilitatea [i angajarea mea [i a echipei
pe care o conduc de a face treab` [i de a reda For]elor Aeriene locul pe care îl
merit`, cu o singur` condi]ie: NU PUTEM REU{I DECÂT ÎMPREUN~!
– Un gând de final pentru personalul din For]ele Aeriene?
– Vreau s` transmit întregului personal din For]ele Aeriene c` este nevoie de
efortul fiec`ruia dintre noi, indiferent de func]ie, pentru a ne îndeplini misiunile în
cele mai bune condi]ii. Contribu]ia fiec`ruia este important` [i este necesar`
colegilor no[tri pentru a asigura func]ionarea institu]iei în ansambu, f`r` premise
[i evenimente deosebite.
Le doresc tutror colegilor mei mult` s`n`tate, putere de munc` [i

„CER SENIN”!

– V` mul]umesc pentru amabilitatea [i disponibilitatea acord`rii
acestui interviu, domnule general!

C`pitan-comandor {tefan POPA 
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NUMIRI |N FUNC}IE

General de flotil` aerian`
Virgil Ristea
Loc]iitorul [efului Statului Major
al For]elor Aeriene
Studii:
• Curs pentru securitate na]ional` – Israel, 2008;
• Curs pentru comandan]i de comandamente
aeriene de for]e \ntrunite (JFAC) – Fran]a, 2008;
• Curs intensiv de \nv`]are a limbii engleze –
intermediar la Universitatea Na]ional` de Ap`rare,
2008;
• Curs de nivel \nalt (curs postuniversitar de
perfec]ionare \n specializarea securitate [i bun`
guvernare) la Colegiul Na]ional de Ap`rare, 2007;
• Curs de limba englez`, Canada, 2004;
• Curs de comunicare [i rela]ii publice, 2002;
• Curs postuniversitar de perfec]ionare \n
conducere strategic`, Colegiul Superior de Stat Major,
2002;
• Curs de capacitate, Colegiul de Comand` [i
Stat Major, 1999;
• Curs comandan]i patrul` [i formare instructori
de zbor, 1986;
• Academia de |nalte Studii Militare, Facultatea
de Avia]ie, Ap`rare Antiaerian` [i Marin`, 1992;
• {coala Militar` de Ofi]eri de Avia]ie “Aurel
Vlaicu”, specialitatea navigan]i, 1979.

Generalul de flotil` aerian` Virgil Ristea s-a n`scut \n ora[ul Ploie[ti,
jud. Prahova, la data de 2 martie 1957. A intrat \n armat` \n anul 1979,
dup` absolvirea {colii Militare de Ofi]eri de Avia]ie de la Boboc, jud. Buz`u.
A \ndeplinit diferite func]ii \n unit`]i de avia]ie, \n calitate de: pilot, pilot-[ef [i
comandant de patrul` \n cadrul unui regiment de avia]ie de v#n`toare.
|n perioada 1990–1992 a urmat cursurile Academiei de |nalte Studii
Militare. Dup` terminarea studiilor a \ndeplinit func]ia de comandant patrul`
avia]ie v#n`toare, navigator [i loc]iitor al comandantului de escadril`.
De asemenea, a \ndeplinit func]ia de comandant grup avia]ie v#n`toare,
comandant al Centrului de Trecere pe Avioane Supersonice, loc]iitor [i
comandant al Bazei 95 Aerian`.
Are peste 2.000 ore de zbor pe [apte tipuri de avioane: ZLIN, L-29, L-39,
MiG-15, MiG-21, MiG-21 LanceR, IAR-330. De asemenea, a evaluat \n zbor
avioane de tip MIRAGE [i F-16C.
Din anul 2008 este doctorand \n cadrul Universit`]ii Na]ionale de Ap`rare
“CAROL I”, \n domeniul {tiin]e Militare.
|ncep#nd cu luna februarie 2009, ocup` func]ia actual`.
Generalul de flotil` aerian` este c`s`torit [i are doi fii [i o fiic`.
Func]ii \ndeplinite:
• din 26.02.2009 – Loc]iitor al [efului Statului
Major al For]elor Aeriene;
• 2007–2009 – {ef Instruc]ie [i Doctrin` \n Statul
Major al For]elor Aeriene;
• 2004–2007 – Comandant al Bazei 95 Aerian`;
• 28.07.2001–01.07.2004 – Comandant al
Centrului 95 Trecere pe Avioane Supersonice;
• 01.05.–28.07.2001 – Loc]iitor al comandantului
la Centrul 95 Trecere pe Avioane Supersonice;
• 1999–2001 – Comandant al Grupului 94 Avia]ie
V#n`toare;
• 1995–1999 – Ofi]er 1 (navigator-[ef) \n Biroul
Inspectori Zbor, ofi]er 1 (instructor zbor) \n Biroul
Avia]ie [i ofi]er 1 cu opera]iile speciale la Corpul 1
Avia]ie [i Ap`rare Antiaerian`;
• 1992–1995 – Comandant de patrul` [i loc]iitor
al comandantului pentru zbor ([i navigator) la
Regimentul 91 Avia]ie V#n`toare;
• 1980–1990 – Pilot, pilot-[ef [i comandant de
patrul` la Regimentul 91 Avia]ie V#n`toare;
• 1979–1980 – Pilot, stat anex` la Centrul de
Instruc]ie pentru Avia]ie.

Datele de \naintare \n grad:
• 2006 – General de flotil` aerian`;
• 1999 – Comandor;
• 1995 – C`pitan-comandor;
• 1991 – Locotenent-comandor;
• 1986 – C`pitan;
• 1982 – Locotenent-major;
• 1979 – Locotenent.
Decora]ii [i titluri:
• Ordinul “Virtutea Aeronautic`” \n grad de Cavaler, 2008;
• Emblema de Onoare a Statului Major General, 2007;
• “Cet`]ean de onoare” al ora[ului Com`ne[ti, 2005;
• Ordinul Na]ional “Serviciul Credincios” \n grad de Cavaler, 2004;
• Semn Onorific “|n Serviciul Patriei” pentru 25 de ani, 2004;
• Ordinul “Meritul Militar” clasa a 2-a, 1999;
• Ordinul “Meritul Militar” clasa a 3-a, 1995;
• Medalia “Meritul Militar” clasa a 2-a, 1985.
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Experien]` militar`:
• Chasseur Accompli 2007, exerci]iu bilateral
rom#no-francez;
• Autumn Flag 2006, exerci]iu bilateral rom#noitalian;
• Chasseur Accompli 2006;
• Conducere – participare la misiunile de c`utaresalvare [i evacuare a persoanelor afectate de
calamit`]ile naturale din vara anului 2005, \n zona
Moldovei;
• Sarex – 2005;
• Holland – 2001, exerci]iu bilateral;
• Mihail Kog`lniceanu – “Team Dacia 2000”;
• Turcia – “Cooperative Key ’99";
• Bulgaria – “Cooperative Partner ’98";
• Aviano, Italia – zbor \n echipaje mixte cu F-16,
1998;
• Reims, Fran]a – “Volfac ’98";
• Slovacia – “Cooperative Chance ’98";
• Le Bourget, Fran]a – demonstra]ie aerian` cu
MiG-21 LanceR, 1997;
• Kecschemet, Ungaria – demonstra]ie aerian`
cu MiG-21 LanceR, 1997.

Activitate [tiin]ific` [i publicistic`:
• {eful colectivului de completare-modificare a F.A.Av.-1 – Regulamentul
pentru zbor al Avia]iei Militare;
• {eful colectivului de completare-modificare a F.A.Av.-7 – Manualul
instruc]iei \n zbor;
• {eful colectivului de completare-modificare a F.A.-12 – Glosarul For]elor
Aeriene.
|n curs de editare:
• Curs pentru lupt` \n zbor – MiG-21 LanceR.
• Participare la simpozionul “AIR FORCES AND EUROPE: UPCOMING
CHALLENGES”, European Partnership of Airforce Associations, octombrie
2008 – “Quels challenges politiques, humaines et culturels?”;
• Participare la simpozionul “Strategii XXI – Stabilitate [i Securitate
Regional`”, organizat de Universitatea Na]ional` de Ap`rare “Carol I” – aprilie
2009.
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Comandor dr
dr.. Alexandru-Petru G`lu[c`
{eful Instruc]iei [i Doctrinei
din Statul Major al For]elor Aeriene

Colonel conf. univ. dr
dr.. Mihai Silviu Popescu
{eful Resurselor
din Statul Major al For]elor Aeriene

Comandorul dr
dr.. Alexandru-Petru G`lu[c` s-a n`scut \n ora[ul Brad,
jude]ul Hunedoara la data de 16 ianuarie 1958. Dup` absolvirea Liceului Militar
“{tefan cel Mare” din C#mpulung Moldovenesc a urmat cursurile {colii Militare de
Ofi]eri Activi de Avia]ie “Aurel Vlaicu” de la Boboc, jude]ul Buz`u. A \ndeplinit
func]ii de pilot, pilot-[ef [i comandant de patrul` \n unit`]i de avia]ie.
A urmat cursurile Academiei de |nalte Studii Militare, pe care a absolvit-o \n
anul 1986.
Din luna martie 2009 ocup` func]ia actual`.
Comandorul dr. Alexandru-Petru G`lu[c` este c`s`torit [i are doi copii.

Colonelul conf. univ
univ.. dr
dr.. Mihai Silviu Popescu s-a n`scut \n municipiul
Bucure[ti la data de 22 septembrie 1956. Dup` absolvirea Liceului Militar “Dimitrie
Cantemir” din Breaza, a urmat cursurile {colii Militare de Ofi]eri Activi de Geniu,
din R#mnicu V#lcea, apoi Academia de |nalte Studii Militare din Bucure[ti. A
\ndeplinit, de-a lungul carierei, mai multe func]ii pe linia planific`rii [i \nzestr`rii.
Din 18 februarie 2009 ocup` func]ia actual`.
Colonelul conf. univ. dr. Mihai Silviu Popescu este c`s`torit [i are doi copii.

Studii (selectiv):
• Doctorat \n {tiin]e militare [i economice, 1995–2000;
• Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetic`, Bucure[ti,
1986;
• Academia de |nalte Studii Militare, Facultatea de Avia]ie [i Ap`rare Antiaerian`,
Bucure[ti, 1986;
• Curs de comandan]i de patrul`, Centrul de perfec]ionare a preg`tirii cadrelor
din avia]ie, Bac`u, Statul Major al For]elor Aeriene, 1980;
• {coala Militar` de Ofi]eri de Avia]ie “Aurel Vlaicu”, Boboc, 1979.
Func]ii \ndeplinite (selectiv):
• din 28.02.2009 – {eful modulului Doctrin` [i Instruc]ie din Statul Major al
For]elor Aeriene;
• 2008–2009 – Comandant Centrul na]ional militar de comand`, Statul Major
General;
• 2005–2008 – Loc]iitor comandant Centrul opera]ional de conducere militar`/
Centrul na]ional militar de comand`, Statul Major General;
• 2003–2005 – Ata[at al ap`r`rii aero [i naval al Rom#niei la Beijing, Republica
Popular` Chinez`;
• 1997–1998 – {eful Suportului Aerian [i Operativ al Misiunii de Observare
ONU dintre Irak [i Kuwait – UNIKOM;
• 1991–1992 – Comandant de unitate de elicoptere, Tecuci, Statul Major al
For]elor Aeriene;
• 1986–1987 – Comandant de escadril`, Caransebe[, Statul Major al For]elor
Aeriene;
• 1979–1984 – Pilot, pilot-[ef, comandant de patrul` \n unit`]i operative ale
Statului Major al For]elor Aeriene.
Datele de \naintare \n grad:
• 2000 – Comandor;
• 1995 – C`pitan-comandor;
• 1990 – Locotenent-comandor;
• 1985 – C`pitan;
• 1982 – Locotenent-major;
• 1979 – Locotenent..
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Studii:
• Universitatea Na]ional` de Ap`rare/Curs intensiv de limba englez`, Bucure[ti,
2006;
• Defense Institute/Cursul de management pe linia achizi]iilor, SUA, 2005;
• Universitatea Na]ional` de Ap`rare/Doctor \n [tiin]e militare, Bucure[ti,
2003;
• Academia de |nalte Studii Militare/Curs postuniversitar de perfec]ionare \n
conducerea M.U. operative, Bucure[ti, 1999;
• NATO SCHOOL (SHAPE)/Cursul de management al resurselor,
Oberammegau, Germania, 1997;
• {coala de Aplica]ie pentru Logistic`/Curs de perfec]ionare \n domeniul
financiar), Bucure[ti, 1995;
• Academia de |nalte Studii Militare, Bucure[ti, 1993;
• {coala Militar` de Ofi]eri Activi, R#mnicu V#lcea, 1979;
• Liceul Militar “Dimitrie Cantemir”, Breaza, 1976.
Func]ii \ndeplinite:
• din 18.02.2009 – {ef al Resurselor Umane \n Statului Major al For]elor
Aeriene;
• 2007–2009 – Loc]iitor-[ef la Direc]ia Structuri [i Planificarea |nzestr`rii;
• 2006–2007 – {ef Sec]ie Elaborare, Coordonare [i Monitorizare Programe/
Statul Major General;
• 1998–2006 – {ef Sec]ie Planificare \n Statul Major al For]elor Aeriene;
• 1996–1998 – {ef Birou Planificare \n Statul Major al For]elor Aeriene;
• 1994–1996 – Ofi]er specialist \n cadrul Direc]iei Audit Intern;
• 1993–1994 – Ofi]er specialist \n Sec]ia Organizare [i Mobilizare Personal
\n Statul Major al For]elor Aeriene;
• 1991–1993 – Cursant \n Academia de |nalte Studii Militare;
• 1983–1991 – {ef geniu Brigada 1 Rachete Antiaeriene;
• 1979–1983 – Comandant subunitate.
Datele de \naintare \n grad:
• 1999 – Colonel;
• 1995 – Locotenent-colonel;
• 1990 – Maior;
• 1988 – C`pitan;
• 1983 – Locotenent-major;
• 1979 – Locotenent.
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TINERI SUB SCUT
Sâmb`t`, 28 februarie 2009, {coala de Aplica]ie
pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu” – Boboc a
organizat ceremonialul de depunere a Jur`mântului
Militar cu cei 143 de solda]i grada]i voluntari afla]i la
Programul de Instruire, seria 05.01 – 24.04.2009.
La festivitate au participat [eful Statului Major al
For]elor Aeriene, domnul general-maior dr
dr.. IonAurel Stanciu
Stanciu, loc]iitorul [efului Direc]iei Planificare
Strategic`, domnul comandor dr
dr.. Ion Dumitra[cu

[i oficialit`]i civile din garnizoana Buz`u.
Adres#ndu-se tinerilor aspiran]i la o carier`
militar`, pentru prima dat` \n calitate de lider al For]elor
Aeriene, generalul-maior dr. Ion-Aurel Stanciu a
subliniat \n discursul s`u importan]a rolului [i statutului
unui soldat gradat voluntar al For]elor Aeriene remarc#nd, totodat`, posibilit`]ile de dezvoltare profesional`
de care dispune un t#n`r ce alege s` slujeasc` \n
categoria noastr` de for]e.

COMUNICA}IILE {I
INFORMA
TICA |N FOR}ELE
INFORMATICA
AERIENE

SIGURAN}A
ZBORULUI

Necesitatea integr`rii sistemului de comand`control aerian na]ional \n cel NATO a impus
proiectarea noului sistem de comunica]ii \n For]ele
Aeriene Rom#ne ca parte a programului SCCAN.
Investi]ia a \nceput \n 2005, av#nd ca model
arhitectura tehnic`, de re]ea, a sistemului de
comand`-control aerian al NATO (Air Command
Control System – ACCS) [i a fost finalizat, din
punct de vedere contractual, \n luna septembrie a
anului 2008. La aceast` dat`, sistemul se afl` \n
faza de testare opera]ional` [i de implementare a
m`surilor INFOSEC, urm#nd ca acesta s` fie
complet opera]ional la finele anului 2009.
Din punct de vedere al existen]ei tehnicii de
comunica]ii conform statelor de organizare, o
problem` deosebit` este cea a mijloacelor
dislocabile, a celor INFOSEC [i a celor
destinate procesului de instruc]ie, care nu au fost
asigurate \n anii anteriori datorit` lipsei de fonduri,
acestea fiind prev`zute a fi achizi]ionate
dup` anul 2009.
Pentru viitor, \n vederea eficientiz`rii
activit`]ilor de achizi]ie [i asigurarea interoperabilit`]ii cu sistemul NATO, este necesar`
\mbun`t`]irea cadrului legal actual, prin
reglementarea procedurilor de achizi]ie, care s`
r`spund` cerin]elor specifice din domeniul militar
la pace, criz`, r`zboi, situa]ii deosebite – urgen]e,
utilizarea organismelor NATO-NC3A (NATO
Consulting, Command and Control Agency),
NACMA (NATO Air Command and Control System
Management Agency), NPC (NATO Programming
Centre) etc.

Colonel Liviu NICHIFOR 
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„Perioada pe care urmeaz` s` o petrece]i \n
{coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene, acum [i
\n etapele urm`toare ale instruirii ca solda]i [i grada]i
voluntari, [i foarte posibil, ulterior, ca subofi]eri, va
marca, \n mod profund, formarea [i dezvoltarea
profesional` a dumneavoastr` [i atingerea unor noi
standarde de calitate necesare \ndeplinirii misiunilor
viitoare.
Ave]i datoria de a v` perfec]iona deprinderile [i
\nsu[i cuno[tin]ele la tehnica [i echipamentele de
lupt` pe care le ve]i exploata, respectiv pentru func]iile
\n care ve]i fi \ncadra]i, pentru \ndeplinirea misiunilor
\ncredin]ate [i de a ac]iona cu succes \n teatrele de
opera]ii militare, \mpreun` cu partenerii no[tri de
Alian]`, acolo unde \mprejur`rile o vor cere.
V` cer s` nu uita]i niciodat` c` face]i parte din
armele de elit` ale o[tirii, c` preg`tirea la cel mai
\nalt nivel, pe care o ve]i primi \n aceast` institu]ie,
v` va da dreptul s` spera]i la mai mult, c` sunte]i
chema]i s` participa]i activ la \ndeplinirea profesionist`
[i responsabil` a misiunilor \ncredin]ate.
Doresc s` v` asigur c` faptele [i performan]ele
dumneavoastr`, ale tinerilor solda]i [i grada]i voluntari
din For]ele Aeriene sunt [i vor fi apreciate la adev`rata
lor valoare.
Nu v` ascund faptul c` din acest moment, pentru
voi, noua serie de solda]i [i grada]i voluntari, \ncepe
confruntarea cu via]a militar`, cu provoc`rile acesteia,
cu necunoscutul, cu rigorile, luptele [i jocurile ei”.
extras din mesajul [efului SMFA,
general-maior dr. Ion-Aurel Stanciu

Comandor Nicolae GRIGORIE 
|n preg`tirea relu`rii activit`]ii de zbor pe anul
2009, s-au desf`[urat convoc`ri metodice [i de
securitate a zborului cu instructorii [i cadrele de
conducere din bazele aeriene.
Pe parcursul ac]iunii men]ionate au fost serios
analizate toate evenimentele de zbor, cauzele care
le-au generat [i m`surile ce se impun pentru
eliminarea acestora, pentru ca \n anul de instruc]ie 2009 s` fie redus la minim nivelul ratei de producere.
|n anul 2008, de pild`, s-au produs 12 evenimente de avia]ie, rata de producere \nregistr#nd valoarea de
8.06 la 10.000 ore de zbor.
S-a pus accent pe contribu]ia responsabil` a \ntregului personal care desf`[oar` activit`]i aeronautice,
\n vederea realiz`rii misiunilor de zbor \n deplin` securitate.
Bine documentat`, analiza nivelului de securitate a zborului \n anul de instruc]ie 2008, realizat` de Sec]ia
Securitate Zbor din Statul Major al For]elor Aeriene, a reprezentat o bun` baz` de dezbateri, de rezolvare a
cerin]elor noi, intervenite \n etapa post aderare NATO, spre deosebire de cele din perioada preaderare, \n condi]iile
\n care au crescut exigen]ele, complexitatea misiunilor determin#nd un alt mod de preg`tire, de abordare, de
analiz` a zborului.
Fiecare factor favorizant \n producerea evenimentelor de avia]ie a fost discutat prin prisma celor mai
recente exemple, s-au folosit studii \ntocmite de personal calificat. Cu ponderea cea mai mare \n producerea
evenimentelor de avia]ie a fost identificat factorul tehnic, pe fondul \mb`tr#nirii tehnicii de lupt` aflate \n
\nzestrare [i apari]iei defec]iunilor atipice. O asemenea \ntreprindere, efectuat` chiar de personalul sec]iei,
vizeaz` factorii de mediu natural [i influen]a lor asupra securit`]ii zborului, \n care au fost analizate
principalele provoc`ri pe care le reprezint` condi]iile meteorologice, prezen]a \n zon` a p`s`rilor, calitatea
asigur`rii meteorologice etc. Alte studii, elaborate de psihologi de renume din medicina aeronautic`, au
eviden]iat influen]a stresului asupra siguran]ei zborurilor.
De remarcat c` toate aceste ac]iuni premerg`toare demar`rii activit`]ii de zbor au antrenat, pe l#ng`
personalul aeronavigant, ofi]eri de stat major, ingineri, tehnicieni, navigatori, meteorologi, medici, psihologi,
fiecare aduc#nd plusul s`u de experien]` [i [tiin]` la cauza securit`]ii zborului.
Reamintim c` Statul Major al For]elor Aeriene, fiind autoritate aeronautic` [i pentru unit`]ile speciale
din Ministerul Administra]iei [i Internelor [i Serviciului Rom#n de Informa]ii, transmit acestora, de fiecare
dat`, documenta]ii asupra evenimentelor petrecute \n avia]ia noastr` militar` [i a altor state, studii \n
sprijinul st`p#nirii [i utiliz`rii eficiente a resurselor.
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|nvestire \n func]ie
la Baza 95 Aerian`
Comandorul C`t`lin B`hneanu a fost \nvestit, \n
data de 27 februarie 2009, \n func]ia de comandant al Bazei
95 Aerian` Bac`u “Erou cpt. av. Alexandru {erb`nescu”. La
eveniment a participat generalul de flotil` aerian` Virgil
Ristea
Ristea, loc]iitorul [efului SMFA [i, totodat`, comandant al
bazei b`c`uane \n perioada 2004-2007.
Comandorul C`t`lin B`hneanu, \n v#rst` de 41 de ani,
este c`s`torit, are o fiic`, iar experien]a celor peste 1.100 de
ore de zbor acumulate la man[a avioanelor (IAK 52, L-39 [i
MiG 21 LanceR) \l recomand` pentru aceast` func]ie.
Vizibil emo]ionat, comandorul B`hneanu a declarat c`
are deja planuri legate de conducerea unit`]ii, dar acestea
depind de implicarea tuturor: “Dac` nu am avea planuri e ca [i
cum nu am exista. Normal c` ne-am f`cut planuri, dar acestea
nu pot fi îndeplinite f`r` ajutorul celor din baz`, f`r` ajutorul
dumneavostrã, al administra]iei locale. Trebuie s` colabor`m
”.
to]i”.
|ntâlnirea de lucru între delega]ia USAF [i a
firmei Alabama Aircraft Industries cu delega]ia român`
din Statul Major al For]elor Aeriene [i Baza 90
Transport Aerian (16–20 februarie), a avut ca scop
evaluarea obiectivelor din cadrul programului de
modernizare a aeronavelor C-130 B/H.
Pe timpul activit`]ii, domnul Stewen Oliver,
inginer de structur` din cadrul WR-ALC (Warner Robins
AFB-Air Logistic Center), a prezentat, în cadrul unui
briefing, modalitatea de trecere de la programul [i
procedurile de între]inere SMP 515-C-112 al firmei
Lockheed Martin, dup` care sunt exploatate în prezent
aeronavele C-130B/H din dotarea For]elor Aeriene la
programul [i procedurile de întreþinere 1C-130A-6,
ale USAF (adoptat de for]ele aeriene aliate), bazat pe
cicluri de repara]ii majore de tip DEPOT (PDM) la 5
ani [i inspec]ii nedistructive anuale, conversie ce va
permite operarea continu` a avionului, dup` stare,
între dou` repara]ii majore de tip DEPOT.
A[adar, \n urma vizitei de evaluare în vederea
introducerii în modernizare a aeronavei C-130B
precum [i posibilitatea transform`rii acesteia într-un
simulator pentru antrenamentul personalului de
specialitate C-130 la sol, au fost planificate mai multe
activit`]i printre care executarea zborului de transport

MODERNIZARE C-130
C`pitan-comandor
Marin GHEORGHIU 

al avionului C-130B [i introducerea în modernizare,
livrarea din modernizare a acestuia, estimat \n luna
aprilie 2010 [i \naintarea de cãtre USAF, pân` pe

data de 27 februarie 2009 a raportului de evaluare al
aeronavei C-130B.

Parteneriat Hawk

Cea de a doua reuniune pe 2008 a Comitetului Parteneriatului
Sistemului de Arm` HAWK (HWSPC– HAWK Weapon System
Locotenent-colonel ing. Dan P~CURARU  Partnership Committee) s-a desf`[urat în localitatea Rueil Malnmaison,
Fran]a, în perioada 25–27.11.2008, România fiind reprezentat` pentru a
[aptea oar` la o astfel de reuniune, în calitate de membru observator.
La reuniune au participat delega]ii din cinci state (Fran]a, Grecia,
Danemarca, Suedia [i România), precum [i reprezentan]i ai NAMSA,
NHMO (NATO HAWK Management Office) [i US AMCOM (U.S. Army
and Missile Command).
Evenimentul a fost structurat pe dou` module, unul destinat
caracteristicilor tehnice, de stabilire a unor principii comune de abordare,
de relevare a sumelor necesare [i a documenta]iilor aferente [i cel de-al
doilea, bazat pe aprofundarea sprijinului logistic necesar implement`rii
echipamentelor Hawk.
Participarea la aceast` activitate s-a dovedit foarte util`, fiind ob]inut`
prelungirea statutului de observator al României în cadrul HWSPC, pân`
la 31.12.2009. Aceasta va permite participarea delega]iei române la
reuniunile HWSPC din anul 2009, creându-se astfel oportunitatea
colect`rii de informa]ii suplimentare, privind dinamica portofoliului de
clien]i, respectiv ini]iativele [i deciziile ce se iau în cadrul parteneriatului.
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MISIUNE |NDEPLINIT~
Vineri, 13 martie 2009, pe pista Bazei 95 Aerian`
Bac`u a primit botezul zborului supersonic prima
femeie din istoria avia]iei rom#ne care a pilotat un
avion cu o vitez` mai mare dec#t a sunetului.
N`scut` \n zona Bucovinei, mai exact \n comuna
Com`ne[ti, jude]ul Suceava, la data de 17 aprilie
1984, Simona Anca Maierean [i-a transformat visul
\n realitate, devenind pilot de avion supersonic.
|n prezen]a unei asisten]e numeroase, format`
din personalul bazei, din prieteni, rude, oficialit`]i [i...
mult` pres`, Simona a tr`it primele 11 minute \n
calitate de viitor pilot de v#n`toare. Din cabina a
doua a MiG-ului 21 LanceR, i-au fost urm`rite
\ndeaproape toate mi[c`rile [i reac]iile de c`tre
instructorul de zbor, c`pitan-comandorul Ion
David. La aterizare, a fost felicitat` de [eful Statului
Major al For]elor Aeriene, general-maior dr
dr..
IonAurel Stanciu
Ion-Aurel
Stanciu.
Absolvent` a Academiei For]elor Aeriene “Henri
Coand`” \n anul 2007, Simona a mai zburat avioanele
IAK-52 [i IAR-99 STANDARD.
Predarea aeronavei, dup` zbor

UN ZBOR ISTORIC
C`pitan Mircea BARAC 
Interviu cu sublocotenent Simona Anca Maierean
Maierean,
prima femeie pilot din Rom#nia care a zburat un avion supersonic
Te sim]i \mplinit` profesional \n urma
acestui zbor?
Ai zburat pentru prima dat` un avion
Nu, \n nici un caz nu se poate spune c` m-am
supersonic. }i-ai \ndeplinit un vis [i ai \mplinit din punct de vedere profesional. Am parcurs
intrat, totodat`, \n istoria avia]iei rom#ne. o etap` important` a preg`tirii unui pilot, am ajuns la
un anumit nivel, dar greul abia de
acum \ncepe. Mai am mult de munc`,
Sublocotenent Simona Anca
de \nv`]at, de acumulat experien]` \n
Maierean \mpreun` cu instructorul,
c`pitan-comandor Ion David zbor dar, important este c` \nceputul
a fost f`cut. C#t despre intratul \n
istorie, acest fapt se datoreaz`
exclusiv conjuncturii, norocului, altor
factori. Nu-mi propusesem un
asemenea obiectiv, dar dac` tot s-a
\nt#mplat, nu pot dec#t s` m` bucur.
De altfel, p#n` am fost admis` la
Academia For]elor Aeriene nu mai
zburasem niciodat`.
C#t \nseamn` munc`, c#t
talent [i c#t noroc \n meseria
de pilot?
|n avia]ie avem o vorb`: c#nd ]i se
termin` sacul cu noroc, trebuie s` ai
grij` s`-]i fie plin sacul cu experien]`.
Dincolo de glum`, norocul este binevenit
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oric#nd, dar din p`cate nu depinde de tine, r`m#ne la
latitudinea hazardului. Talentul este important, ca \n
orice meserie, dac` vrei s` faci performan]`. |ns`
munca, \nv`]`tura [i sacrificiul sunt reperele de baz`
ale acestei meserii. De fiecare dat` c#nd schimbi o
categorie de aeronav` apar noi emo]ii, noi
responsabilit`]i. Trebuie s` te preg`te[ti mai mult.
Sacrificii. Ce sacrificii face o fat`
pentru a deveni pilot?
Multe sacrificii. O dat` ce ai ales aceast` meserie,
timpul t`u nu mai este al t`u, este, al avia]iei, \n
mare m`sur`. Am ales o academie militar`, sacrific#nd
o via]` de student \n \n]elesul larg al acestui concept.
|ntr-o Academie Militar` exist` reguli, norme [i un
program impus de respectat, care nu se reg`sesc \n
\nv`]`m#ntul civil. De exemplu, vara, \n loc de [trand
mergeam \n tabere de instruc]ie. Zborul era partea
pl`cut` a acelor tabere. |n primii ani a[ fi m`turat tot
aerodromul pentru o or` de zbor.
Vorbind despre timpul dedicat carierei
de pilot militar
militar,, crezi c` acest aspect va
avea repercusiuni \n ceea ce prive[te
\ntemeierea unei familii?
Cred c` dac` vorbim de familie trebuie s` existe
CER SENIN  Nr. 1 (102)  2009
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Liderul For]elor Aeriene, general-maior dr.
Ion-Aurel Stanciu, o felicit` pe sublocotenent
Simona Anca Maierean, dup` efectuarea
zborului

o limit` \ntre timpul dedicat carierei [i cel dedicat
familiei. Important este s` g`se[ti acel echilibru
necesar, care s` nu afecteze \n mod dramatic nici
unul dintre aceste universuri. Sigur, este nevoie de
\n]elegere din partea familiei, de sus]inere, de
\ncurajare uneori. M-am bucurat de aceste lucruri din
partea p`rin]ilor [i a fratelui meu. Sigur c` m` voi
c`s`tori, voi avea copii, o familie normal`. Am
convingerea c` voi g`si \n]elegerea necesar` [i la
viitorul so].
Exist` oameni care ]i-au marcat evolu]ia
devenirii ca pilot?
F`r` \ndoial`, to]i instructorii de zbor pe care
i-am avut. Instructorul este cel care te \nva]` zborul.
Este omul c`ruia, \n timp, \i datorezi cel mai mult din
ceea ce devii ca profesionist. Niciodat` nu ui]i vocea
care acolo, \n \naltul cerului, \]i ghideaz` calm, din
cabina a doua, toate mi[c`rile. Instructorul este cel
care \]i ofer` \ncredere \n for]ele proprii, el te ajut`
s`-]i \nfr#ngi temerile [i s`-]i dep`[e[ti limitele. A[
putea spune c` \ntre instructor [i “bobocul” pilot se
creeaz`, \n timp, o leg`tur` aproape patern`.
A fost vreun moment \n care ai sim]it
c` ai ales gre[it meseria, c` ai vrea s`
renun]i, s` faci altceva?
Nu am avut [i nu am nici o \ndoial` c` am f`cut
alegerea corect` din acest punct de vedere. Dar au
fost, \ntr-adev`r, momente \n care m-am sim]it
sufocat` de sistem, de reguli, de restric]ii. M`
g#ndeam c` a[ fi putut deveni pilot civil, s` zbor
avioane de linie, \n loc s`-mi fac griji pentru c#te ore
de zbor o s` mai acumulez anul `sta, sau anul viitor.
|ns` aceste g#nduri sunt pasagere. O dat` ce urci \n
carlinga avionului ui]i de aceste g#nduri, r`m#n doar
amintirile frumoase, amintirile orelor de zbor.

Istoricul pilo]ilor femei din For]ele Aeriene Rom#ne
Primele fete pilot militar au absolvit Institutul Militar de Avia]ie \n anul 1989. Atunci 19
fete au devenit pilot pe elicopter. |n prezent mai activeaz` \n cadrul Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale dou` dintre ele: c`pitan-comandor Liliana T`nase [i c`pitan-comandor
Liliana Toader
oader.. A fost singura promo]ie de fete care au devenit pilot militar p#n` \n anul
1990.
Dup` anul 1990:
– \n promo]ia 2006 a Academiei For]elor Aeriene au absolvit dou` fete: Ciocan (\n
prezent Udrescu
Udrescu) Nicoleta care zboar` pe IAR-99 la Boboc [i Ciubotaru (\n prezent
Cram`r
Cram`r) Alexandra care zboar` elicopterul IAR-330 la Otopeni;
– \n promo]ia 2007, al`turi de Maierean Simona, a absolvit [i Gui]` Lavinia care \n
prezent zboar` aeronava An-2 la Boboc.

este posibil s` zbor mai pu]in, dar \mi
urmez visul. A fost un risc asumat [i nu
regret nici o clip`. Azi am efectuat primul
zbor [i pot spune c` sunt fericit` pentru
alegerea f`cut`. Este un pas important
pentru mine [i sper ca \n viitor s` devin
un pilot de v#n`toare de excep]ie.
Lumea nu este obi[nuit`, \n general,
cu conceptul de femei pilot, cu at#t mai
pu]in de femei pilot de v#n`toare. Ai
\nt#mpinat greut`]i \n \ncercarea de a te
impune \ntr-un astfel de mediu?
Glume se fac tot timpul, dar nu cu r`utate, nici
cu invidie. Sunt glume ca \ntre colegi. Reac]iile sunt
aproape \ntotdeauna ca [i cele de azi: uimire, respect,
admira]ie. To]i suntem predispu[i la prejudec`]i, dar

dac` dore[ti s` schimbi p`rerea cuiva, acest lucru \l
po]i realiza doar prin profesionalism. De zburat zbur`m
to]i la fel, nu pot s` merg eu la ofi]erul cu planificarea
zborurilor [i s` spun c` vreau mai mult, sau s` zbor
prima pentru c` sunt fat`. Motiva]ia e personal`.
Faptul c` e[ti fat` nu reprezint` un handicap.
Cum \]i place s`-]i petreci timpul liber
\n afara aerodromului?
Iubesc natura, \mi plac foarte mult drume]iile.
C#nd am timp liber [i vremea permite, merg cu cortul
pe munte.
Mul]umesc frumos! Felicit`ri [i mult
succes \n continuare!

|nt#lnire informal`
|n periplul s`u de documentare [i informare asupra activit`]ii [i realit`]ii din structurile subordonate
Statului Major al For]elor Aeriene, liderul categoriei noastre de for]e, generalul-maior dr
dr.. Ioan-Aurel
Stanciu, a avut o \nt#lnire informal`, \n data de 12 martie, cu pilo]ii Bazei 95 Aerian` de la Bac`u.
|n dialogul s`u cu pilo]ii, [eful SMFA a abordat o atitudine proactiv`, \ncerc#nd s` identifice [i s` ofere
solu]ii pentru principalele probleme cu care se confrunt` personalul.
“Avem \n vedere, cu prioritate, asigurarea func]ionalit`]ii sistemului de generare-regenerare a pilo]ilor
opera]ionali. |n acest scop, \ncerc`m s` g`sim solu]ii pentru a stopa migrarea personalului navigant c`tre
alte structuri sau institu]ii, prin oferirea unei motiva]ii corespunz`toare at#t financiar, c#t [i profesional.
Concret, urm`rim s` asigur`m executarea a cel pu]in unui zbor de antrenament pe s`pt`m#n`, pentru
fiecare pilot. |ns`, pentru realizarea unui astfel de deziderat trebuie s` identific`m disfunc]ionalit`]ile actuale
ale sistemului [i s` devenim parte a solu]iei, prin tot ceea ce \ntreprindem”, a fost mesajul liderului For]elor
Aeriene pentru pilo]ii b`c`uani.

Ai colege care au ales s` devin`
instructori sau s` zboare elicopterul. Ai ales
supersonicul, risc#nd s` zbori mai pu]in
dec#t colegele tale. De ce?
Asta a fost ce mi-am dorit cu adev`rat, s` zbor
supersonicul. Nu avion de transport, nu elicopter.
Sigur, mi-am asumat riscul timpurilor actuale, \n care
CER SENIN  Nr. 1 (102)  2009
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For]ele Aeriene Române – reperele anului 2008
C`pitan-comandor Gheorghe POPOVICI 

Misiunea principal` a Statului Major al For]elor
Aeriene const` în generarea, întrebuin]area [i
regenerarea for]elor, în scopul ap`r`rii spa]iului
aerian al României [i a celui comun al ]`rilor
NATO, sprijinului ac]iunilor celorlalte categorii de
for]e ale Armatei [i îndeplinirii angajamentelor
interna]ionale asumate.
În decursul anului 2008, For]ele Aeriene Române
au continuat procesul de integrare în structurile
euro-atlantice, atât la nivelul implement`rii
doctrinelor, procedurilor [i standardelor NATO,
cât [i la nivelul moderniz`rii, opera]ionaliz`rii [i
înzestr`rii structurilor Statului Major al For]elor
Aeriene. În acest context, For]ele Aeriene
Române au participat cu personal [i tehnic`
militar` la misiuni interna]ionale de ap`rare
colectiv`, exerci]ii bi- [i multilaterale, opera]iuni
de c`utare-salvare [i evacuare medical`,

Aprecieri
generale
precum [i de ajutorare a popula]iei sinistrate ca
urmare a calamit`]ilor naturale.
Pentru realizarea acestor deziderate, Statul
Major al For]elor Aeriene a coordonat activitatea
de opera]ionalizare a structurilor, pe baza unor
obiective opera]ionale în cadrul c`rora eforturile
umane, financiare [i materiale au fost focalizate
pe urm`toarele priorit`]i: managementul
resurselor umane, logistica [i sus]inerea for]elor,
opera]ionalizarea pachetelor de for]e,
perfec]ionarea instruirii personalului, instruc]ia
colectiv`, sprijinul cu for]e la misiunile sub
comand` NATO/UE.
La nivelul Statului Major al For]elor Aeriene, un
obiectiv îndeplinit în anul 2008 a fost
continuarea reformei structurale în domeniul
resurselor umane. Aceasta presupune realizarea
unui efectiv de personal care s` acopere toate
func]iile necesare în For]ele Aeriene, asigurarea
cu personal a deta[amentelor participante în
teatrele de opera]ii, încadrarea în totalitate a
func]iilor repartizate în cadrul Comandamentului
NATO [i coordonarea profesionaliz`rii For]elor
Aeriene.
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Instruc]ia
[i exerci]iile
În domeniul instruc]iei, accentul s-a pus pe
instruirea în zbor. Astfel, în cursul anului 2008, a
crescut ponderea exerci]iilor de instruire în condi]ii
complexe: zbor pe timp de noapte, în condi]ii meteo
dificile, trageri cu bombe reale, lans`ri de rachete
reale etc. S-a vizat continuarea opera]ionaliz`rii
pachetelor de for]e [i realizarea condi]iilor necesare
pentru a permite For]elor Aeriene participarea la
ap`rarea ]`rii [i la îndeplinirea
angajamentelor asumate de
România fa]` de NATO, UE,
organiza]ii regionale [i coali]ii.
For]ele Aeriene au continuat
procesul de instruc]ie în vederea
îndeplinirii Obiectivelor For]ei [i
a execut`rii misiunilor ce le
revin.
Nivelul siguran]ei aeronautice este cel mai relevant indicator al calit`]ii activit`]ii de
instruc]ie în zbor. El reflect` în
evenimente, situa]ii statistice,
evalu`ri, interpret`ri [i m`suri
corective valoarea concep]iilor
de instruire, cantitatea, calitatea
[i dinamica aloc`rii resurselor,
profesionalismul [i modul de întrebuin]are a resurselor
umane, starea tehnicii [i a infrastructurii,
opera]ionalizarea pachetelor de for]e, starea moralului
[i calitatea actului decizional.
În anul 2008, în For]ele Aeriene Române, nu
s-au produs accidente sau catastrofe. Num`rul mic
de evenimente se datoreaz`, în principal,
responsabiliz`rii [i nivelului de preg`tire al personalului
aeronautic pentru îndeplinirea obiectivelor.
Instruc]ia artileriei [i a rachetelor sol-aer a vizat,
pe de o parte, men]inerea capacit`]ii opera]ionale de
îndeplinire a misiunilor specifice de c`tre structurile
înzestrate cu sisteme de rachete sol-aer VOLHOV
[i de artilerie, iar pe de alt` parte, continuarea
procesului de instruc]ie a for]elor în cadrul batalionului
HAWK, prin desf`[urarea acestuia la nivel echipaj/
pluton.

În structurile de radioloca]ie, instruc]ia s-a
concentrat pe realizarea nivelului de performan]`
necesar supravegherii spa]iului aerian na]ional [i
integr`rii supravegherii aeriene a României în sistemul
de ap`rare aerian` a NATO (NATINADS).
Instruc]ia personalului din structurile de
radioloca]ie a avut caracter practic-aplicativ, s-a
desf`[urat pe timpul execut`rii Serviciului de Lupt`
Poli]ie Aerian`, acest lucru fiind determinat de
specificul structurilor de radioloca]ie, de a se afla
permanent în secven]a de întrebuin]are a for]elor din
cadrul ciclului de generare [i întrebuin]are a for]elor.

În ceea ce prive[te instruc]ia în comun cu alte
categorii de for]e sau structuri, aceasta s-a desf`[urat
în baza planurilor de instruc]ie în comun [i a avut ca
scop principal transportul [i para[utarea personalului,
inser]ii [i extrac]ii din câmpul de lupt`, îmbarc`ri,
debarc`ri, recuper`ri, misiuni SAR [i MEDEVAC,
marcarea inamicului aerian pentru antrenarea echipajelor
For]elor Navale [i Terestre.
S-au executat misiuni de sprijin în folosul: Direc]iei
Topografice Militare – 9 misiuni aerofotogrammetrice în
limita a aproximativ 48 ore de zbor; For]elor Navale – 21
activit`]i în limita a 80 ore de zbor; For]elor Terestre –
111 activit`]i în limita a peste 630 ore de zbor.
Instruc]ia solda]ilor grada]i voluntari (sgv) din
For]ele Aeriene în anul 2008 a fost organizat` [i
desf`[urat`, în cadrul {colii de Aplica]ie pentru
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For]ele Aeriene, în dou` serii în care au fost instrui]i
328 de solda]i voluntari, precum [i printr-un curs
avansat de instruire pentru grada]ii voluntari.

Opera]ionalizarea
[i evaluarea
for]elor
Opera]ionalizarea entit`]ilor structurale destinate
NATO/UE din For]ele Aeriene constituie un obiectiv
fundamental al categoriei noastre de for]e.
Corespunz`tor acestui obiectiv, entit`]ile
structurale destinate NATO/UE din For]ele Aeriene au
parcurs în mod gradual etapele realiz`rii capabilit`]ilor
opera]ionale esen]iale. Obiectivul opera]ionaliz`rii l-a
reprezentat [i îl reprezint` realizarea, pân` la termenele
de opera]ionalizare stabilite, a unor entit`]i structurale
cu un nivel optim de încadrare, înzestrare [i instruire,
interoperabile, sustenabile [i dislocabile, în m`sur` s`
execute misiuni NATO/UE. Acesta se realizeaz` prin
ac]iunile [i m`surile incluse în
planurile de opera]ionalizare de
la nivelul Statului Major al For]elor
Aeriene.
Men]ion`m faptul c`
România este singurul stat,
dintre cele 10 care au aderat la
NATO în ultimele dou` etape
de l`rgire, ce î[i asigur` rotirea
trupelor în teatrele de opera]ii
prin capabilit`]ile aeriene
na]ionale proprii.
În cadrul NRF (NATO
Response Force)-10, Statul
Major al For]elor Aeriene a
participat în anul 2008 cu un
modul EOD format din 5 militari,
din cadrul Regimentului 70
Geniu de Avia]ie.
De asemenea, For]ele Aeriene au finalizat
certificarea na]ional` NRF a celor 4 elicoptere
IAR-330 M, participante în cadrul NRF-12.
Capacitatea de interven]ie la urgen]e civile este
asigurat` de 4 elicoptere MEDEVAC, dotate cu
instala]iile necesare. For]ele Aeriene au capacitatea

Pentru transportul deta[amentelor militare
participante la opera]ii în afara teritoriului na]ional,
For]ele Aeriene au executat:
19 misiuni de transport a militarilor care
încadreaz` comandamentele din Teatrul de Opera]ii
Balcani – 116 ore zbor;
50 misiuni de transport pentru înlocuirea
deta[amentelor din Teatrul de Opera]ii
AFGANISTAN – 1.026 ore zbor;
39 misiuni de transport pentru asisten]`
umanitar` [i reconstruc]ie în IRAK – 542 ore zbor.
Alte misiuni externe:
7 misiuni de transport delega]ii militare – 41 ore
zbor;
2 misiuni de transport personal [i materiale –
25 ore zbor;
19 misiuni pentru participare la exerci]ii [i
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de a interveni, la solicitarea autorit`]ilor locale, cu
elicoptere numai în misiuni de evacuare aeromedical`.

Serviciul de
lupt` [i
managementul
spa]iului aerian
Serviciul de Lupt` – Poli]ia Aerian` (SL-PA) se
execut` 24/24, 7/7 sub comand` NATO, prin transfer
de autoritate, cu for]ele destinate pentru a asigura
capacitatea de descoperire, interceptare, identificare
[i interven]ie oportun` pentru clarificarea unor situa]ii
aeriene [i aplicarea m`surilor legale împotriva
aeronavelor care utilizeaz` neautorizat spa]iul aerian
na]ional.
For]ele [i mijloacele din Serviciul de Lupt` –
Poli]ia Aerian` au participat, împreun` cu for]e [i
mijloace puse la dispozi]ie de NATO [i USAF, la
Opera]ia Aerian` de Securitate pe timpul Summit-

transportul aerian în regim de urgen]`, precum [i
cercetarea din aer a unor zone [i/sau raioane.
S-au executat un num`r de 19 misiuni interne [i
interna]ionale (transport aerian, c`utare-salvare,
evacuare medical` [i umanitare) totalizând 46 ore de
zbor.
Managementul spa]iului/traficului aerian s-a
realizat pe baza prevederilor reglement`rilor [i
procedurilor civil-militare aprobate. Totodat`, au fost
continuate activit`]ile comune cu partea civil` pentru
implementarea procedurilor specifice, plecând de la
necesitatea continu`rii armoniz`rii managementului
traficului aerian militar [i civil, în vederea optimiz`rii
utiliz`rii spa]iului aerian în comun, potrivit cerin]elor
conceptului Cer European Unic (SES) de utilizare
flexibil` a spa]iului aerian, de operare eficient` Gate
to Gate (de la poart` la poart`) pentru reducerea
timpului de zbor, economie de carburant [i reducerea
polu`rii atmosferei.
Activit`]ile pe plan extern s-au concretizat în
participarea activ` la reuniunile grupurilor de lucru
organizate de NATO în domeniul ATM, EUROCONTROL, pornind de la cele la nivel de exper]i,
pân` la cel mai înalt nivel.
Un eveniment semnificativ din acest punct de
vedere, a fost g`zduirea [i organizarea la Bucure[ti,
de c`tre Statul Major al For]elor Aeriene, a celei
de-a 14-a reuniunii EURAMID (Conferin]a directorilor
ATM militari din Europa) în octombrie 2008.

Participarea la
opera]ii în afara
teritoriului
na]ional

ului NATO desf`[urat la Bucure[ti în perioada
02–04.04.2008.
În Serviciul de Lupt` – Interven]ia Umanitar`
(SL-IU) obiectivele propuse au fost c`utarea, salvareaevacuarea, transportul umanitar în situa]ia producerii
unor catastrofe [i/sau calamit`]i naturale, [i

mitinguri aeriene – 264 ore zbor;
13 misiuni de transport aerian umanitar – 139
ore zbor.
Misiuni interne:
95 misiuni de transport delega]ii militare – 277
ore zbor;
131 misiuni de transport personal [i materiale
– 334 ore zbor;
4 misiuni pentru prest`ri servicii – 12 ore zbor;
8 misiuni de transport aerian umanitar – 53
ore zbor;
9 misiuni de transport aerian la inunda]ii – 31
ore zbor;
19 misiuni la exerci]ii [i mitinguri aeriene – 66
ore zbor;
12 misiuni aerofotogrammetrice – 62 ore zbor;
14 alte misiuni – 27 ore zbor.

În anul 2008, For]ele Aeriene au participat cu
898 militari la misiunile de men]inere a p`cii în teatrele
de opera]ii din IRAK, AFGANISTAN [i KOSOVO.
Chiar dac` For]ele Aeriene nu au participat cu
structuri constituite în misiuni de tip NATO/UE,
prezen]a personalului a fost important`, prin posturilecheie încadrate în Teatrele de Opera]ii din Irak [i
Afganistan cu 39 cadre militare [i în cadrul misiunilor
de men]inere a p`cii din diferite zone de conflict cu
27 cadre militare, din care 18 ofi]eri.
Principalele misiuni au constat în executarea
transporturilor aeriene cu aeronave militare C-130 [i
An-26 pentru rotirea (dislocarea [i redislocarea)
contingentelor române[ti aflate în teatrele de opera]ii
[i sus]inerea acestora cu muni]ii, tehnic` [i materiale
specifice, transportul militarilor români care au
încadrat comandamentele din Balcani, asisten]`
umanitar` [i reconstruc]ie – IRAK [i AFGANISTAN,
misiuni monitorizate permanent de c`tre AOC/ COA.
For]ele Aeriene au executat un num`r important
de misiuni de transport aerian în afara teritoriului
na]ional în anul 2008, cu un grad ridicat de
complexitate [i risc, constând în:
103 misiuni cu C-130 [i An-26, în teatrele de
opera]ii din IRAK, AFGANISTAN [i BALCANI;
1.665 ore de zbor pentru transportul a 5.862 de
militari [i 1.274 tone de materiale.
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Activitatea de \nv`]`m#nt constituie
“temelia” \n procesul form`rii unui
corp profesionist de cadre militare.
Nu po]i lucra la niveluri ridicate de
performan]` cu oameni neinstrui]i.
Cu oameni care nu au parcurs un
sistem de \nv`]`m#nt adecvat.
Dincolo de talent, de pasiunea inimii
[i puterea min]ii, omul r`m#ne
rezultatul unui exerci]iu continuu, al
unei munci responsabile [i
constante.
{coala de Aplica]ie pentru For]ele
Aeriene are ca sarcin` formarea
speciali[tilor categoriei noastre de
for]e \n diferite etape ale evolu]iei
lor \n carier`. Prin urmare, \n [coal`
se urm`re[te optimizarea
tr`s`turilor cursan]ilor, native cele
mai multe, \ntr-o viitoare configura]ie
a personalit`]ii, \n care deprinderile
c#[tigate vor da valoare [i
consonan]` bagajului [tiin]ific
acumulat \n lungul drum al model`rii
de sine.

Laboratorul de resurse umane al
For]elor Aeriene de la Boboc
C`pitan Mircea BARAC 

Repere organizatorice
Restructurarea înv`]`mântului aplicativ-militar
prin constituirea unei singure [coli de
aplica]ie pentru for]ele aeriene [i
redislocarea {colii de Mai[tri Militari [i
Subofi]eri pe aceea[i platform` au
impus luarea de m`suri ferme privind
reorganizarea bazei materiale existente, precum [i completarea acesteia
cu s`lile de specialitate, cabinetele [i
laboratoarele specifice armelor.
În prezent, {coala de Aplica]ie
pentru For]ele Aeriene dispune de o
baz` tehnico-material` adecvat`,
multifunc]ional`, care permite desf`[urarea unei instruiri moderne [i
eficiente, [i dispune de spa]ii de cazare,
hr`nire [i petrecere a timpului liber
corespunz`toare unei institu]ii moderne de
\nv`]`m#nt.
C`pitan-comandorul dr
dr.. Marius Adrian
Nicoar`
Nicoar`, [eful Centrului de Instruire pentru For]ele
Aeriene, a fost timp de o zi ghidul nostru,
prezent#ndu-ne modul de organizare al centrului,
structura cursurilor, avantajele [i dezavantajele
actualei structuri.
“Instruirea – ne spune c`pitan-comandorul dr.
Nicoar` – presupune dou` componente: \nv`]`m#ntul
[i instruc]ia. Plec#nd de la acest deziderat, am
considerat oportun ca \n compunerea Centrului de
Instruire s` existe un num`r de trei catedre pentru
fiecare din cele trei arme de baz` din For]ele Aeriene
(avia]ia, ap`rarea aerian` cu baza la sol [i
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radioloca]ia), un centru de \nv`]are a limbilor str`ine
[i o companie de instruc]ie. Am dob#ndit deja
suficient` experien]`, \n sensul c` instruirea ofi]erilor
se face pe niveluri de preg`tire: curs de baz` pentru
C`pitan-comandor dr.
Marius Adrian Nicoar`,
[eful Centrului de
Instruire

sublocotenen]i, curs avansat pentru locotenen]i [i
curs de stat major pentru c`pitani. De asemenea,
exist` cursul de baz` [i cursul avansat pentru mai[tri
militari [i subofi]eri. |n ceea ce prive[te specializarea,
aceasta se realizeaz` prin cursurile de nivel.
Sistemul de \nv`]`m#nt este compatibil cu cel
din ]`rile membre NATO. |n acest scop au fost
reg#ndite cursurile de carier` [i de nivel, \n sensul c`
au fost reformulate planurile de \nv`]`m#nt [i
programele analitice, astfel \nc#t s` se asigure o
preg`tire de specialitate pe func]ie \n vederea
exploat`rii tehnicii noi care a \nceput s` intre \n dotare
sau urmeaz` s` fie achizi]ionat` \n viitorul apropiat.
Calitatea a crescut prin accentuarea importan]ei
\nv`]`m#ntului practic-aplicativ, aceast` component`

de]in#nd p#n` la 70 la sut` din preg`tire, \n special \n
privin]a cursurilor de nivel. {coala reprezint`, astfel,
primul pas \n vederea ob]inerii interoperabilit`]ii, pe
niveluri specifice, cu structurile din cadrul Alian]ei
Nord Atlantice”.
Modul \n care sunt g#ndite cursurile \n {coala
de Aplica]ie explic`, de la sine, de ce a fost necesar
s` fie \ntrunite [colile de aplica]ie pentru fiecare arm`
\ntr-o singur` institu]ie de \nv`]`m#nt. |n actuala
structur`, \n care {coala de Aplica]ie condenseaz`
preg`tirea cadrelor pentru cele trei arme de baz` din
compunerea categoriei noastre de for]e, s-a reu[it s`
se asigure o preg`tire interarme, \n mod deosebit
pentru cursurile de stat major.
De la gradul de maior, ofi]erul devine ofi]er de
for]e aeriene. |n paralel cu sintetizarea procesului de
predare, a fost extins` aria de cuprindere. Introducerea unor concepte noi: comanda, controlul opera]iilor
C`pitan-comandor Edmond Ispas,
[eful sec]iei \nv`]`m#nt
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“Anul trecut, {coala de Aplica]ie pentru
For]ele Aeriene a avut de executat un plan
de instruire cu o dimensiune aparte. S-au
executat peste 3.000 de ore de zbor \n
condi]ii de securitate \n aceast` institu]ie, cu
instructorii, cu pilo]ii din nucleul de pilo]i
tineri din For]ele Aeriene constituit la nivelul
acestei institu]ii, cu pilo]ii de la cursul de
baz`, cu pilo]ii-studen]i din Academia
For]elor Aeriene. Anul acesta planul
\nseamn` peste 2.500 de ore de zbor, iar
acest plan ne asigur` un nivel de instruire \n
zbor acceptabil pentru toate categoriile de
pilo]i din [coal`.
Un alt obiectiv foarte important [i, de
asemenea, un nivel de ambi]ie, este acela
de a r`spunde tuturor preten]iilor formulate
de Statul Major al For]elor Aeriene privind
organizarea \n aceast` institu]ie a oric`rei
forme de \nv`]`m#nt. |n acest sens, suntem
tot timpul \ntr-o curs` contratimp, deoarece
intervalul \ntre unele serii de cursan]i,
practic, nu exist`.
Anul trecut am avut o experien]` inedit`,

am preg`tit primii 5 ofi]eri din For]ele
Aeriene pentru arma radioloca]ie,
specialitatea r`zboi radio-electronic, pe
filiera indirect`. Pentru anul acesta, este
posibil ca Statul Major al For]elor Aeriene
s` lanseze o nou` provocare, aceea de a
preg`ti 30 de ofi]eri nenavigan]i, de rachete
sol-aer [i artilerie antiaerian` [i radioloca]ie
tot pe filiera indirect`. De asemenea, \n
ultimii ani, {coala de Aplica]ie [i-a extins
domeniul de responsabilitate, preg`tind
pilo]i pentru For]ele Navale [i pentru
Ministerul Administra]iei [i Internelor.
Pentru a oferi o imagine matematic` a
volumului real de efort depus \n cadrul [colii
trebuie s` fac apel la c#teva cifre: de la
deschiderea anului de \nv`]`m#nt [i p#n` la
aceast` dat`, am avut planifica]i la diferite
cursuri peste 650 de cadre militare. |ntre
timp, cifra a fost suplimentat` cu peste 140
de cadre. Pentru ca tabloul s` fie complet,
trebuie s` ne referim [i la cele dou` serii de
solda]i-grada]i voluntari care totalizeaz`
aproape 300 de oameni. {i suntem abia la
jum`tatea anului de \nv`]`m#nt”.
Comandor Nicolae JIANU,
comandantul SAFA
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Antrenament \n simulatorul de zbor

vitatea [i interoperabilitatea pe care trebuie s` le
aeriene dup` proceduri NATO, managementul [i
dovedeasc` profesioni[tii categoriei noastre de for]e,
controlul spa]iului aerian, mijloacele prin care se
sunt o provocare permanent`. De aceea, modelul
efectueaz` acesta, planificarea opera]iilor dup`
absolventului din {coala de Aplica]ie reprezint` o
standarde NATO au f`cut trecerea la un nou nivel al
preg`tirii ofi]erilor de stat major.
Astfel, grupele ofi]erilor de stat
major sunt comune. Disciplinele,
de asemenea. Prin urmare, al treilea
gen de curs de carier`, cel de stat
major, nu abordeaz` exclusiv
ac]iunile escadrilei sau batalionului,
ci ale For]elor Aeriene. Disciplinele
de studiu au fost adaptate la
specificul ac]iunii For]elor Aeriene.
{tiut fiind c` pot lucra la opera]ii,
informa]ii, personal – func]ii \n statul
major sau ca operatori [i planificatori \n structura specific` a bazei
aeriene –, \n ultima parte a cursului Aspect din sala
se organizeaz` o aplica]ie prin de specialitate
simulare, iar cursan]ii “sunt \nca- GBAD
dra]i” pe respectivele func]ii. Este
carte de vizit` pentru fiecare absolvent, indiferent de
primul contact cu noul nivel la care \[i vor desf`[ura
curs.
activitatea \n unitate.
{eful sec]iei \nv`]`m#nt, c`pitan-comandorul
Edmond Ispas,
Ispas ne ofer` c#teva repere privind
Exigen]a [i resursele
activitatea Centrului de Instruire: “Concuren]a \n
umane
vederea accederii la cursurile de carier` este foarte
mare, iar pentru a respecta cerin]ele [i necesit`]ile
Statului Major al For]elor Aeriene, de multe ori suntem
Exist` o permanent` lupt` cu timpul \n [coal`.
nevoi]i s` supliment`m num`rul de grupe de preg`tire
Trecerea la sta]ii digitale, la un complex nou de rachete
la anumite tipuri de cursuri de carier` sau s`
sol-aer, obligativitatea procedurilor NATO, operatisupliment`m oferta educa]ional` prin
Locotenent-colonel cursuri de nivel care nu au fost cuprinse
Ovidiu Irimia, [eful \n programa analitic` la \nceputul anului
catedrei radioloca]ie de \nv`]`m#nt. Acest lucru se \nt#mpl`
datorit` evolu]iei sistemului at#t din
punct de vedere tehnic, c#t [i conceptual. |ns` lucrurile evolueaz` de
multe ori mult prea repede, iar noi
suntem obliga]i s` ne adapt`m din
mers noilor cerin]e. De exemplu, de la
\nceputul anului am fost nevoi]i s`
ini]iem nu mai pu]in de 7 cursuri \n
domeniul de preg`tire pentru specializarea SCCAN – Sistemul de
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Locotenentcolonel
Gheorghe
Marteniuc,
[eful
catedrei
GBAD

Comand`-Control al Spa]iului Aerian. {i am mai
putea enumera: Curs ini]iere instructor de zbor, Curs
controlori cu informarea aeronautic`, Curs formare
ofi]eri pe filiera indirect`, Curs ini]iere operare ASOC”.
Exigen]a se manifest` nu doar la admitere, ci pe
tot timpul cursurilor. At#t \n privin]a cursan]ilor, c#t [i
\n privin]a instructorilor. |n [coal` au fost introduse
sondaje de opinie prin care se urm`re[te s` se stabileasc`, \n mod obiectiv, care sunt cele mai interesante
[i instructive prelegeri. |n func]ie de rezultate se
aduc corec]ii, se fac \mbun`t`]iri. La absolvire, tot
mai multe cadre au declarat c` nu [i-au imaginat c`
exigen]ele \n {coala de Aplica]ie sunt a[a de mari.
|ns` informa]iile acumulate le vor prinde bine la locul
de munc`, deoarece sunt lucruri noi, actualizate [i
de interes. |n plus, cursurile [i chiar modul de
prezentare se fac \ntr-o manier` modern`, \n
PowerPoint, deoarece se pune mare accent pe partea
practic` [i pe schimbul de informa]ii \ntre cursan]i [i
instructori. Asta este o dovad` c` timpul petrecut \n
[coal` reprezint` o perioad` de acumulare, nu una
de relaxare. |n acest sens sunt elocvente [i reac]iile
pozitive care vin din unit`]ile de pe teritoriu la adresa
[colii.
Responsabilit`]ile asumate de toate cadrele
didactice într-un moment de restructurare a
înv`]`mântului formativ-aplicativ [i de introducere a
unor discipline noi, conform cerin]elor unit`]ilor
opera]ionale, au determinat cre[terea gradului de
exigen]` [i a nivelului de competen]` al instructorilor,
caracterizat prin formarea la absolven]i a unor calit`]i
de conduc`tori de organiza]ie, specialist, lupt`tor,
educator [i cet`]ean, în func]ie de obiectivele stabilite
pentru fiecare curs sau nivel de specializare.
|n momentul de fa]` exist` trei niveluri graduale
\n ceea ce prive[te instructorii, astfel: instructor –
func]ie specific` gradului de c`pitan, instructor [ef –
func]ie specific` gradului de locotenent-comandor/
maior [i instructor superior – func]ie specific` gradului
de c`pitan-comandor/locotenent-colonel.
“|n procesul de ierarhizare a instructorilor am
avut \n vedere necesit`]ile de evolu]ie \n carier` a
acestor cadre, astfel \nc#t func]ia de instructor s`
fie motivant` cel pu]in din acest punct de vedere [i,
astfel, s` putem fideliza personalul didactic fa]` de
institu]ie. Apreciem c` personalul didactic are o
foarte bun` preg`tire militar` general` [i de
specialitate, experien]` profesional`, studii superioare de lung` durat` [i cursuri de specialitate în
domenii corespunz`toare obiectului de activitate.
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|n plus, \n cel mult doi de la numirea pe func]ie,
fiecare instructor are obliga]ia s` absolve o form`
de preg`tire psihopedagogic` recunoscut` de
Ministerul Ap`r`ri Na]ionalei”, ne-a explicat c`pitancomandorul Nicoar`.

Munca la catedr`
Pentru cre[terea eficien]ei înv`]`mântului [i a
nivelului de instruire al absolven]ilor a fost necesar
ca în organizarea, desf`[urarea [i evaluarea acestuia
s` se ]in` cont de cerin]ele opera]ionale specifice
misiunilor for]elor aeriene, în general, [i armelor
(avia]ie, artilerie [i rachete sol-aer, radioloca]ie), în
special, [i s` contribuie semnificativ la cre[terea
interoperabilit`]ii for]elor proprii cu for]ele celorlalte
state membre NATO.
C`pitan-comandorul Adrian Sava
Sava, [eful
catedrei avia]ie, locotenent-colonelul Gheorghe
C`pitan-comandor Adrian Sava,
[eful catedrei avia]ie

Marteniuc
Marteniuc, [eful catedrei GBAD (Ground Base Air
Defence) [i locotenent-colonelul Ovidiu
Irimia, [eful catedrei radioloca]ie au misiuni
importante privind \ndrumarea cursan]ilor din cele
trei arme de baz` ale categoriei noastre de for]e.
Experien]a lor profesional` [i-o valorific` prin
transmiterea de cuno[tin]e [i deprinderi celor ce
urmeaz` cursurile {colii de Aplica]ie.
“Prin disciplinele noi introduse în înv`]are, prin
fundamentarea [i organizarea instruirii cursan]ilor pe
principii, concepte [i tehnologii moderne, specifice

NATO, prin implementarea în domeniul instruirii a
unui mod de ac]iune modern, unitar, integrat [i eficient,
am urm`rit dezvoltarea capacit`]ii de gândire a viitorului
absolvent pentru rezolvarea eficient` a problemelor
cu care se va confrunta în îndeplinirea sarcinilor [i a
misiunilor în unit`]ile opera]ionale sau \n teatrele de
opera]ii.
Introducerea noilor discipline a fost determinat`
de necesitatea preg`tirii în domeniul comand`-control,
preg`tirii tactice, controlului traficului aerian, inform`rii
aeronautice, execut`rii zborului în deplin` siguran]`
conform standardelor [i procedurilor interna]ionale [i
exploatarea noilor sisteme de comand`-control al
spa]iului aerian”, ne-a explicat c`pitan-comandorul Sava.
De la locotenent-colonelul Marteniuc afl`m c`
“accentul se pune pe tehnica nou`, deoarece
\ncerc`m s` ne adapt`m permanent la necesit`]ile
unit`]ilor din teritoriu. De aici [i motiva]ia cursan]ilor
de a acumula cuno[tin]e. De[i ponderea activit`]ilor
este rezervat` practicii, nu este neglijat` c#tu[i de
pu]in preg`tirea teoretic` pentru cunoa[terea \n
profunzime a tehnicii de ultim` genera]ie. {i pentru
ca limbajul s` fie comun cu omologii din NATO, la
toate cursurile exist` un modul rezervat limbii engleze,
terminologiei specifice. |n cur#nd, sper`m s` putem
aduce \n [coal` [i un sistem HAWK, al`turi de cel
de Volhov”.
“Se acord` aten]ie managementului organiza]iei,
\n special la nivel de pluton, companie, precum [i
tacticii de radioloca]ie. |ntre catedra radioloca]ie [i
unit`]ile din ]ar` exist` o comunicare foarte bun`. Pe
baza propunerilor venite din partea comandan]ilor de
unit`]i, dar [i de la alte cadre, au fost adaptate planurile
de \nv`]`m#nt, cadre din unit`]i au fost solicitate
pentru a preda. |n condi]iile \n care nu exist` posibilit`]i
de sus]inere practic` a unor cursuri datorit`
inexisten]ei tehnicii de ultim` genera]ie \n cadrul [colii,
cursan]ii execut` partea practic` a cursului la unit`]i.
De asemenea, \mprumut`m pe c#t putem din
experien]a celor care au participat la cursuri \n
str`in`tate sau la exerci]ii cu partenerii din NATO.
|ncerc`m, astfel, s` abord`m procesul de \nv`]`m#nt
\ntr-un mod proactiv”, ne ofer` detalii locotenentcolonelul Irimia
Irimia.

|n sala de specialitate pentru radioloca]ie
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C`pitanul
Marius
Barlaboi,
comandantul
companiei
instruc]ie

Instruc]ia \n
procesul de
\nv`]`m#nt
{coala preg`te[te [i
subofi]erii pe filier` indirect`, dar
asigur` [i preg`tirea solda]ilor
grada]i voluntari, pe parcursul a
patru luni de zile, \nv`]`m#ntul
\n cadrul acestui curs desf`[ur#ndu-se modular.
“|n ceea ce prive[te formaCursan]ii de la cursul de baz` \n
arma avia]ie studiaz` asiduu \nainte
de etapa preg`tirii \n zbor

rea mai[trilor militari [i subofi]erilor pe filierele
direct` [i indirect`, s-a urm`rit asigurarea unui
management educa]ional specific, concretizat \n
dezvoltarea capacit`]ilor, deprinderilor [i abilit`]ilor
necesare \ndeplinirii misiunilor ce revin For]elor
Aeriene.
Obiectivele planurilor de \nv`]`m#nt au vizat
formarea speciali[tilor \n arm` [i competen]elor de
lupt`tor [i conduc`tor de organiza]ii militare mici,
capacitatea de adaptare la schimb`rile tehnologice
[i cerin]ele impuse de calitatea de membru al NATO
a Armatei Rom#niei”, ne-a rezumat procesul de
CER SENIN  Nr. 1 (102)  2009

instruc]ie al acestei categorii de personal c`pitanIspas.
comandorul Ispas
Comandantul companiei instruc]ie, c`pitanul
Marius Barlaboi
Barlaboi, are o sarcin` pe c#t de important`
privind formarea solda]ilor grada]i voluntari (sgv), pe
at#t de dificil`. “Instruc]ia acestei categorii de personal
este modular` [i se desf`[oar` pe o perioad` de 16
s`pt`m#ni, astfel: o s`pt`m#n` de acomodare, [apte
s`pt`m#ni dureaz` modulul instruirii de baz`, care
se finalizeaz` prin depunerea Jur`m#ntului Militar [i
alte opt s`pt`m#ni consemneaz` modulul instruirii
individuale de specialitate. |n cazul modulului instruirii
de specialitate lucrurile se complic`, deoarece sunt
foarte multe specialit`]i [i \n aceste condi]ii devine
Nela Burlacu,
biblioteca
beletristic` (peste
60.000 de volume)
[i Dan Oprea,
biblioteca tehnic`
(peste 24.000
de volume)

Frica de \n`l]imi are
leg`tur` cu percep]ia
vertical`
Persoanelor c`rora li se face r`u c#nd se
uit` \n jos de pe o cl`dire \nalt` sau simt c` li se
taie genunchii c#nd privesc \ntr-o pr`pastie
ad#nc`, sufer` de perceperea alterat` a
dimensiunilor verticale, afirm` mai mul]i speciali[ti
ai Universit`]ii California.
Acrofobia sau “vertigo”, cum este denumit`
popular, este o afec]iune care se mai poate
descrie drept frica extrem` de \n`l]imi. Cu c#t
este mai puternic` aceast` fric`, cu at#t
persoanele afectate au probleme mai mari \n
estimarea dimensiunilor verticale, fapt care duce
la erori de percep]ie resim]ite de creier. Aceste
noi concluzii contrazic teoriile tradi]ionale care
descriu acrofobia drept o fric` excesiv` fa]` de
un obiect perceput normal de subiectul \n cauz`.
“O component` important` a acrofobiei
const` \n faptul c` persoanele percep eronat
distan]ele \nc` de la \nceput, \n consecin]` reac]ia
lor normal` este una de fric`”, declar` Russel
Jackson, psiholog \n cadrul Universit`]ii Statului
California din San Marcos.

http://www.descopera.ro

extrem de dificil` programarea la
cursuri. Sunt cazuri de specialit`]i
pentru care exist` un singur
cursant, de exemplu, din toat`
seria. |n viitorul apropiat, se
urm`re[te reducerea acestui
num`r de specialit`]i, \n ideea \n
care etapa final` a preg`tirii se va
face la unitatea unde va fi
repartizat cursantul. Tototdat`,
seriile sunt foarte numeroase –
peste 140 de sgv – \n raport cu
statul de \ncadrare al companiei.
La acest aspect contribuie [i
faptul c` programul de instruc]ie
este planificat inclusiv \n ziua de
s#mb`t`. Cu toate acestea, \n
cadrul cursului organizat \n
[coal`, procesul educa]ional
asigur` transferul sistematic de
cuno[tin]e c`tre cursant [i
formarea deprinderilor mentale
specifice activit`]ii fiec`rei arme,
formeaz` [i dezvolt` un mod
specific de a gândi [i ac]iona,
faciliteaz` în]elegerea esen]ei
lucrurilor, proceselor [i fenomenelor specifice domeniului profesional”, ne asigur`
c`pitanul Barlaboi.
{coala de la Boboc a fost, este [i va fi
o mare pist` de lansare \n lumea For]elor
Aeriene a unor cadre de \nalt profesionalism. O citadel` a zborului [i un excelent
laborator de formare a speciali[tilor de
renume.

Boeing construie[te cel mai
mare “elicopter”
Combin#nd atributele unui avion [i ale unui
elicopter, proiectul JHL-40 (Jess Heavy Lifter)
este dezvoltat de Boeing \n colaborare cu Canada
SkyHook Interna]ional [i reprezint` cea mai
puternic` aeronav` cu rotoare din lume. Aceasta
va fi capabil` s` transporte o \nc`rc`tur` de
dou` mai mare dec#t poate transporta elicopterul
rusesc Mi-26, \n prezent cel mai puternic elicopter
aflat \n serviciu.
Balonul umplut cu heliu este proiectat s`
suporte greutatea aeronavei [i a combustibilului,
f`r` \nc`rc`tur`. Puterea generat` de cele patru
rotoare este destinat` ridic`rii \nc`rc`turii. Acest

lucru face ca JHL-40 s` poat` transporta o
greutate de 40 de tone, pe o distan]` de 200 de
mile marine (peste 350 km), f`r` realimentare.
Aeronava este destinat` s` transporte
m`rfuri la distan]e mari, \n zone izolate (Arctica,
Alaska etc.), unde aterizarea clasic` sau
transportul naval sunt inadecvate ori foarte
costisitoare.
JHL-90 va intra \n serviciul comercial imediat
ce va fi certificat de c`tre Ministerul Canadian al
Transporturilor [i de Administra]ia Avia]iei
Federale a SUA.

sursa: http://www.aviation.com
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n periplul nostru detaliat, cu scop
definit de prezentare [i
reprezentare a structurilor de
radioloca]ie din cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene, am \nt#lnit, cel mai
frecvent, cadre militare cu experien]` care
au oferit acest atuu pentru \ndeplinirea
atribu]iilor, \n condi]iile num`rului lor redus.
De aceast` dat`, la compania de radioloca]ie
de la Tecuci, lucrurile au stat altfel.
Un prim punct \n favoarea unit`]ii,
dac` se poate considera a[a - ]in#nd cont
de relevan]a acestuia, de obicei el fiind un
element decisiv - \l poate reprezenta loca]ia.
Dac` la majoritatea structurilor similare
aceast` loca]ie este, de cele mai multe ori,
impus` \n zone cu deficit de relief sau cu
abunden]` exagerat` a acestuia, \n acest
caz, dispunerea \n apropierea ora[ului nu
poate fi dec#t benefic`.
Comandantul unit`]ii, maiorul Viorel
Chiril`, este, \ns`, ceva mai prudent: “Nu
putem afirma c` este chiar un element
decisiv, care s` \ncline balan]a pozitiv.
Spun acest lucru deoarece nu to]i militarii
sunt din zon`. |n plus, aceast` a[ezare a
unit`]ii a creat, \n mod v`dit eronat,
percep]ii de u[urare a muncii noastre [i,
\n plus, deficien]e \n organizare. De
exemplu, p#n` acum nu am avut nici o
ma[in` cu care s` asigur`m minimul
necesar de transport pentru diverse
activit`]i obligatorii: coresponden]`,
urgen]e medicale etc. Se pare c`, totu[i,
datorit` \n]elegerii corecte a situa]iei, vom
beneficia, \n sf#r[it, de un asemenea mijloc
de transport, \n viitorul apropiat”.
Conform tradi]iei zonei, comandantul
unit`]ii dovede[te calit`]i ospitaliere peste
medie [i ne invit` s` cunoa[tem loca]ia mai
bine, s` putem sta fa]` \n fa]` cu modestul
num`r de speciali[ti prezen]i. Pe drum, ne

Maiorul Viorel Chiril`,
comandantul unit`]ii
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Tinere]ea – element
de compensare
Plutonier major Sorin S~FTOIU 
implic` pu]in \n cotidian, descriindu-ne,
succint, evolu]ia \n timp a acesteia.
Astfel, reg`sim printre coordonatele
temporale importante, \nfiin]area structurii
\n anul 1952, trecerea prin diferite pozi]ii [i
denumiri \n structuri
diferite – companie radioloca]ie, punct radioloca]ie
etc. – succesiunea modelelor de tehnic` din dotare, dar [i, ca de obicei,
reducerea drastic` a
personalului (de exemplu, \n anul 1985 erau
\ncadra]i 85 de militari \n
termen [i 70 de cadre
militare, fa]` de num`rul
extrem de redus din
prezent).
De altfel, tablourile
prezente peste tot \n
unitate, de la popot` [i
p#n` la sta]ia PRV-13, sunt extrem de
sugestive \n ceea ce prive[te stadiul de
tranzi]ie continu` la care s-a raportat
unitatea, mai ales \n ultimul deceniu.
“Aceste tablouri sunt realizate de un soldat,
un camarad de n`dejde care a ]inut s` se
\ntoarc` la noi dup` absolvirea stagiului
militar. Sistemul de atunci nu i-a permis.
Cu toate acestea, datorit` colectivului care
l-a adoptat imediat, el a g`sit puterea [i
starea interioar` necesare realiz`rii acestor
adev`rate m`rturii istorice”, ne \nt#mpin`
c`pitanul Gheorghe Pojoca, loc]iitorul
comandantului.

Loca]ia unit`]ii prezint` similitudini
evidente cu alte structuri specifice, at#t
din punctul de vedere al tehncii de
specialitate c#t [i al d`ruirii profesionale a
militarilor. Diferen]a, la Tecuci, este oferit`
C`pitanul Gheorghe
Pojoca, loc]iitorul
comandantului [i omul
“bun la toate”

de prospe]imea st`rii de spirit a comandantului [i tinere]ea, aplombul fizic al
oamenilor pe care acesta \i conduce. |ntradev`r, procentul celor cu v#rste de p#n`
la 30 de ani este cople[itor.
“Aceast` stare de fapt, \n ceea ce
prive[te structura de personal, ne d`
speran]e c`, de[i pu]ini, avem ca suport
voin]a tinere]ii. To]i speciali[tii de pe sta]ii
urmeaz`, \n paralel, studii civile de diverse
niveluri, sunt conecta]i la premisa dot`rii
unit`]ii cu tehnic` modern` de radioloca]ie
– GAP FILLER – prin absolvirea cursului
destinat acesteia, au \ntemeiat` sau
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urmeaz` cursul firesc de formare a unei
munc` pe care le ofer` Florina Apetrei, referent Compartiment
SCHIMBARE
SCHIMBARE
familii. Sigur, politica de resurse
umane
ora[ul nostru – aproape Documente Clasificate
trebuie s` aib` \n aten]ie [i momentul c#nd
nule, sau pe salarii la
aceast` efervescen]` va sc`dea. Atunci,
limit` – consider c`
solu]iile viabile vor fi alocarea de noi locuri
munca \ntr-o unitate
sau crearea continuit`]ii celor de acum”,
militar` este mai mult
ne ofer` comandantul structurii imaginea
dec#t benefic`. De
rela]iilor socio-profesionale din unitate.
aceea nu am ezitat s`
Lucrurile par s` fie, \ntr-adev`r, pe un
lupt pentru a face parte
curs ascendent pozitiv. Discu]iile purtate
din acest sistem. Precu personalul la birouri, \n fa]a ecranului
g`tirea profesional`,
din sta]ie, la postul de paz`, converg c`tre
aspect pe care l-am
acest trend.
\nv`]at de la colegii mei
militari, m-a ajutat s`
ajung ast`zi, aici. Din
controlor de zbor la baza
de la Ianca m-am reprofilat, am f`cut curs
mare - acoperit` de unitate. Dezvoltarea
de m#nuire a documentelor clasificate.
lor nu ar face dec#t s` \nt`reasc` o tent`
Acum pot spune deschis: datorit` sistecunoscut` [i nedorit` de nimeni.
mului am devenit \ntre]in`torul familiei
Suntem convin[i, totu[i, c` unitatea
mele. Mai mult nu pot cere momentan”,
grupului pe care am simtit-o [i \n afara
ne-a declarat doamna Apetrei.
orelor de program, tinere]ea [i, implicit,
Scurta noastr` prezen]` la Tecuci, \n
pasiunea corespunz`toare ei, sprijinul tot
fieful m#nuitorilor de unde radio, a cuprins
mai decisiv [i concret al e[aloanelor
[i alte aspecte referitoare la imaginea de
superioare, vor propune compania de
ansamblu. Sigur, sunt inadverten]e frecradioloca]ie de la Tecuci, pentru viitor, ca
vente cu asigurarea combustibililor, cu
o alt` loca]ie de succes pentru categoria
deplas`rile c`tre noul e[alon superior, cu
noastr` de for]e. Se pare c` aceasta ne este
implementarea tehnicii de calcul, cu
[ansa de moment: s` g`sim solu]ii
a[tept`rile privind tehnica de specialitate,
alternative, elemente compensatorii.
cu asigurarea pazei pe suprafa]a - foarte
Tinere]ea poate fi unul dintre ele.

Rutin` \n fa]a
ecranelor
radarului

Radar PRV-13 \n a[teptarea...
GAP FILLER -ului

“Convingerea noastr`, a mea cel pu]in,
este c` vremea \n care noi, tinerii speciali[ti,
av#nd drept background preg`tirea
noastr` [i atitudinea practic`, vom fi cei care
vom reprezenta exemplu hot`r#tor. {i o
spun f`r` fariseism, cred c` este necesar`
formarea tuturor \n astfel de loca]ii, cu astfel
de resurse cum avem aici. Dep`[irea
problemelor trebuie s` fie elementul
prioritar... Apoi urmeaz` descoperirea
[anselor de rezolvare a problemelor
personale sau posibilit`]ile de exprimare pe
viitor \n contextul carierei militare propuse”,
\nt`re[te opinia [efului s`u [i maistrul
militar clasa a-IV-a Mihai Prisecariu,
operator [i [ef la radarul P-18, promo]ie 2005.
Dac` la capitolul militari, compania de
radioloca]ie este surescitat` prin aportul
tinere]ii, la cel al speciali[tilor ce provin din
r#ndul personalului civil contractual,
situa]ia este total diferit`. Numeroasele
etape de restructurare au f`cut ca prezen]a
acestora s` fie aproape insignifiant`. Lupta
dus` de conducerea unit`]ii pentru
p`strarea lor \n sistem a oferit \nc` o [ans`
doar c#torva.
Printre ei, p.c.c. Florina Apetrei,
referent [i [ef Compartiment Documente
Clasificate: “Av#nd \n vedere condi]iile de
CER SENIN  Nr. 1 (102)  2009
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ac` \n ultima perioad`
percep]ia referitoare la
rolul [i locul subofi]erului
[i maistrului militar \n
armat` a c`p`tat valen]e
pozitive, nu se poate
spune acela[i lucru
despre modalit`]ile de
recompensare a atitudinii pozitive \n
lucrul de zi cu zi, indiferent unde se
desf`[oar` acesta, de motivare
suplimentar` a autodep`[irii nivelurilor
standard prev`zute de atribu]iile
func]ionale.
Lumina de la cap`tul tunelului fiind
\nc` departe, trebuie s` ne reg`sim,
momentan, \n cele c#teva raze de
optimism [i recunoa[tere a unor
conduite. Concursul “Cel mai bun dintre
cei buni”, destinat corpului mai[trilor
militari [i subofi]erilor, aflat la cea
de-a patra edi]ie, pare s` fie, deocamdat`, unicul reprezentant al acestei
senza]ii de lumin`.
Concursul ini]iat de
Statul Major al For]elor
Aeriene \n anul 2005 a
cunoscut o permanent`
actualizare din punctul
de vedere al condi]iilor
pe care trebuie s` le
\ndeplineasc` candida]ii
la acest titlu. Astfel, pe
l#ng` valorile perene,
de[i parc` din ce \n ce
mai pu]in eviden]iate –
cinste, onoare, camaraderie – au ap`rut noi
[i noi necesit`]i sistemice: cre[terea nivelului de preg`tire
profesional`, dezvoltarea aptitudinilor
extracurriculare, implicarea \n exerci]ii
[i misiuni de importan]` major`, acte
de eroism, curaj, devotament [i
ini]iativ`, inven]ii [i inova]ii, realiz`ri în
domeniul tehnico-[tiin]ific, servicii
excep]ionale aduse ]`rii, câ[tigarea
unor competi]ii sportive, cunoa[terea
unei limbi str`ine de circula]ie
interna]ional` etc.
Anul acesta selec]ia s-a f`cut tocmai
pe schema acestor cerin]e [i, spre
surprinderea ini]iatorilor, num`rul
celor care \ndeplineau condi]iile a fost
peste a[tept`ri. Dintre cei 14 mai[tri
militari [i 13 subofi]eri ajun[i la faza
final` s-au ales, astfel, \ntr-adev`r, cei
mai buni dintre cei buni.
Cununile cu lauri pentru anul 2008
au revenit, a[adar, dup` cum urmeaz`:
a) la mai[tri militari:
– locul III - la egalitate, maistrul
militar clasa I Constantin Grozea ,
de la Baza 90 Transport Aerian [i
maistrul militar clasa I ViorelFlorin Huiban de la {coala de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene;

D
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RISCUL DE A AVEA SUCCES
Plutonier major Sorin S~FTOIU 

– locul II - maistrul militar
principal George V`r`[teanu , de
la Baza 86 Aerian`;
– locul I [i titlul de “Maistru militar
al anului 2008” - maistrul militar
clasa a II-a Nicu Mitache , de la
Batalionul 1 Supraveghere Aerian`;
b) la subofi]eri:
Aspect de la festivitatea de premiere

– locul III - sergentul major
Carmen Mitric` , de la Baza 71
Aerian`;
– locul II - plutonierul Florin
Buzatu, de la Baza 86 Aerian`;
– locul I [i titlul de “Subofi]erul anului
2008” - plutonierul Nelu-Ullise
Dobrani[, de la {coala de Aplica]ie
pentru For]ele Aeriene;
Cu cei doi c#[tig`tori am stat de
vorb`, \ncerc#nd s` le descoperim
calit`]ile. Probabil c` fr`m#nt`rile lor
ascunse, adev`ratele motiva]ii g`site
clip` de clip` pentru continuarea
activit`]ii \n sistem - lucru valabil, se
pare, pentru noi to]i - vor r`m#ne doar
ale lor, ale noastre, ale \ntregului sistem.
Ceea ce r`zbate la suprafa]` sunt
cuvintele laurea]ilor: “Eu a[ dori s`
dedic acest premiu colegilor mei drept
o recunoa[tere a activit`]ii care se
desf`[oar` la postul radar unde lucrez.
De asemenea, a[ dori s` subliniez
faptul c` întregul colectiv
de acolo, format din
numai câ]iva speciali[ti,
mai[tri militari [i subofi]eri, am contribuit la
ob]inerea lui”, a fost
declara]ia maistrului
militar Nicu Matache
Matache,
operato-[ef la radarul
respectiv.
Modest din fire, a
omis, probabil, s` ne
spun` despre solu]ia
tehnic` pe care a oferito sistemului: \n luna iulie
2008, cu ocazia verific`rii extractorului de
date, el a propus egalizarea caracteristicilor
tehnice a dou` radare
CER SENIN  Nr. 1 (102)  2009
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P-18 [i utilizarea unui singur extractor
de date pentru ambele radare, idee
considerat` revolu]ionar` de speciali[tii
în domeniu [i benefic` de c`tre
compartartimentul financiar-contabil al
S.M.F.A – pentru a aminti doar una din
acele calit`]i ce duc, cu orice risc, la
a[ezarea pe trepte diferite ale
performan]ei individuale.
C#t despre plutonierul Nelu
Dobrani[
Dobrani[, doar enumerarea c#torva
aspecte din cv-ul s`u ar fi suficiente
pentru a ne face o p`rere: Basic
Training Leadership Course – 2001,
{coala Postliceal` de Contabilitate –
2003, Curs Comandant Pluton
Infanterie – 2004, Leadership Training
War Fight Course – 2004, Curs intensiv
limba englez` – 2005, Licen]iat \n

succes pentru mine, dar
c#[tigarea acestui titlu a fost
o mare surpriz`. E ceva
deosebit, o realizare. Cred
c` orice subofi]er din For]ele
Aeriene [i-ar dori s` devin`
cel mai bun. Cât despre
evolu]ia ulterioar` primirii
acestui titlu, consider c` un
militar care este recompensat va fi privit altfel. Probabil
va avea [i un parcurs
\mbun`t`]it \n cariera
Maistrul militar cls. a II-a Nicu Mitache,
militar`...”, este opinia subo“maistrul militar al anului 2008”
fi]erului.
camarazi ce se pot \ncadra, oric#nd,
Da, se poate... Subofi]erul a plecat
\n baremele impuse sau doar la cele
\n cea de-a doua sa misiune extern` la
personale, poate, mai ridicate dec#t
numai o lun` dup` primirea acestui
premiu. Am ad`uga aici [i distinc]iile primite pentru activitatea desf`[urat` \n prima misiune (poli]ist militar la
Comandamentul
|ntrunit ISAF) –
“Emblema de onoare
NATO” [i Emblema
de merit <<Ac]iuni
umanitare>> clasa I.
Probabil aceasta
este re]eta succesului. Exemplul celor doi
Plutonierul Nelu Dobrani[, “subofi]erul
C#[tig`torii concursului “Best of the Best
colegi este, f`r` \ndoanului 2008”
2008” \mpreun` cu [eful SMFA
ial`, de urmat. |i putem aminti mereu, \n
Drept [i Administra]ie Public` – 2008.
[edin]e de coordonare, \i putem lista
cele prezente la acest concurs. Pentru
“F`r` fals` modestie, pot s` spun
\n fi[a cu atribu]ii personale. Ei sunt
ei, exist` riscul ca acest succes propriu
c` am fost surprins. Am aflat acum
s` r`m#n` doar a[a. Al lor.
cei care, de acest` dat`, au dobor#t
câteva zile c` sunt nominalizat. Faptul
obstacolul remarc`rii.
c` eram propus constituia deja real
Credem, \ns`, c` sunt destui al]i
Consilierii comandan]ilor din For]ele
Aeriene pe problemele mai[trilor militari [i
subofi]erilor, \mpreun` cu c#[tig`torii
concursului
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INSTRUC}IE
Aerodromul de la Boboc reprezint` un spa]iu aparte \n
peisajul aeronautic rom#nesc, datorit` menirii sale de baz`:
aici se formeaz` pilo]ii militari. Cei ce vin aici pentru a
\nv`]a s` zboare sufer` un soi de metamorfoz`. Pierdu]i \n
imensitatea unui teren de c#teva sute de hectare aflat la
\ngem`narea dintre Subcarpa]ii Buz`ului (o zon`
caracterizat` de podgorii) [i C#mpia R#mnicului, ace[tia uit`
de ora[ul aflat la doar c#]iva kilometri distan]`. La cap`tul
pistei, \n start, pasiunea pentru zbor pune \n ghilimele orice
alt` realitate a vie]ii cotidiene. S-ar putea spune c`
aerodromul reprezint` un spa]iu de refugiu sau poarta care
face leg`tura spre propriul sistem de iluzii alimentat cu
dorin]a de a \mbr`]i[a infinitul cerului din carlinga avionului.

C`pitan Mircea BARAC 

NATO – |N SCHIMBARE

Instructorii de zbor \n trei cuvinte:
Har, Experien]`, Munc`
Instructorii [i...instruc]ia
Instructorii sunt [i ei ca to]i oamenii –
cu propriile greut`]i, cu copii la [coal`, cu
so]ii pe care le b`nuie[ti s`tule de a[teptare
[i obosite de griji, c`ci vara se zboar` zi
lumin`, dar se zboar` [i noaptea, s#mbetele
sau duminicile. Pentru pilo]i, \ns`, aerodromul face parte din propriul lor sistem de
iluzii. O zi printre ace[ti oameni pentru care
zborul se identific` cu \ns`[i ra]iunea de a
exista nu poate fi dec#t tonic`. Discu]iile
sunt legate, aproape \n totalitate, de avia]ie.
Sfaturi tehnice, mici trucuri de pilotaj,
senza]ii tr`ite \n costumul de suprasarcin`.
Bucuria de a zbura le-o descoperi
petrec#nd c#teva ore \n anturajul lor. Fie
c` e var`, fie c` plou` sau bate v#ntul, pilo]ii
se str#ng la start [i a[teapt` ok-ul
meteorologului, sau “mincinosului”, dac`
apel`m la jargonul din buza pistei. Vara,
c#nd e foarte cald [i atmosfera are
inconsisten]a aburului evaporat din oal`,
f`c#nd contururile fluide, instructori [i
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pilo]i se str#ng sub o umbrel` de stuf [i
urm`resc evolu]iile celor afla]i la zbor,
a[tept#ndu-[i cu o ve[nic` emo]ie r#ndul.
Iarna, c#nd v#ntul [uier` mai ceva dec#t

ajutajele avioanelor, pilo]ii \[i a[teapt`
r#ndul la zbor \n ad`postul unui autobuz
care [i-a dep`[it norma de casare \nc` de
pe vremea c#nd o parte din ei nici nu [tiau
s` pronun]e cuv#ntul avion. De altfel, a[a
i-am [i g`sit pe instructorii Escadrilei II
Instruc]ie IAR-99, \ntr-o zi de sf#r[it de
iarn`, c#nd v#ntul m`tura cu furie zona
aerodromului, \ncerc#nd cu disperare s`
le z`d`rniceasc` planurile de zbor: \n
C`pitan-comandorul Remus Gherasim
[i locotenent-comandorul
Ion Florea, dup` un zbor de instruc]ie
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ad`postul b`tr#nului autobuz.
Cu aproape 1.600 de ore de zbor,
locotenent-comandorul Ion Florea
poart` apelativul de veteran al instructorilor
[i datorit` faptului c` activeaz` \n [coal`
\nc` din anul absolvirii, 1987. Are
momentele lui de reverie, \n ciuda v#ntului
care se izbe[te cu furie de parajetul din
Comandorul Adrian Gean`,
comandantul Escadrilei II Instruc]ie
IAR-99

apropiere, dar \l descoperim foarte riguros
\n ceea ce prive[te siguran]a elevului din
carling`. |ncearc` permanent s`-[i
imagineze tr`irile [i g#ndurile celui pe care
\l \nva]` s` zboare. C#t este de calm, cum
va reac]iona \n situa]ii limit`, va intra sau
nu \n panic`, toate acestea sunt aspecte pe
care se str`duie[te s` le anticipeze, s` le
extrag` din calit`]ile viitorului pilot, a[a cum
un gr`dinar plive[te buruienile din jurul
plantei cultivate. {tie, din experien]`, c#t
de mult \nseamn` st`p#nirea de sine \n cazul
unei situa]ii limit`. O dat`, dup` decolare, a
ap`rut o defec]iune la instala]ia de

combustibil. A venit la aterizare c#t a putut
de repede, cu avionul sc`ldat de
combustibil. A fost o minune c` nu a
izbucnit un incendiu. Alt` dat`, s-a blocat
rulmentul unei ro]i \n timpul rulajului pe
pist`. Nici acel incident nu a avut urm`ri
grave. Dar ambele cazuri l-au f`cut s`
\n]eleag` c` linia dintre a fi [i a nu fi este
extrem, extrem de sub]ire \n aceast`
meserie. “Am crescut ca instructori mai
mult din s`r`cie. Din acest punct de vedere,
cel pu]in de c#nd am intrat eu \n [coala
militar`, nu a fost niciodat` o fericire, ne
spune cu am`r`ciune \n glas locotenentcomandorul Florea. De[i timpurile s-au
schimbat, condi]iile au r`mas, \n mare,
acelea[i. Chiar dac` de-a lungul anilor au
mai alternat perioadele bune ca ore de zbor
cu perioadele mai pu]in faste, ra]iunea de
baz` a unui pilot militar a r`mas aceea[i,
adic` pasiunea pentru zbor”.
C`pitan-comandorul Nicolae Iuga
este instructor-[ef pentru securitatea
zborului. Promo]ie 1987, cu peste 1.200 de
ore de zbor, c`pitan-comandorul Iuga este
instructor \n [coal` din anul 1993. “Cel mai
dificil aspect care cade \n responsabilitatea
unui instructor const` \n selec]ia obiectiv`
pe care acesta trebuie s` o fac` \n leg`tur`
cu urm`torul pas \n carier` al pilotului.
Exist` o metodic` a preg`tirii care trebuie
urmat` pas cu pas, iar la sf#r[itul acesteia,
un pilot trebuie s` poat` \ntrebuin]a
aeronava \n lupt` la maxim. Zborul se
\nva]`, ca orice meserie, \ntr-o m`sur` mai
mare sau mai mic`. Ca [i muzica, pictura,
sau oricare alt` art`, dac` nu ai chemare
nu vei reu[i nimic din punct de vedere
calitativ. Vei putea zbura dac` ai voin]`,
dar o vei face cu o consisten]` fad`. La fel

se \nt#mpl` dac` ai talent dar \l irose[ti
dintr-un exces de superioritate”, este de
p`rere c`pitan-comandorul Iuga.
Pentru a deveni un pilot de elit` este
nevoie de acel har numit talent, dar [i de
mult`, foarte mult` munc`. Este nevoie de
pasiune [i de d`ruire, pentru c` zborul nu
este o activitate oarecare, nu este doar o
simpl` desprindere de p`m#nt, este un salt
c`tre... necunoscut [i infinit c`ci, la urma
urmei, spa]iul este infinit. Iar dac` nu ai
chemare, nu vei putea fi un bun zbur`tor.
Dar de chemare, de talent nu se bucur` dec#t un num`r limitat de pilo]i, iar
ca s` devin` [i instructor de zbor, talentul
trebuie s` fie \nso]it de acel dar pedagogic,
pentru c` po]i fi un pilot des`v#r[it, \ns`
f`r` a putea transmite [i altora cuno[tin]ele
tale.
“Exist` trei niveluri ale instruc]iei,
astfel: instruc]ia de baz` – \n cadrul c`reia
se realizeaz` trecerea pe tipul de aeronav`;
instruc]ia avansat` – \n cadrul c`reia se
urm`re[te \nsu[irea, formarea [i consolidarea deprinderilor \n tehnica pilotajului;
instruc]ia tactic` – este, la r#ndul ei, de
dou` feluri (de baz` – \n cadrul c`reia se
urm`re[te \nsu[irea tehnicii de pilotaj, [i
avansat` – \n cadrul c`reia se deprind
tehnicile de \ntrebuin]are \n lupt`).
La sf#r[itul academiei, studen]ii se afl`
\n etapa instruc]iei de baz`, av#nd deprinderile necesare pentru a evolua \n zon` de
maneabilit`]i la \n`l]imi medii \n dubl`
comand`, precum [i de a efectua tur de
pist` \n simpl` comand`, pe avioane cu
reac]ie nemodernizate. Zborul pe avioane
cu reac]ie nemodernizate reprezint` etapa
preg`tiri pentru trecerea pe avioanele
modernizate, care dispun de sisteme de

Instructorii Escadrilei II Instruc]ie IAR-99, de la st#nga la dreapta: Ion Florea, Istrate Gheorghe, Corneliu Ciurea,
Teodor Timofte, Adrian Ni]`, Adrian Gean`, Emil Olteanu, Florin Ionescu, Lucian Rafail`, Gabriel Udrescu, Nicoleta
Udrescu, Lauren]iu Mititelu, Remus Gherasim. Din motive obiective nu apar \n fotografie urm`torii: Daniel Diaconu,
D`nu] Sava, Adrian Cri[an, Emilian Vi[oiu, Luminel Bulfan
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naviga]ie [i de sisteme de arme moderne.
Acesta reprezint`, de fapt, pasul decisiv
pentru etapa trecerii pe avioane de lupt`.
Dup` absolvirea cursului de baz`, urmeaz`
brevetarea ca pilot [i primirea func]iei.
Pentru a deveni instructor de zbor, un pilot
trebuie s` acumuleze o experien]` de 600
de ore de zbor, din care cel pu]in 300 s` fie
efectuate pe tipul de aeronav` pe care va fi
instructor”, ne-a explicat comandorul
Adrian Gean`, comandantul Escadrilei
II Instruc]ie IAR-99.

Instructorii multirol
C#nd nu modeleaz` tinere aripi,
instructorii [colii sunt angrena]i \ntr-o serie
de activit`]i care ofer`, indubitabil, plus
valoare activit`]ii de zi cu zi a institu]iei. |i
putem reg`si, astfel, pred#nd cursuri
studen]ilor, elabor#nd manuale [i programe de instruc]ie \n zbor sau particip#nd la
misiuni ordonate (CAS – Close Air Suport
\n folosul trupelor terestre sau la exerci]ii
organizate de Statul Major al For]elor
Aeriene).
Locotenent-comandorul Adrian
Cri[an, promo]ie 1990, este instructor \n
[coal` din anul 2004. A acumulat aproximativ 900 de ore de zbor, din care peste
C`pitancomandorul
Nicolae Iuga,
instructor
[ef pentru
Securitatea
Zborului

630 de ore pe IAR-99 {OIM. |n 1998 a
absolvit cursurile IOS – International
Officer School [i SOS – Squadron Officers
School ale Universit`]ii For]elor Aeriene
din Maxwell, Alabama. A urmat un curs
de opera]iuni aeriene \n Fran]a, \n anul
2001, iar \n anul 2006 a absolvit Safety
Officers School la Kirdland, New Mexico.
Vorbind cu locotenent-comandorul
Cri[an despre {oim, descoperi \n privirea
acestuia str`lucirea din ochii copilului care
tocmai a primit o juc`rie at#t de drag`,
\nc#t cu siguran]` o va str#nge la piept
[i-n timpul nop]ii. Nu este greu de \n]eles,
dup` ce afli c` a f`cut parte din prima serie
de patru pilo]i care au realizat trecerea pe
acest avion, la Craiova, \n cadrul Centrului
de Cercet`ri [i |ncerc`ri \n Zbor – CC|Z.
Dup` o preg`tire teoretic` \n cadrul firmei
ELBIT, au urmat doi ani de zbor \n care
au fost \nsu[ite foarte multe no]iuni despre
IAR-99 {OIM. “Dac` ar fi s` povestesc o
amintire pl`cut` pe care o am despre acest
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“Aici, \n [coal`, dispunem de aeronave performante [i de pilo]i excelent preg`ti]i. Dac` lu`m \n
considerare [i facilit`]ile oferite la nivelul infrastructurii – pista recent renovat`, sistemul de balizaj de ultim`
genera]ie, turnul de control modern, cel mai performant simulator de zbor, pot afirma c` dac` ni se ofer`
sus]inerea necesar`, am putea \nfiin]a aici o forma]ie de acroba]ie aerian`. Dincolo de spectacolul aerian
propriu-zis, o forma]ie de acroba]ie aerian` ar certifica gradul \nalt de calificare al [colii rom#ne[ti de
avia]ie”.
Comandor Nicolae JIANU, comandantul SAFA

avion, cu siguran]` c` asta ar fi o misiune
extrem de dificil`. |mi amintesc despre o
conferin]` de prezentare a avioanelor de
antrenament care s-a ]inut \n anul 2007 \n
Marea Britanie. Dup` o prezentare de 40
de minute mi s-au cerut foarte multe
informa]ii suplimentare despre avion, ceea
ce m-a f`cut s` fiu m#ndru de aceast`
realizare a industriei aeronautice rom#ne.
O alt` amintire deosebit de pl`cut` ar fi
participarea, anul trecut, la mitingul
For]elor Aeriene Belgiene. {oimul a
evoluat \n ambele zile de program [i a fost
apreciat at#t de public, c#t [i de speciali[tii
prezen]i”, ne-a dest`inuit instructorul
Cri[an.
|n prezent, printre orele de instruit
pilo]i, locotenent-comandorul Cri[an
testeaz` sistemul ACTS – Advanced
Combat Training System. Cu ajutorul
acestui sistem se vor putea executa
antrenamente complexe de lupt` cu un
singur avion real, simulatorul av#nd sarcina s` genereze un avion virtual.
Faptul c` instructorul de zbor Cri[an
este poliglot – vorbind engleza, franceza,
germana [i rusa, aproape c` trece neobservat \n urma discu]iei...

\mpleti cu “vina” de a fi prea b`tr#n p#n`
la achizi]ia noului avion multirol, [coala
ofer` o solu]ie. Varianta de a deveni
instructor reprezint` o alternativ` pentru
a potoli din setea de zbor [i pentru o
devenire profesional` spre care tinerii pilo]i
tind \nc` din momentul alegerii carierei
de pilot militar.
C`pitan-comandorul Remus Gherasim este instructor-[ef pentru coordonarea zborurilor, av#nd o experien]` de
peste 1.200 de ore de zbor. “Nu-]i po]i
permite s` e[uezi \n formarea unui pilot.
To]i cei care vin \n [coal` pentru a deveni
pilo]i o fac din pasiune, dintr-o chemare
l`untric`. Ei accept` pentru a-[i \ndeplini
acest vis ni[te priva]iuni, investesc vise [i
sentimente, fac o serie de sacrificii. Via]a
de pilot se cuantific`, practic, \n ore de
zbor. Din p`cate, datorit` orelor pu]ine de
zbor alocate, activitatea de \nv`]are trebuie
reluat` periodic, \n loc s` existe o evolu]ie
constant` \n preg`tirea lor. |ns` d`ruirea
tinerilor pilo]i te oblig`, \n calitate de
instructor de zbor, s` nu le \n[eli a[tepFamilia Udrescu. Nicoleta
[i Gabriel, colegi de zbor
[i viitori instructori

Privind spre viitor
De c#]iva ani buni, studen]ii
Academiei For]elor Aeriene absolv` \n
promo]ii mai mult simbolice. |n 2005 au
fost 20, \n 2008 numai 13. Comandan]ii
bazelor aeriene fac eforturi pentru asigurarea unui program minim de antrenament
pentru noua genera]ie. Cum MiG-ul 21
este un avion de concep]ie 1960, la
num`rul actual de aparate din dotarea
categoriei noastre de for]e, cumulat cu
restric]iile bugetare, cuantumul orelor de
zbor alocate individual pilo]ilor \n fiecare
an este infim \n compara]ie cu necesit`]ile
reale ale unui pilot opera]ional.
|n aceste condi]ii, \n care paradoxul \[i
d` m#n` cu destinul, iar “vina” de a fi prea
mic pentru a mai zbura MiG-ul se poate
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t`rile sub nici o form`”, este
opinia c`pitan-comandorului
Gherasim.
Sublocotenentul
Nicoleta Udrescu, promo]ie
2007, [i locotenentul
Gabriel Udrescu, promo]ie
2003, sunt doi pilo]i din
tân`ra genera]ie care au
ales o carier` ca instructori
de zbor. Pasiunea comun`
pentru zbor a f`cut posibil ca
cei doi s`-[i uneasc` destinele [i în plan personal, \n
anul 2006. Înc` nu au ajuns
la nivelul de experien]`
necesar unui instructor, dar au speran]e
c` lucrurile vor evolua în bine. “Am fost
bine primi]i de colectivul de instructori ai
escadrilei, din acest punct de vedere
ne-am integrat f`r` probleme. Am optat
pentru statutul de instructori deoarece în
acest moment, în [coal` ni se ofer` [ansa
de a realiza progrese. Instructorii ne acord`

Locotenentcomandorul
Adrian
Cri[an – gata
de zbor

n#ndu-le discret [i tenace s` [i le respecte.
Nu-i loc, \ntre cer [i p`m#nt, de jum`t`]i
de m`sur`. Chiar dac` genera]iile tinere
sunt caracterizate de o doz` substan]ial`
de pragmatism, valoarea lucrului bine
f`cut trebuie s` primeze, este o condi]ie
esen]ial` a acestei meserii”, este opinia
c`pitan-comandorului Florin Ionescu,
instructor cu peste 1.200 de
ore de zbor.
Am p`r`sit aerodromul
\mpin[i de acela[i v#nt t`ios
care ne \nt#mpinase la
sosire. Am l`sat \n urm`
pilo]ii cu g#ndurile [i cu
sistemul lor de iluzii despre
zbor, despre avia]ie, cu
speran]a m`rturisit` c`
planul de zbor aprobat pe
anul \n curs va r`m#ne
neafectat de... criz`.

Predarea aeronavei dup`
zbor, pentru refacerea
capacit`]ii de lupt`

încredere, programul de zbor se respect`,
în general. În unit`]ile opera]ionale am fi
zburat mult mai pu]in decât aici. Aceste
întreruperi în preg`tire afecteaz` dezvoltarea deprinderilor tehnicii de pilotaj”,
ne-a declarat Nicoleta.
“Responsabilitatea unui instructor de
zbor este foarte mare. Cu instructorul \n
spatele t`u, siguran]a la bord este asigurat`
\n totalitate dac` respec]i condi]iile meteo.
C#nd ie[i pentru prima dat` la simpl`, ai
parte de senza]ii complexe: orgoliul c` ai
ajuns \n aceast` faz` se suprapune cu
teama de a nu gre[i. Teama, chiar dac`
exist`, nu se manifest`, r`m#ne la nivelul
subcon[tientului. Ai sacrificat at#]ia ani
pentru acest vis, cum s`-]i fie team`?”,
ne-a \ntrebat retoric Gabriel Udrescu,
aspirant la statutul de instructor de zbor.
“Nu to]i pilo]ii devin instructori de
zbor. Nu to]i instructorii sunt la fel. |nainte
de a deveni instructor trebuie s` te
dovede[ti un pilot foarte bun [i un caracter
ales. Trebuie s`-]i afli ]ie \nsu]i limitele, s`
]i le respec]i, astfel \nc#t s` fii capabil a le
afla pe ale celorlal]i, mici [i tineri, impuCER SENIN  Nr. 1 (102)  2009

|ntr-o perioad` \n
care \n]elegerea
pentru avia]ie sau

patriotismul au devenit
simple concepte demodate
p#n` spre dispari]ie, cu to]ii,
pilo]i [i instructori, a[teapt`
ziua \n care onoarea [i
dragostea pentru zbor vor
\nso]i din nou pilo]ii tineri pe
aerodromuri [i c#nd orele de
cer senin nu vor fi m`surate
tragic pe degetele de la o
singur` m#n`. Iar instructorii
vor \mp`rt`[i tinerilor pilo]i
experien]a lor \n arta
pilotajului, nu explica]ii
despre constr#ngeri
bugetare.

ZÂMBETE ...
DIN AVION!
Umorul s-a împletit, în mod fericit, cu
voca]ia de zbor a românilor. Aproape fiecare
serie de zbur`tori a avut ,,eroul” s`u, ale
c`rui fapte hazlii – unele producându-se f`r`
voie – au devenit celebre, intrând în istoria
avia]iei române. Prezent`m cititorilor una
dintre ele.

Alung` oile, c`
aterizeaz` dom’
pilot!
În memoriile sale, generalul de cavalerie av. Panait Cholet ne-a l`sat importante
informa]ii despre începuturile avia]iei
române, dar [i multe întâmpl`ri hazlii. Una
dintre acestea este urm`toarea:

„Aveam la [coala militar` de zbor de la
Cotroceni un coleg, pe locotenentul de
artilerie Ovidiu Pârvulescu, promo]ia 1912,
care nu-[i luase brevetul de pilot.
Era cam fricos, ajunsese la decolare [i
aterizare în linie dreapt`. Într-o zi din
frumoasa toamn` a anului 1913, plecând s`
execute un zbor, s-a pierdut cu firea [i, la
aterizare, a dep`[it linia unde era fixat locul
de venire la sol. Dincolo de aceast` linie,
era un câmp pe care p`[teau oile. Cum nu
[tia ce s` fac`, fiind la 10 m în`l]ime, a început
a striga la ciobani s` goneasc` oile, c`
aterizeaz` dom’ pilot. N-a mai stat pe gânduri
– benzina îi era pe sfâr[ite –, [i a aterizat
printre mioare. Helicea a h`cuit mai multe
oi nevinovate, avionul s-a deteriorat [i
<<pilotul>> [i-a rupt piciorul. Unii elevipilo]i au auzit, de asemenea, cum
Pârvulescu îi striga pe ciobani s` opreasc`
avionul din mers. Ciobanii au venit la
aeroplan, e adev`rat, dar nu s`-l salveze pe
zbur`torul r`nit, ci s`-l ciom`geasc` pentru
paguba produs`. S`rmanele mioare au fost
duse la popot` pentru preg`tirea mesei, iar
noi to]i am pl`tit ciobanului paguba.
Câteva zile la rând, ni s-a servenit tot
felul de preparate din bietele mioare,
buc`tarul inventând chiar un fel anume
,,Pastram` à la Pârvulescu”. Dup` aceast`
întâmplare, mul]i dintre camarazii mei nu
mai suportau nici mirosul vestitei pastrame
de oaie...”.

Prof. dr. Valeriu AVRAM 
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STRAJA DE PE MUNTE

C`pitan Mircea BARAC 

Batalioanele de rachete sol-aer cu b`taie medie au fost dispuse, conform
concep]iei [i din considerente tactice, \n jurul marilor centre industriale.
Situate \n zone discrete, izolate de civiliza]ie, mascate de forme de relief [i de
vegeta]ia p`durilor, cu drumuri de acces mai mult b`nuite, aceste unit`]i de
elit` au vegheat, decenii la r#nd, la securitatea spa]iului aerian din zona de
ac]iune.
Prinse \n v#rtejul unei continue restructur`ri a sistemului militar, \nzestrate cu
o tehnic` aflat` la limita de uzur` fizic` [i moral`, dar \ncadrate cu un stat de
organizare actualizat la nivelul de ambi]ie asumat fa]` de NATO, actualelor
batalioane de rachete sol-aer le-au fost reconsiderate misiunile ini]iale. Cel
pu]in p#n` la \nzestrarea mult a[teptat` cu o tehnic` modern`, interoperabil`
cu cea a Alian]ei Nord-Atlantice [i compatibil` cu cerin]ele r`zboiului modern.

Aventura montan`
Dup` un drum de mai bine de 20 de
kilometri [erpuit prin satele de munte din
depresiunea Bra[ovului, ma[ina vireaz` la
marginea unui sat pe un drum forestier. Z`pada
de jum`tate de metru reflect` razele soarelui
rece al dimine]ii de iarn` \n iriza]ii de diamant,
iar eu m` preg`tesc pentru un mar[ ost`[esc
p#n` la unitate. “Nu e mult, vreo trei sau patru
kilometri, dar ma[ina urc`, am cauciucuri de
iarn`. Dac` nu, mont`m lan]urile”, m` anun]`
z#mbind \nso]itorul meu, maiorul D`nu]
B`los, [eful de stat major al batalionului. Vine
cu ma[ina personal` deoarece este o perioad`
\n care au avut loc multe schimb`ri datorit`
integr`rii unit`]ii \n cadrul Brig`zii 1 Rachete
Sol-Aer. De multe ori este nevoit s` r`m#n`
peste program pentru a rezolva toate
problemele, iar aici, \n p`dure, nu sunt sta]ii
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de transport \n comun! Drumul este feeric,
crengile copacilor \mpov`rate de greutatea
z`pezii se \ncovoaie \n arce de cerc ce se unesc
deasupra drumului, form#nd un tunel alb
decupat parc` dintr-un tablou hibernal. Reveria
se destram` la vederea autocamionului care
transport` personalul. Derapat \n afara
drumului, a[teapt` s` fie remorcat pentru a
putea duce personalul acas` la sf#r[itul
programului. “Se \nt#mpl` destul de des.
Camionul este vechi, iar piesele de schimb
foarte rare. Trac]iunea de pe puntea spate
provine de la alt camion, are pinioanele diferite,
iar ro]ile din spate se \nv#rt mai repede dec#t
cele din fa]`, motiv pentru care derapeaz` foarte
u[or pe z`pad`“, m` l`mure[te maiorul B`los.
M` fac c` \n]eleg de[i nu prea pricep cum de
se risc` \n astfel de condi]ii. Ceva mai \n fa]`,
c`pitanul Iliescu monteaz` lan]urile pe
cauciucurile propriei ma[ini. Din deal coboar`
o ma[in`, iar asta devine chiar o provocare,

deoarece pe drum abia se strecoar` o ma[in`.
Dup` c#teva manevre dep`[im [i acest hop, iar
la c#teva viraje distan]` intr`m, \n sf#r[it, pe
poarta unit`]ii.

La vremuri noi,
misiuni noi
|n aerul rece dar tonifiant de munte, pe
platoul din fa]a comandamentului, efectivului
adunat \n forma]ie i se transmit reperele zilei
Maistrul
militar Vasile
Melinte,
veteranul
batalionului
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de c`tre comandantul batalionului, locotenentcolonelul Valentin Ranga. Nu sunt necesare
nominaliz`ri. Fiecare [tie exact ce are de f`cut.
Totul a durat doar c#teva minute.
“Nu cu mult timp \n urm`, altele erau
condi]iile \n care ne desf`[uram activitatea [i
altele erau misiunile noastre”, realizeaz` o
introducere cu iz de scuz` comandantul, privind
nostalgic spre harta dispunerii tehnicii \n
incinta unit`]ii. “Complexul de rachete sol-aer
din \nzestrare, de tip VOLHOV, a fost conceput
\ntr-o epoc` \n care tehnica de calcul se baza
pe principii analogice. A avut perioada sa de
glorie, a fost eficient [i [i-a demonstrat
fiabilitatea de-a lungul timpului, \n diferite
contexte. Tragerile din stepa ruseasc` \n
poligonul de la Ashuluk sau cele din poligonul
de la Capu Midia au confirmat at#t acest lucru,
c#t [i profesionalismul celor ce deservesc un
astfel de complex. Revolu]ia tehnic` din ultima
perioad` [i noul context geopolitic \n care este
angrenat` ]ara noastr` au impus o reg#ndire a
sistemului militar, fapt ce a afectat [i trupele
de rachete sol-aer. Anul trecut a reprezentat
un moment important al existen]ei unit`]ii,
deoarece acesta este singurul batalion de foc
r`mas \n urma desfiin]`rii Regimentului 11
Rachete Sol-Aer. |n Bra[ov a mai fost p`strat`
o companie tehnic` ce are ca rol deservirea
batalionului, \ns` ambele subunit`]i sunt
integrate \n acest moment \n structura Brig`zii
1 Rachete Sol-Aer. Colectivul actual este
alc`tuit din cadre ale fostei echipe [i din cadre
provenite \n urma desfiin]`rii regimentului. Un
fapt remarcabil este acela c` media de v#rst` a
personalului se situeaz` \n
jurul a 30 de ani. Deci, un
colectiv t#n`r, ambi]ios,
format din caractere
puternice. De[i eterogen
la un moment dat, \n
decurs de c#teva luni s-a
realizat o cristalizare a
rela]iilor interumane din
cadrul grupului, fond
necesar omogeniz`rii
echipei de lupt`.
|n condi]iile actuale,
misiunea principal` o
constituie asigurarea
rezervei de for]e a brig`zii
[i, la ordin, sprijinirea cu
mijloace tehnice a batalioanelor aflate \n dispozitiv de
lupt`. Totodat`, fiind
primul an de instruc]ie \n noua formul`, se
urm`re[te cre[terea competen]ei profesionale
a cadrelor [i sergen]ilor grada]i voluntari – sgv,
\n scopul men]inerii st`rii de opera]ionalizare a
for]elor [i mijloacelor.
Chiar dac` nu este de genera]ie nou`,
tehnica actual` ofer` posibilitatea dezvolt`rii
metodelor, tehnicilor [i deprinderilor pentru
\nsu[irea unor sisteme automatizate din
compunerea oric`ror complexe de rachete solaer. De asemenea, se pot realiza deprinderile
practice necesare exploat`rii sistemului [i \ntre]inerii acestuia, astfel \nc#t la urm`toarele trageri,
\ntreaga echip` s` ac]ioneze \n baremele
impuse, \ntr-o manier` profesionist`“, ne-a
explicat locotenent-colonelul Ranga.
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Piatra de \ncercare:
rezisten]a la schimbare
Subordonarea batalionului unui comandament aflat la sute de kilometri distan]`
genereaz` o serie de disfunc]ionalit`]i. Maiorul
B`los, un autodidact prin excelen]`, a \ncercat
de-a lungul carierei militare s` “se specializeze”
\n c#t mai multe domenii, pentru a putea
gestiona diferitele situa]ii care apar \n actul de
conducere. Astfel, dup` absolvirea ASE-ului, a
fost finan]istul regimentului. Apoi, a f`cut o
serie de cursuri de calculatoare, pentru c` \n
ziua de azi trebuie s` [tii s` instalezi un sistem
de operare, politici de securitate etc. Toate
acestea \l ajut` acum s` gestioneze o situa]ie
dificil`.
“Facem eforturi foarte mari, deoarece nu
avem \n stat structur` de personal [i nici serviciu
financiar. De exemplu, transmiterea
documentelor cu caracter de servici nu se poate
realiza dec#t prin intermedul re]elei intraman,
prin curier sau prin po[ta militar`. |ntruc#t nu
dispunem de re]ea intraman, iar po[ta militar`
ajunge o dat` pe s`pt`m#n`, singura solu]ie
viabil` r`m#ne curierul. Pentru fiecare ordin
transmis de comandament cu caracter secret
de servici trebuie s` trimitem curier la
Bucure[ti, la comandament. O dat` pe lun`,
to]i gestionarii trebuie s` mearg` la Bucure[ti
pentru confruntarea fi[elor de eviden]`. Pe linie
financiar` trebuie s` facem acela[i traseu de
dou` ori pe lun` pentru salarii [i deconturi. La
fel, medicul [i sanitarul execut` convoc`ri

Echipa de
lupt` execut`
controlul
func]ional al
tehnicii

lunare la comandamentul brig`zii. De
asemenea, tot prin intermediul comandamentului ni se asigur` toate resursele, inclusiv
consumabilele de birotic`.
Sigur, pe acest fond au ap`rut o serie de
nemul]umiri ale oamenilor, c`rora li s-au dat
unele drepturi salariale cu \nt#rziere, ori au
ob]inut foarte greu adeverin]ele medicale.
Apoi, este [tiut c` exist` o rezisten]` a omului
la schimbare. Au sosit oameni noi \n colectiv,
inclusiv eu sunt nou pe aceast` func]ie. Unii [iau sim]it amenin]at statutul. Sunt aspecte
inerente, care apar \n astfel de momente.
Fiecare trebuie s` \n]eleag` c` acum [i cei cu
state vechi \n batalion [i cei nou sosi]i form`m
o echip` [i trebuie s` ne \mp`r]im sarcinile

Locotenent-colonelul
Valentin Ranga,
comandantul batalionului

astfel \nc#t s` ne putem desf`[ura activitatea \n
condi]ii c#t mai bune”, ne spune maiorul B`los.
Maistrul militar principal Vasile
Melinte, promo]ie 1980, este \ncadrat tot din
acela[i an \n cadrul batalionului. Nea Lic`, a[a
cum \l alint` colegii, a participat la realizarea
infrastructurii batalionului la propriu, c`r#nd
g`le]i cu beton pentru construc]ia punctului de
comand` sau a cl`dirilor comandamentului.
Profesional, s-a \mplinit prin participarea la
trageri de lupt` de 3 ori la Ashuluk [i de 10 ori
la Capu Midia. 15 ani a fost operator pe sta]ia
emisie-recep]ie, al]i 14 \n cabina AC (aparatura
de calcul). De ani de zile este veteranul
batalionului, respectat de colegi ca un
profesionist des`v#r[it. Are multe amintiri
frumoase nea Lic` de povestit nepo]ilor la gura
sobei, dup` aproape 30 de ani ca rachetist. Dar
o amintire care l-a marcat \n carier` \i va r`m#ne
\n memorie pentru totdeauna, de[i nu are
leg`tur` cu activitatea profesional`. “|n 1985
am pierdut carnetul de partid. Am fost foarte
stresat din aceast` pricin`. Pe vremea aia acest
fapt era considerat un gest de sfidare. Am fost
notat cu satisf`c`tor, de[i ob]inusem calificative
foarte bune la tragerile de la Ashuluk, chiar \n
acela[i an. Totodat`, am fost am#nat la
avansare”, rememoreaz` nea Lic` amintirea
unor vremuri demult apuse. “|n ziua de azi,
mai[tri militari duc prin cumul func]ii de
ofi]eri...”, ne spune g#nditor nea Lic`.

Instruc]ia – ultima,
dar nu cea din urm`
|n Biroul Opera]ii [i Instruc]ie \l \nt#lnim
pe c`pitanul {tefan Iliescu, [eful instruc]iei.
De la acesta afl`m c` “cea mai important`
activitate pe care batalionul urmeaz` s` o
desf`[oare \n acest an va fi o aplica]ie \n poligonul Capu Midia pentru executarea lucr`rilor
de \ntre]inere la tehnica din tab`r`. De[i absen]a
tragerilor de lupt` din program \i confer` un
caracter oarecum... fad, antrenamentul va fi
benefic pentru cre[terea coeziunii echipei de
lupt`. De fapt, batalionul a participat anul trecut
la un exerci]iu cu trageri de lupt` \n poligon,
activitate la care a fost apreciat cu calificativul
Foarte Bun. Planificarea instruc]iei este destul
de dificil` deoarece, neav#nd \n stat pluton de
poli]ie militar`, paza caz`rmii se execut` cu
sergen]ii grada]i voluntari \ncadra]i pe
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specialit`]i tehnice, \n cadrul complexului”,
ne-a explicat c`pitanul Iliescu.
C`pitanul Iliescu a fost anul trecut ofi]er
de leg`tur` pe linie de opera]ii \n Kandahar, \n
cadrul Batalionului 33 V#n`tori de Munte. Cea
mai mare dezam`gire a sa este faptul c`
experien]a acumulat` \n focul luptei nu poate
fi valorificat` \n cadrul batalionului, \n condi]iile
actuale.
Comandantul bateriei radio-tehnice,
c`pitanul Sergiu Dandu, confirm` spusele
de mai sus ale maistrului Melinte: “Avem,
\ntr-adev`r, un deficit \n ceea ce prive[te
\ncadrarea cu ofi]eri. Func]iile nu sunt foarte
atractive din cauza lipsei de perspectiv` [i
datorit` lipsei de motiva]ie pentru exploatarea
acestui tip de tehnic`. Este destul de dificil s`
acumulezi informa]ii care [tii c` nu-]i vor mai
folosi \n viitor. Dac` nu cu mult timp \n urm`
aparatura AKORD exista \n doar c#teva
batalioane, acum avem aceast` aparatur`

Maiorul D`nu]
B`los – un
ofi]er polivalent

deosebit de util` \n antrenamentul echipei de
lupt`, \ns` nu o putem utiliza la capacitate
maxim` deoarece nu este \ncadrat`. Prin
urmare, ne limit`m la exploatarea ei \n virtutea
experien]ei acumulate \n timp de un maistru
militar”.
Maistrul militar clasa I Cristian Tita,
promo]ie 1987, a \ncadrat la \nceputul carierei
func]ii \n cadrul bateriilor de tunuri antiaeriene.
Din 1992 a f`cut pasul spre rachete, o arm`
mult mai tehnic`. A ocupat, pe r#nd, func]ii de
operator pe fluxul tehnologic, \n cadrul bateriei
radio-tehnice sau bateriei lansare. “|n momentul de fa]` este greu de realizat coeziunea unei
echipe de lupt` datorit` deselor modific`ri
generate \n procesul restructur`rii. De
asemenea, un alt motiv care se reflect` negativ
\n randamentul unui operator este faptul c`
acesta este obligat s` schimbe func]ia la fiecare
avansare \n grad”, este de p`rere maistrul Tita.
|nt#mpl`tor sau nu, \n ziua vizitei noastre,
bateria lansare a desf`[urat instruc]ie la
material. Caporalul Cornel Istrate, servant
[i comandant de ramp` consider` c` activitatea
echipelor rampelor de lansare se poate
desf`[ura \n condi]ii normale, chiar dac`
vremea nu pare foarte prietenoas`. “Antrenarea
echipelor rampelor de lansare se desf`[oar`
f`r` probleme. |n momentul de fa]`, to]i
servan]ii care compun echipele rampelor de
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lansare au deprins automatismele necesare
\nc`rc`rii [i desc`rc`rii rachetei pe/de pe
rampa de lansare, precum [i pe cele de trecere
a tehnicii din pozi]ie de lupt` \n pozi]ie de
mar[ [i invers. De asemenea, lucr`rile de
\ntre]inere a tehnicii pot fi executate la
termenele stabilite”, ne d` asigur`ri caporalul
Istrate.

Rachetele nu mai
reprezint` o lume
exclusiv a b`rba]ilor
|n timpul desf`[ur`rii antrenamentului,
ne-a atras aten]ia unul dintre servan]i. Soldatul
gradat voluntar Maria Nedelcu face, \n mod
absolut involuntar, not` discordant` \n cadrul
echipei rampei de lansare. Nu pe considerentul
c` ar fi o meserie specific` b`rba]ilor, ci pentru
c` este prima fat` pe care am \nt#lnit-o
\ncadr#nd o astfel de func]ie. {i, nu \n ultimul
r#nd, datorit` preg`tirii pe care o are. Absolvent` a Facult`]ii de Litere, specializarea
rom#n`-englez` \n anul 2005, a activat o
perioad` ca profesoar` de limba rom#n`. “S`
devin cadru militar a fost un vis al meu la care
am ]inut foarte mult. Am renun]at la catedr`
pentru asta. Trebuie s` recunosc c` \n
momentul \n care am f`cut acest pas nu eram
familiarizat` deloc cu sistemul militar, iar din
explica]iile oferite la centrul de recrutare am
\n]eles altceva. Aveam alte a[tept`ri. Nu pot s`
spun c` regret decizia pe care am luat-o,
consider c` am f`cut un prim pas. |n continuare,
inten]ionez s` urmez cursurile pentru a deveni
subofi]er pe filier` indirect` sau, de ce nu, chiar
ofi]er. |n ce prive[te via]a [i activitatea \ntr-un

Verificarea
instala]iilor
fluxului
tehnologic

SGV Maria
Nedelcu,
servant
ramp`
lansare

feminin` din cadrul batalionului. Func]ia de
operator la sistemul de formare al comenzilor
este \ncadrat` de un maistru militar, iar func]iile
de psiholog [i de medic al unit`]ii sunt \ncadrate
de personal civil contractual reprezent#nd
sexul frumos.
Laura Tinca este specialist \n medicina
de familie. A fost \ncadrat` ini]ial \n func]ia de
medic al escadrilei de instructori pentru pilo]i,
care a func]ionat o perioad` \n cadrul Academiei
For]elor Aeriene. De fapt, [i Laura a visat la
haina de ofi]er, dorind s` urmeze tradi]ia
mo[tenit` de la tat`l s`u, \ns` nu au existat
locuri pentru fete \n anul \n care a intrat la
facultate. “La batalion ne descurc`m cum
putem. Eu am un tensiometru [i un stetoscop,
cadrele au str#ns un fond din care am
achizi]ionat c#teva medicamente pe care nu le
primim prin intermediul spitalului militar (sau
le primim \n cantit`]i insuficiente), de[i sunt
necesare. Func]ia a fost mul]i ani ne\ncadrat`.
Prin urmare, am constatat c` personalul trateaz`
cu superficialitate acest aspect, al s`n`t`]ii, \n
lipsa unei inform`ri corecte venite din partea
unui medic. Pentru anul \n curs sper s` reu[esc
s` programez \ntregul personal la vizita
medical` anual`, o activitate ignorat` \n ultimii
ani”, ne \mp`rt`[e[te Laura principalul obiectiv
\n calitate de medic.

Conform legilor nescrise ale evolu]iei,
orice entitate se afl` permanent
\ntr-o continu` schimbare.
Descendent din fostul Regiment 11
Rachete Sol-Aer “Horea”, desfiin]at
anul trecut \n contextul amplului
proces de restructurare,
batalion de rachete sol-aer, pot s` spun c` am
g`sit \ntotdeauna \n]elegere din partea
colegilor, care m-au sprijinit [i m-au ajutat s`
m` integrez \n cadrul colectivului. Acest fapt
m-a motivat s` depun eforturi \n continuare
pentru a accede \n corpurile superioare ale
cadrelor militare”, ne-a declarat Maria, plin`
de optimism. Noi \i dorim succes Mariei \n
tentativa de a-[i \ndeplini scopul [i suntem
convin[i c` \n viitor, datorit` determin`rii sale,
o vom re\nt#lni pe func]ii specifice preg`tirii
sale.
|n realitate, Maria nu este singura prezen]`

transformare, integrare [i
profesionalizare a For]elor Aeriene,
actualul batalion de rachete sol-aer
r`mas \n dispozitiv \n jurul Bra[ovului
se \ncadreaz` din punct de vedere
conceptual \n categoria subunit`]ilor
reduse numeric, dar mai mobile, mai
flexibile, mai eficiente din cadrul
categoriei noastre de for]e,
compatibil` cu structurile NATO.
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esf`[urat \n perioada 28.11–
06.12.2008, la Baza Aerian`
Vouziers-Sechault, Fran]a,
“Bapex ’08" a \nsemnat, pentru Grupul
E.O.D. din cadrul Statului Major al For]elor
Aeriene, prima misiune realizat` cu
modulul E.O.D. opera]ionalizat.
“Cooperarea multina]ional` [i
multistructural` trebuie s` devin` elementul de baz`, liantul dintre componentele
for]elor aeriene europene. Exerci]iul Bapex
’08 [i-a propus, \n principal, acest lucru.
Importan]a [i rolul deta[amentului rom#n
prezent la exerci]iu a fost relevat` de
amploarea tot mai mare pe care o iau
ac]iunile teroriste [i atacurile cu elemente
explozive, fapte care ne oblig` s` \ncerc`m
modalit`]i de protec]ie a persoanelor
necombatante, cu siguran]a c` loca]iile de
extrac]ie [i depunere a acestora sunt unele
sigure. Salut prezen]a militarilor rom#ni [i
sper s` m` bucur de aportul profesionalismului lor”, declara generalul de brigad`
aerian` Olivier Allard, directorul

exerci]iului, la deschiderea acestuia.
Scopul activit`]ii – instruirea personalului E.O.D pentru lucrul \n mediu
multina]ional pe linia controlului [i
neutraliz`rii dispozitivelor explozive
(E.O.D.) [i perfec]ionarea metodologiei
specifice \n vederea particip`rii modulului
E.O.D. la for]ele destinate NRF-17 (NATO
Response Force) – a fost unul prezent [i pe
agenda de preg`tire a militarilor no[tri.
“Credem c` am executat o simulare
reu[it` \n ceea ce prive[te validarea
pachetului de for]e al Uniunii Europene,
din care am fost propu[i s` facem parte [i
noi. De asemenea, simularea a demonstrat
capacit`]ile noastre de sus]inere a
opera]iunilor de evacuare a cet`]enilor
necombatan]i din zone de lupt`”, ne-a
declarat maiorul Constantin Cimpoia[u,
comandantul Grupului E.O.D. [i [eful
deta[amentului rom#n.
Pe l#ng` elementele teoretice [i
componentele de ac]iuni standardizate,
militarii rom#ni prezen]i \n Fran]a au
dep`[it numeroase alte bariere psihologice
[i practice: cazare \n corturi, \n luna
decembrie, etape de ac]iune specifice –
predislocare, dislocare aerian`, integrare
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EXERCI}IU

BAPEX ‘08

Plutonier major Sorin S~FTOIU 
\n structura de protec]ie
a for]ei unei baze aeriene
disponibile, VIP DAY,
crearea de rela]ii cu
membrii celorlalte delega]ii.
Reprezentarea la
exerci]iu a reconfirmat
importan]a prezen]ei
deta[amentului rom#n.
Procentul de 5% a situat,
astfel, Grupul E.O.D. pe
cea de-a treia treapt` a
propor]iilor [i necesit`]ilor de participare,
dup` Fran]a – ]ara gazd` – cu 57% [i
Germania – 27%.

“|n ceea ce prive[te activit`]ile practice
desf`[urate, putem spune c` acestea au
atins o palet` larg` de priorit`]i pentru noi.
A[ aminti numai c#teva dintre ele:
descoperirea [i neutralizarea diferitelor
dispozitive explozive, schimb de experien]`
cu elemente similare, suport pentru
evacuare de personal, expozi]ie static`”, este
aprecierea locotenentului Florin Dr`goi.
Mai amintim noi [i brief-ul de prezentare,
sus]inut cu ocazia VIP DAY [i rotirea
personalului E.O.D. \n func]ii-cheie din
conducerea DOB (DOB Commander EOD
Advisor) [i din Centrul |ntrunit de Opera]ii
a Protec]iei For]ei (JDOC EOD Adviser).
Bilan]ul exerci]iului avea s` cuprind`
numai aprecieri pozitive, deoarece s-a
reu[it integrarea deplin` a modulelor
celor [ase state participante (Fran]a,
Germania, Polonia, Belgia, Cehia, Rom#nia) \ntr-o baz` aerian` dislocabil`, dar
[i sporirea nivelului de profesionalism at#t
din punctul de vedere al situa]iilor tactice
create, c#t [i din cel al preocup`rii
manifestate de participan]i pentru
rezolvarea acestora.
De asemenea, dintre cei doi militari
cita]i pentru merite deosebite, unul a fost
plutonierul Radu Costel, [ef de echip`
E.O.D.
A[adar, atunci c#nd tehnica este
apropiat` de cerin]ele actuale ale luptei
contra terorismului sau ale misiunilor
interna]ionale de sprijin [i profesionalismul celor care o deservesc se afl` la
nivel optim, reu[ita este asigurat`.
Probabil aceasta este cheia succesului –
tehnic` de actualitate, d`ruire [i preg`tire profersional` ridicat`. Grupul E.O.D.
din cadrul Statului Major al For]elor
Aeriene este una dintre structurile
noastre care reune[te aceste calit`]i.
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Intrarea elicopterelor \n dotarea
avia]iei rom#ne [i \ntrebuin]area lor
\n misiuni dintre cele mai diverse a
avut, \n timp, o evolu]ie
spectaculoas`. Privite la \nceput cu o
nedisimulat` \ndoial`, v#rtelnicele
zbur`toare p`reau o curiozitate. Nu
numai \n c#mpul tactic al ac]iunilor
de lupt`, ci [i pe terenurile \n care se
iveau instantaneu, pentru a rezolva
situa]ii pe care nici un alt mijloc,
terestru sau aerian, nu le putea
solu]iona. Multe, cu un mare grad de
risc. De care, cei mai con[tien]i
eram noi, pilo]ii ce plecasem de la
man[a avioanelor clasice sau
reactive pentru a p`trunde \n tainele
noului aparat de zbor. {i nu pu]ini
dintre noi, ironiza]i [i subestima]i de
al]ii, dar [i de noi \n[ine, ne
\ntrebam adesea ce c`ut`m \n
carlinga acelor “fiare de c`lcat
aerul”, din care, \n cazuri extreme,
era aproape imposibil`
supravie]uirea.

Contextul istoric

ELICOPTERELE CU REAC}IE
DECOLEAZ~
SPRE DECENIUL 5

la Alexeni, cu titluri de clasificare 1 [i 2. Un deta[ament,
pe care am primit mandat s`-l conduc, avea s` se
Era \n 1956, c#nd primele elicoptere Mi-4, de
deplaseze \n fosta URSS, \n regiunea Poltava, \n vara
produc]ie sovietic`, au \nceput s` zumz`ie pe cerul
acelui an. Au intervenit \ns` evenimentele din
Rom#niei. Avioane erau mai \n toat` lumea.
Cehoslovacia – invadarea acestei ]`ri de c`tre trupe ale
Elicoptere, mai pu]in. }ara, armata, avia]ia noastr`
Tratatului de la Var[ovia, agresiune la care, spre cinstea
au avut o asemenea prioritate. Apoi au venit alte
ei, Rom#nia nu a subscris, dimpotriv`, a condamnat-o
tipuri: Mi-1 [i SN-2. S-au format dou` escadrile, care
vehement, st#rnind admira]ia \ntregii lumi. |n noul context
au \ncadrat primul regiment de elicoptere, la Alexeni.
politico-militar, deta[amentul propus a trebuit s`-[i
Se executau zboruri de instruc]ie. Aplica]ii \n
continue zborurile, mult mai numeroase, zile [i nop]i
sprijinul for]elor terestre, maritime, aeriene. Trageri
de-a r#ndul, al`turi de ceilal]i aviatori. }ara [i armata
cu armamentul de bord asupra dispozitivelor [i
erau \n stare de alarm`. De prevenire [i, eventual,
mijloacelor marcate ca “inamic”. Misiuni de transport
ripost` hot`r#t` \mpotriva unei presupuse escalad`ri \n
desant, VIP-uri, materiale, r`ni]i, naufragia]i din calea
spa]iul na]ional a agresiunii .
La mijlocul lunii octombrie,
c#nd
s-au mai lini[tit “apele
Comandorul Vasile
Iura[cu, la bordul tulburi”, am plecat cu trenul p#n`
elicopterului Mi-8 la Kiev, apoi la Poltava [i, de
acolo, cu o alt` leg`tur` spre
Kremenciug. Pe 17 octombrie,
am \nceput cursurile pe grupe:
pilo]i, tehnici de bord, speciali[ti
aparate de bord [i radio. Potrivit
conven]iei dintre cele dou` ]`ri,
trecerea pe noul tip de elicopter
trebuia s` se \ncheie pe 30
decembrie. Debutul, fixat ini]ial
\n august, se mutase \ns`,
datorit` situa]iei explicate mai
sus, pe 17 octombrie. Cu toate
apelor rev`rsate, \n locuri inaccesibile oric`rui mijloc,
c` eram \n \nt#rziere cu dou` luni, nici o modificare
\n folosul agriculturii, silviculturii, sistemului energetic,
nu a fost acceptat` asupra prelungirii termenului limit`.
construirii unor magistrale rutiere la mii de metri
A[a c` a trebuit s`-i ajungem din urm`, \ntr-un
\n`l]ime, salv`rii de oameni afla]i \n situa]ii limit` etc.
timp at#t de scurt, pe cei al`turi de care ne instruiam
Diversificarea sarcinilor, cre[terea gradului de
[i care \ncepuser` \n luna programat` – august:
operativitate la solicit`ri \n \ntrebuin]area multirol a
aviatori din Pakistan, Ungaria, Etiopia [i URSS. Un
elicopterelor [i, nu \n ultimul r#nd, stringen]a
tur de for]` extraordinar. Cursuri [i studiu zilnice, de
moderniz`rii au determinat \nzestrarea Avia]iei Militare
la orele 8 la 21, cu o pauz` de pr#nz de dou` ore. {i
din Rom#nia cu aparate de zbor reactive.
am reu[it aceast` performan]`. Spre uimirea tuturor.
Era \n anul 1968. Onoarea trecerii pe noul tip, Mi-8,
La examenul sus]inut de pilo]i [i personalul tehnic,
bimotor, cel mai \n vog` atunci, a revenit unor
am ob]inut rezultate foarte bune, a[a \nc#t am fost
experimenta]i pilo]i [i tehnicieni din escadrila de Mi-4 de
admi[i la zbor. Dup` satisfacerea stadiului de practic`,
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Comandor (r) Vasile IURA{CU 
speciali[tii au plecat \n ]ar`, pe 14 decembrie. Noi,
personalul navigant, am \nceput zborul pe 10 decembrie,
pe aerodromul Globino, aflat la 60 de km distan]` de
Kremenciug. Eram patru pilo]i. Eu [i maiorii Mihai Fitcal,
Teodor Condruz, Carol Covaci. Instructorul nostru,
pilotul sovietic Achim, preg`tea, \n acela[i start, [i
pilo]ii pakistanezi [i etiopieni. Ne r#nduiam to]i la un
singur elicopter Mi-8. Motivau c` nu aveau altele,
scuz#ndu-se c` sunt “\n misiuni” \n Cehoslovacia.
Din aceast` cauz`, nu am reu[it to]i s` parcurgem
\ntregul program, astfel c` numai eu [i maiorul Fitcal
am terminat preg`tirea. Dup` zece ore de instruire, ni
s-a acordat brevetul de pilot-instructor pe elicopterul
Mi-8. Condruz [i Covaci au realizat numai cinci ore.
Aveau s`-[i definitiveze preg`tirea \n ]ar`.
Dup` numai 20 de zile de start, \ncheiam zborurile
la Globino [i plecam, pe 30 decembrie, spre Bucure[ti.
Revelionul ne-a prins la Kiev. Parc`-mi vine s` zic:
ca pe ni[te am`r#]i de solda]i, \n tren.

Prima escadril`
Primele luni ale anului 1969 au fost de excep]ie.
Patru elicoptere cu reac]ie Mi-8 sosiser` deja \n ]ar`,
la Alexeni, \naintea noastr`, aduse de pilo]i sovietici.
La unitate, curiozitate maxim`. Mai ales la cei ce
fuseser` nominaliza]i, prin Ordin de Zi, s` treac` pe
noul tip de elicopter: gra]ios, dar [i impun`tor, puternic,
elegant. Cei care zburasem pe avioane reactive,
resim]eam \n urechi [uieratul turbinelor.
S-a format o escadril` de Mi-8, cu trei patrule.
Comandan]i erau: cei doi maiori, Covaci [i Condruz,
colegi de instruire \n URSS, [i maiorul Nicolae
Grigorescu, el urm#nd s` plece de la “alfabet”, ca
mai tinerii Mihai B`lilescu, Victor Loter, Gheorghe
Jeler. Ace[tia trebuiau s` ]in` aproape de
experimenta]ii colonel Ioan Ghinea, comandantul
regimentului, maiorii Constantin Nae [i Vasile Iulic`,
loc]iitorii s`i, maiorul Nicolae Licu, c`pitanul Iuliu {uba,
to]i ace[tia pilo]i clasa 1 [i 2, cu ani serio[i de stagiu
pe celelalte tipuri, clasice, de elicoptere.
Deci nu de la alfabet, cum am glumit eu, porneau.
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REMEMBER
Sutele de misiuni, unele foarte dificile, executate p#n`
atunci, ziua sau noaptea, \i recomandau de la sine.
Temelia era zidit` \nc` din anii anteriori. Era vorba,
\ntr-un fel, de o schimbare “de ton”, cu tot ce \nsemnau
pa[ii spre modernizare.
La care s-au angajat, at#t de armonios, [i
tehnicienii, \n frunte cu inginerul [ef al regimentului,
maiorul Rafael Teodorescu, c`pitanul Petru Porumb,
inginerul escadrilei, care \nv`]ase \mpreun` cu noi
tainele elicopterului reactiv \n URSS.
Comandant de escadril` fiind, \mpreun` cu
loc]iitorul meu, maiorul Mihai Fitcal, [i ajuta]i
\ndeaproape de Condruz [i Covaci, dup` terminarea
cursurilor de trecere [i examenul de absolvire, \n
martie s-a \nceput zborul. Seriozitatea [i angajarea
deplin` ne-au scutit de orice premiz` sau eveniment.
|n scurt timp, al]i zece pilo]i, patru tehnici de
bord [i speciali[ti \n instala]ii au primit brevetul pe
noul tip de elicopter, a[a c`, \n a doua parte a anului
1969, am putut executa, cu tot efectivul, aplica]ii cu
zboruri \n mun]i, deasupra m`rii, starturi de noapte \n
condi]ii meteorologice normale [i grele pentru
men]inerea sau ob]inerea titlului de clasificare: clasa
1 [i a 2-a. Era o realizare de excep]ie.
|n septembrie 1969, elicopterul Mi-8 a fost
prezentat, de un echipaj comandat de subsemnatul, \n
Elicoptere Mi-8 –
desant \n mun]i

fa]a Palatului de la Scrovi[tea, [efului statului. Toat`
asisten]a a r`mas impresionat`. De atunci, deplas`rile
VIP-urilor \n teritoriu, \n condi]ii de multe ori speciale,
ce necesitau regim de urgen]`, \n locuri mai pu]in sau
mai greu accesibile, se f`ceau numai cu Mi-8.

Mi-8, aeronav`
de protocol, transport
materiale [i interven]ie
umanitar`

\n Delt`, \n diverse alte locuri o serie \ntreag` de [efi
de state [i de guverne. Din Iran, Olanda, Belgia,
Danemarca, Suedia, India, Cuba, din unele ]`ri ale
Africii. {ahin[ahului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi
Aryamer, aveam s`-i predau, pentru un timp,
comenzile, la solicitarea lui insistent` [i cu aprobarea
[efului statului rom#n. A l`udat Alouette-ul, dar [i pe
noi, echipajul. Era un mare pilot \mp`ratul fostei Persii.
Am primit, ca mul]umire, z#mbetul marii doamne
Indira Gandhi, calda str#ngere de m#n` a pre[edintelui
Germaniei, a lui El Lider Maximo, Fidel Castro, a lui
Kwane Nkrumah, pre[edintele Ghanei, a lui Cevded
Sunay, pre[edintele Turciei.
Peste ani, aceste zboruri au devenit memorabile
pentru mine, ca [i pentru to]i ceilal]i pilo]i [i tehnicieni
care au reprezentat cu cinste [i onoare aeronautica
militar` rom#n` \n fa]a unor \nal]i demnitari ai timpului.
Dup` cum istorice sunt [i zborurile, timp de
peste doi ani, \ncep#nd din noiembrie 1969, cu
elicopteri[tii primei escadrile de elicoptere cu reac]ie
de la Alexeni, care “s-au rotit” la misiunile, cu baza pe
aerodromul de la Sibiu, pentru construirea grandiosului
drum strategic, Transf`g`r`[anul. F`r` nici un
incident, de[i zborurile, mai ales decol`rile, ateriz`rile,
punctele fixe, la asemenea altitudini, adeseori pe
timp de cea]`, de lapovi]` [i ninsoare erau extrem de
riscante. Curajul [i profesionalismul au \nvins. Mai
pu]in \ns` au reu[it ele s` p`trund` [i s` impresioneze
sufletele \mpietrite ale mai marilor acelor vremuri,
care au fost dureros [i nedrept de zg#rcite \n
recuno[tin]` cu noi, cei care, \nfrunt#nd pericolul [i
capcanele zborurilor \n teren muntos, capriciile
meteorologice, transportam la B#lea Lac oameni,
materiale, hran`, tehnic` de lucru etc.
|ntre timp, a crescut at#t num`rul elicopterelor
cu reac]ie, c#t [i al personalului care le exploata \n
zbor [i la sol.
M`sura a fost [i salutar` [i... salvatoare. Fiindc`
de sus a c`zut potopul peste ]ar`. |n timpul
catastrofalelor inunda]ii din 1970, Alexeniul devenise
capitala interven]iilor rapide. De la comandament,
din Bucure[ti, sau direct din diverse zone calamitate
soseau, pe calea undelor, SOS-uri disperate. Oameni
sinistra]i, animale \n pericol de a fi \nghi]ite de ape,
bunuri materiale erau transportate la locuri sigure. Se
zbura \n regim de urgen]`, cu toate tipurile de elicoptere
din dotare: Mi-8, Mi-4, SM-2.
Atunci s-a scris \n pres` mai mult dec#t oric#nd
despre elicopteri[tii de la Alexeni. De la bordul
elicopterelor salvatoare, nu o dat`, operatorii filmau
episoade cutremur`toare din lupta cu apele
\nvolburate ie[ite din matc`. Armata, avia]ia militar`
erau de partea oamenilor nec`ji]i. Ca [i \n al]i ani. Ca
\ntotdeauna. |n toate cazurile posibile. {i-n cele din
vecin`tatea imposibilului.
Pilo]i ca Nicolae Licu, Savu Turea, Mihai Fitcal,
Victor Loter, Mihai B`lilescu, Marius Popescu, Miran
R#nditean, Tudor Condruz, Vasile Cuciureanu [.a.

|n octombrie 1969, onoare mare pe mine, Condruz
[i maistrul militar, tehnic de bord,
Ion Florescu. Echipajul nostru
intra \n componen]a mijloacelor de Elicopter Mi-8 la Voineasa,
zbor puse la dispozi]ia pre[e- \n anul 1970. Misiune de
dintelui SUA, Richard Nixon, aflat transport materiale [i
\n vizit` \n Rom#nia. Speciali[tilor alimente pentru sinistra]i
americani, nelipsi]i de la bord, nu
le venea parc` s` cread` c` avem
[i st`p#nim o asemenea tehnic`
modern`. Apoi, cu acest tip de
elicopter [i altele cu reac]ie intrate
ulterior \n dotare, aveam s`
transport`m \n zone muntoase,
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erau prezen]i fie \n zona aplica]iilor la munte sau
mare, la transportul st#lpilor de \nalt` tensiune \n
terenuri greu accesibile, \n agricultur` pentru
combaterea d`un`torilor, \n misiuni de salvare a
oamenilor accidenta]i ori grav bolnavi.
Urmare a recunoa[terii interna]ionale a
profesionalismului pilo]ilor militari rom#ni, \n 1972,
Ministerul Ap`r`rii a r`spuns invita]iei Ministerului
Ap`r`rii din Austria de a participa cu un echipaj de
elicoptere cu reac]ie de tipul Alouette, la un concurs
de zbor \n Mun]ii Alpi de pe teritoriul acestei ]`ri.
|mpreun` cu locotenent-colonelul Ilie C#rstea [i
locotenent-colonelul Suhai, translator de german`,
am reprezentat cu cinste Rom#nia, ocup#nd locul 2.
Leag`n istoric al form`rii elicopteri[tilor, Alexeni
a fost, totodat`, pepiniera din care s-au ridicat cadrele
ce au format, \n 1976, regimentele de la Sibiu, Boteni,
Tuzla. Noile elicoptere cu reac]ie intrate \n dotare:
Alouette III (IAR-316) [i Puma (IAR-330), cu ponderea
ce a dat-o industria rom#n` de elicoptere de la Ghimbav,
aveau s` \nt`reasc` substan]ial capacitatea de
reac]ie la orice solicitare a bravilor elicopteri[ti.
|ntre timp, \n 1971, din personalul navigant [i
tehnic de la Alexeni, de la Ministerul de Interne [i de
la Regimentul 99 Avia]ie Transport, se \nfiin]eaz`, la
Otopeni, la Flotila 50 Avia]ie Transport (sub diverse
denumiri succesive – sec]ie, deta[ament), o escadril`
de elicoptere cu reac]ie comandat` de mine [i format`
din patrule [i echipaje de Mi-8 [i Alouette. Pilo]ii
instructori pe Alouette III (IAR-316) i-au brevetat [i
pe cei ce la Alexeni urmau s` zboare acest aparat.
Tot la flotil` erau, la \nceput, [i pilo]ii \ncerc`tori ai
elicopterelor construite la Ghimbav.
|n 1972 s-a \nfiin]at [i la Regimentul 99 Avia]ie
Transport (actuala baz` de transport aerian), o
escadril` de Mi-8 [i IAR-316.
Semnificativ a fost anul 1976. Atunci, la \mplinirea
a 20 de ani de la apari]ia elicopterelor \n Rom#nia,
mai ap`ruser` \nc` trei unit`]i militare ce aveau s`
preia din sarcinile ce cople[eau Alexeniul. Fiecare \n
parte [i-a adus contribu]ia sa la \nf`ptuirea unor
obiective importante \n armat`, \n avia]ie, \n ]ar`.
Acum sunt mai pu]ini elicopteri[ti. Dar
d`ruirea [i curajul cu care ac]ioneaz`
pretutindeni unde datoria le-o cere ne
readuc, de fiecare dat`, m#ndria \n
suflete c` am apar]inut, \n cea mai mare
parte a carierei militare, acestei categorii
de superbe aparate de zbor. De care eu,
ca to]i camarazii mei, ne-am \ndr`gostit,
le-am iubit [i pre]uit. Pentru c` ne-au
f`cut s` ne sim]im mai \mplini]i, ne-au
iertat multe gre[eli, ne-au adus bucuria
[i satisfac]ia destinului de la por]ile
cerului [i curajului, cu care, la cei 70–80
de ani, ne mai \nsenin`m zilele.
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DEZBATERE
Infirmeria fiec`rei unit`]i militare
este un loc special. Cum speciali
sunt [i oamenii care asigur`
viabilitatea [i func]ionalitatea lor.
Sprijinul medical concret este
procesul care include prevenirea
îmboln`virilor, limitarea v`t`m`rilor
corporale [i ale membrelor,
evacuarea r`ni]ilor [i a bolnavilor,
spitalizarea [i tratamentul pacien]ilor
pentru p`strarea capacit`]ii de lupt`
a efectivelor militare. Cuprinse în
manuale de lupt` [i regulamente de
specialitate, regulile stricte ale
medicinei militare includ în sprijinul
medical asisten]a medical`,
asigurarea medical` opera]ional` cu
elemente [i particularit`]i, definind-o
ca pe unul din factorii hot`râtori
în realizarea scopului ac]iunilor
militare [i îndeplinirea misiunilor
for]elor participante la lupta armat`,
cât [i la ac]iuni nonviolente sau
asociate luptei.
Dar, în unit`]ile [i marile unit`]i ale
For]elor Aeriene, îndeplinirea
m`surilor de asisten]` medical` este
r`spunderea medicului-[ef al unit`]ii/
marii unit`]i, la a c`rei realizare
particip` forma]iunile medicale din
compunere, precum [i din re]eaua
sanitar` teritorial`.
Îns`, ca totdeauna, la mijloc sunt
oameni
oameni. Acolo, în cine [tie care
baz` aerian` sau pe câmpul de zbor
[i para[utare, cam totul se m`soar`
în valoare uman` dovedit` [i putere
de munc` cheltuit`. Pentru c`, în
fapt, doctor de oameni înseamn` o
profesie care adun` har [i d`ruire, o
carier` care merge dincolo de
canoanele militare.

MEDICI {I MILITARI
Doctorii...
M` tem s` nu-i sup`r spunându-le „mecanici de oameni”.
Sunt mult mai mult. Iar asta va afla u[or cel ce ajunge sub mâinile [i mintea lor.
Dar, mai bine nimeni s` nu ajung`. Asta doresc eu lor [i tuturor.

R: Locotenent-comandor doctor Drago[
TUDOSE, medic-[ef, Baza 90 Aerian`
Otopeni:
– Ultimii ani au însemnat, din p`cate, multe
restrângeri atât din punct de vedere al activit`]ii
medicale, cât mai ales al cheltuielilor care se fac
pentru starea de s`n`tate a cadrelor militare. Cu
Condi]iile, starea [i viitorul
toate c`, cel pu]in din Baza 90, se constituie 4
deta[amente dislocabile la dipozi]ia NATO, acoperirea
asigur`rii medicale
efectivelor din punct de vedere medical se face cu
dificultate, fie din cauz` c` deta[amentele nu prev`d
– Domnilor doctori, ce au însemnat anii
în state personal medical, fie din cauza unor fonduri
de reform` pentru structura pe care o
insuficiente pentru asigurarea prompt` cu
conduce]i, ce schimb`ri de fond semnimedicamente, truse medicale individuale.
ficative s-au produs, ce dificult`]i au ap`rut,
Multitudinea de activit`]i pe care le desf`[oar`
care sunt perspectivele?
baza, de cele mai multe ori concomitent cu zbor pe
dou` sau trei aerodromuri, cu
diverse tipuri de aeronave,
implic` prezen]a personalului
medical de asigurare concomitent în diverse loca]ii, iar
perioadele de recuperare [i
concediile se fac cu dificultate.”
Un lucru bun pentru baz`,
pentru Statul Major al For]elor
Aeriene, a fost constituirea
Grupului de c`utare, salvare
[i evacuare medical` la nivelul
bazei [i integrarea acestuia în
antrenamentul de zbor împreun` cu escadrilele de elicoptere [i avioane de transport.
Ca urmare a acestui fapt,
num`rul misiunilor umanitare
Locotenent-colonel dr. Marcel Grozescu \mpreun` cu
cu specific medical a crescut
colaboratorii
de 4 ori fa]` de anul trecut. În
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perspectiv`, a[tept`m cu ner`bdare re\ntorcerea în
unitate a elicopterului MEDEVAC 106, care a fost
supus unui amplu proces de modernizare, atât la
nivel de aeronav`, cât [i la nivelul aparaturii medicale.
R: Locotenent-comandor doctor Marcel
GROZESCU, medic-[ef Baza 93 Aerian`
C#mpia Turzii:
– Odat` cu dispari]ia a numeroase unit`]i militare
din sistem, au disp`rut [i structurile medico-militare
care le deserveau. Baza Aerian` de la C#mpia Turzii
este ast`zi singura unitate aviatic` militar` lupt`toare
din aria Transilvaniei, Banatului [i Olteniei. Personalul
de aici provine din toate unit`]ile militare de profil,
inclusiv radioloca]ie [i ap`rare sol-aer din aceste
zone. Oamenii au venit aici cu familiile lor, în diverse
perioade de dup` anul 2000, au trebuit s` se înscrie,
conform legisla]iei în vigoare, la medici de familie
din sistemul militar din aceast` arie geografic` pentru
a putea beneficia de servicii medicale prompte. Mul]i
militari îns` nu au în]eles necesitatea înscrierii la
medici din sistemul militar sau au r`mas la medicii
de familie din zonele de unde provin (Sibiu, Timi[oara,
Bra[ov, Craiova). De asemenea, sunt destui militari
– mai ales solda]i-grada]i voluntari – din zona C#mpiaTurzii sau Turda, care prefer` s` aib` medici de
familie din sistemul civil de asigur`ri de s`n`tate,
acest lucru privându-i de beneficiile asigura]ilor din
sistemul CASAOPSNAJ.
R: C`pitan doctor Dan NICOLAE, [ef
Grup c`utare-salvare [i evacuare medical`,
Baza 86 Aerian` Fete[ti:
– Reforma armatei nu a afectat, pân` acum,
foarte mult serviciul medical. În baza noastr`
infirmeria a pierdut o func]ie de medic [i una de
subofi]er, dar care se reg`sesc în Grupul de c`utare,
salvare [i evacuare medical`. Cum între noi conteaz`
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DEZBATERE
mai mult rela]ia ca medici, [i mai pu]in rela]ia ca
militari, reu[im s` ne desf`[ur`m activitatea f`r` mari
probleme.
R: Locotenent-colonel doctor Daniela
POP
A, medic-[ef Brigada 1 Rachete SolPOPA,
Aer:
– În Brigada 1 Rachete Sol-Aer reforma a avut
un cuvânt important de spus, deoarece în acest timp
au fost desfiin]ate dou` batalioane din subordine. Spre
norocul serviciului medical al brig`zii, tot personalul
medical disponibilizat din cele dou` batalioane a avut
[ansa de a ocupa func]ii libere din celelalte batalioane
aflate în subordinea brig`zii. Fiecare batalion din
subordinea brig`zii are asigurat` asisten]a medical`
de c`tre personal medical cu studii superioare.
Este foarte important s` amintesc aici, c` [i la
noi în brigad`, ca [i în toate structurile militare din
armat`, faptul c` legea s`n`t`]ii a dat dreptul fiec`rui
cet`]ean s` se înscrie benevol la un medic de familie
acreditat, nu la medicul de unitate, ceea ce
îngreuneaz` activitatea medicului de unitate în
desf`[urarea activit`]ii de asisten]` medical`, nu mai
are în eviden]` mai bine de 60% din personalul brig`zii
– ace[tia fiind înscri[i la medici de familie din afara
sistemului militar, nu se cunosc date reale despre
starea de s`n`tate, boli cronice, afec]iuni psihice [i
scutiri medicale primite f`r` cuno[tin]a serviciului
medical din brigad`.
Exist` dificult`]i de încadrare pe func]iile de
subofi]eri sanitari sau solda]i [i grada]i voluntari

Locotenent-colonel dr. Daniela Popa,
medic-[ef

sanitari, acest lucru îngreunând activitatea medicului
de batalion, care este obligat s` preia [i sarcinile
func]iilor vacante. Sper`m ca pe viitor, acest lucru s`
se rezolve prin asigurarea unui cadru legal care s`
permit` încadrarea func]iilor militare libere cu personal
civil.
R: Doctor OANA NICUT
A, [ef Grup
NICUTA,
c`utare-salvare [i evacuare medical`, Baza
95 Aerian` Bac`u:
– În cadrul structurii Bazei 95 Aeriene,
modific`rile ap`rute sunt datorate activit`]ilor de
certificare [i afirmare a entit`]ilor care urmeaz` s`
desf`[oare misiuni în cadrul for]elor puse la dispozi]ia
Alian]ei - Escadrila Aer-Sol [i Deta[amentul MEDEVAC.
Activitatea serviciului medical cunoa[te înc` de anul
trecut modific`ri semnificative. Nevoia de specializare
a personalului cre[te ca pondere [i importan]`,
interven]ia pentru misiunile medicale devenind decisiv`
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[i, odat` cu aceasta, profesionalizarea personalului solicitarea personalului. Particip`m la controlul medical
conform standardelor agreate apare ca fundamental`. zilnic al serviciilor, personalului militar din paza
R: Locotenent-colonel doctor Iulian obiectivului, la controlul igienico-sanitar al alimentelor,
COSTIUC, fost medic-[ef {coala de Aplica]ie apei [i al modului de servire a mesei la popota unit`]ii,
pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu, al condi]iilor de munc` [i odihn` din unitate. Nu în
BOBOC:
ultimul rând, execut`m asigurarea medical` a activit`]ii
– Ce au însemnat ace[ti ani de reform`? Sunt de zbor de antrenament, trageri, aplica]ii, preg`tire
tentat s` r`spund : “Numai
greut`]i. Doi ani, gruparea de
zbor pe reac]ie – L-29, L-39
[i IAR-99 am fost disloca]i pe
aerodromul de la Ianca. Noi,
medicii, cu pilo]ii al`turi. Apoi,
înc` doi ani [i jum`tate,
disloca]i pe Bac`u, la Baza
95. De aproape un an am
revenit la „patria mum`“, pe
Boboc. Pista de beton,
grozav`…
Se zboar` “ la p`mânt” [i
“la beton”, cu “starturi” instalate în ambele locuri. Dac` vin
[i para[uti[tii pentru desant
cu AN-2, ace[tia mai vor Doctor Simona Ilie,
uneori asisten]` medical` în stomatolog
“start “ separat, tot “la p`mânt”.
pentru misiuni externe. Apoi, sunt activit`]ile de
Schimb`ri de fond au fost, fire[te, dar parc` tot „buc`t`rie” intern`, de aprovizionare cu medicamente,
în sens negativ. Din cinci func]ii de medic încadrate materiale sanitar-farmaceutice [i, cu ajutorul e[alonului
complet, acum a mai r`mas una singur`: maior dr. superior [i al Spitalului Militar de Urgen]` Cluj, a
Radu Dasc`lu.
aparaturii medicale.
Ce alte schimb`ri de fond semnificative s-au
R: C`pitan doctor Dan NICOLAE, [ef
produs ?… Da, o eroare conceptual` cu consecin]e Grup c`utare-salvare [i evacuare medical`,
imprevizibile (zic eu) pe termen lung: integrarea Baza 86 Aerian` Fete[ti:
infirmeriei în structura batalionului logistic, asimilat`
– Principala menire a oric`rui serviciu medical
unei companii oarecare, s` spunem… transport- este men]inerea st`rii de s`n`tate a personalului,
evacuare. Medicul-[ef este îns` în continuare în totu[i, în bazele aeriene, asigurarea zborului reprezint`
subordinea direct` a comandantului unit`]ii. Aceea[i o preocupare de c`p`tâi. În total, num`rul de consulta]ii
stare de fapt este în toate bazele aeriene.
pe un an dep`[e[te 30.000. Deci un volum consistent
– Serviciul Medical din fiecare unitate de munc`, dar majoritatea acestora sunt controale
este structura care gestioneaz` starea preventive, ceea ce înseamn` prevenirea sau
s`n`t`]ii personalului în condi]ii de pace [i descoperirea bolilor în faz` incipient`.
la r`zboi. Care este preocuparea dumneaR: Locotenent-colonel doctor Daniela
voastr` esen]ial`, având în vedere speci- POP
A, medic-[ef Brigada 1 Rachete Sol-Aer:
POPA,
ficul de unit`]i de lupt` al structurilor militare
– Principala preocupare a serviciului medical din
[i num`rul mare de militari, pentru men]i- Brigada 1 Rachete Sol-Aer este men]inerea st`rii de
nerea s`n`t`]ii efectivelor?
s`n`tate a personalului. Acest lucru este posibil prin
R: Locotenent-comandor doctor Drago[ aplicarea \n mod deosebit, primordial, a m`surilor de
TUDOSE, medic-[ef, Baza 90 Transport preven]ie [i tratarea imediat` [i cu promptitudine a
Aerian Otopeni:
afec]iunilor, \nc` de la apari]ia primelor semne [i
– Una dintre liniile principale de ac]iune ale simptome. Un rol important este reprezentat de modul
serviciului medical din baz` este preg`tirea personalului cum s-a executat vizita medical` anual` a cadrelor
pentru acordarea primului ajutor, deprinderea calit`]ilor militare \n cadrul INMAS.
necesare pentru ac]iuni de lupt` în diferite tipuri de
R: Doctor OANA NICUT
A, [ef Grup
NICUTA,
mediu, cu caracteristici climatice extreme, în teatre c`utare-salvare [i evacuare medical`, Baza
de lupt` cu poten]ial de atac NBC. În special, 95 Aerian` Bac`u:
deta[amentele virtuale C-130, CSAR, MEDEVAC [i
– Schimbarea misiunilor a determinat
NRF12 sunt prinse într-un program intens de preg`tire profesionalizarea personalului, dar a dus la apari]ia
teoretic` [i practic`.
unor specificit`]i determinate de aptitudinile aeronautice
R: Locotenent-comandor doctor Marcel ale personalului ce încadreaz` aceast` structur`. De[i
GROZESCU, medic-[ef Baza 93 Aerian` suntem înc` deficitari la capitolul încadrare cu personal
C#mpia Turzii:
de specialitate, avem motive s` ne baz`m pe procesul
– Natural, preocuparea esen]ial` a serviciului de selec]ie [i preg`tire a personalului medical ce se
medical din unitatea noastr` este p`strarea st`rii de desf`[oar` la nivelul Statului Major al For]elor Aeriene,
s`n`tate a întregului personal [i, implicit, a capacit`]ii pentru ca structura MEDEVAC s` devin` cât mai
de lupt`, în primul rând prin profilaxia bolilor de orice curând capabil` s`-[i îndeplineasc` cerin]ele la nivelul
fel. Împreun` cu personalul aeronautic de la Escadrilele de ambi]ie declarat.
713 [i 714 Elicoptere, execut`m serviciul aerian
Asigurarea cu medicamente [i calitatea
umanitar asigurat cu ajutorul elicopterelor echipate serviciului medical sunt în proces continuu de
pentru misiuni MEDEVAC din dotare. Desigur, zilnic optimizare, astfel încât personalul unit`]ii, familiile
consulta]ii medicale, stomatologice [i tratamente la acestora [i pensionarii militari s` beneficieze de
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servicii medicale de calitate.
\n sine, o preg`tire continu` [i Sergent Daniela
R: Locotenent-colonel doctor Iulian
permanent`. Personalul Catargiu, sanitar
COSTIUC, fost medic-[ef {coala de
medical cu studii superioare
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel
(medicii) este preocupat de
Vlaicu”, Boboc:
men]inerea specializ`rii de
– În ceea ce prive[te preocuparea esen]ial` a
baz` [i ridicarea gradului
serviciului medical din garnizoana Boboc, având în
preg`tirii de specialitate prin
vedere specificul de înv`]`mânt [i instruire al
participarea la cursuri, confestructurilor militare din aceast` loca]ie [i num`rul
rin]e [i prezent`ri, at#t \n
mare de militari, pot s` spun c` ne descurc`m iar`[i
cadrul unit`]ii, lunar (convogreu. Distan]a fa]` de unit`]i medicale spitalice[ti,
carea medicului-[ef al brig`zii)
civile [i militare, este destul de mare. Deseori “o
c#t [i \n institu]iile medicale
urgen]`“ ajunge unde trebuie dup` trei sferturi de or`/
civile (Ministerul S`n`t`]ii,
o or`. Poate chiar mai r`u.
Centrul de Perfec]ionare al
Efortul pentru men]inerea s`n`t`]ii efectivelor
Medicilor [i Farmaci[tilor,
îmbrac` forme complexe. Vorba unui personaj:
reziden]iat cu timp par]ial \n
“Realitatea e complex`, domnule, [i are multe
specialitatea medicin` de
aspecte”. Loca]ia adun` cadre militare, personal civil
familie). |n anul 2007, medicii
– gârl`, pilo]i – destui, cursan]i – în num`r variabil,
din Brigada 1 Rachete Sol-Aer
uneori sute, solda]i-grada]i voluntari – sute, plus
au urm`rit timp de dou` s`pt`m#ni cazuistica de
{coala de Mai[tri Militari [i Subofi]eri, cu tot cu cadre
urgen]` \n Spitalul Municipal T#rgu-Mure[, \n cadrul
[i elevi, alte sute. Prevenirea îmboln`virilor r`mâne
serviciului SMURD. Tot pentru perfec]ionarea
sarcina esen]ial`.
activit`]ii medicale medicilor din brigad` li se faciliteaz`
– Activitatea de zbor necesit` un anume tip de
efectuarea de g`rzi \n serviciile de urgen]` din cadrul
preg`tire privind asisten]a medical`, respectiv
SCUMC [i Serviciul de Ambulan]` Bucure[ti.
R: Doctor Oana NICUT
A, [ef Grup
competen]a în medicina aeronautic`. Care este
NICUTA,
c`utare-salvare [i evacuare medical`, Baza
situa]ia în unitatea dumneavoastr`, dac` sunt oameni
95 Aerian` Bac`u:
specializa]i, dac` vor s` r`mân` aici, care este nivelul
încadr`rii cu personal specializat?
– La acest moment, datorit` migra]iei personalului,
R: Locotenent-comandor doctor Drago[
specializarea în medicina aeronautic` r`m#ne un
TUDOSE, medic-[ef, Baza 90 Transport
deziderat, care sper`m s` se demitizeze într-un timp
Aerian Otopeni:
cât mai scurt, prin forme de preg`tire centralizate la
- La nivelul Bazei 90 Aeriene, to]i medicii au
I.N.M.A.S. sau alte structuri.
R: Locotenent-colonel doctor Iulian
ob]inut competen]a în medicina aeronautic`.
R: Locotenent-comandor doctor Marcel
COSTIUC, fost medic-[ef {coala de
GROZESCU, medic-[ef Baza 93 Aerian`
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel
C#mpia Turzii:
Vlaicu”, Boboc:
– Avem un post de medicc`pitan - din p`cate neocupat - cu
licen]` de personal aeronavigant Plutonier major
Radu Statachi,
[i [ef al grupei MEDEVAC a bazei,
sanitar
pe care sper`m s`-l putem avea [i
preg`ti corespunz`tor chiar din
acest an. Avem în componen]a
grupei 4 paramedici - asisten]i
medicali cu preg`tire de medicin`
de urgen]` la SMURD Târgu-Mure[
[i în acela[i timp personal
aeronavigant asimilat înso]itorilor
de bord. De[i am reu[it în acest
an s`-l preg`tim pe cel de-al 4-lea
paramedic, la sfâr[itul lunii
octombrie, din cauza atingerii limitei
de vârst` pentru solda]i-grada]i
voluntari (40 ani), cel mai
experimentat din grup` va pleca.
Ar mai fi nevoie pentru ocuparea func]iilor, pe lâng`
– În ce prive[te competen]a în medicina
medic, de înc` 2 subofi]eri cu aceea[i calificare [i de
aeronautic`, da, avem aceast` competen]`. Nivelul
2 solda]i-grada]i voluntari salvatori.
încadr`rii cu personal specializat este iar`[i ceva
R: C`pitan-doctor Dan NICOLAE, [ef
greu de “suportat”. Eu sunt [i medic specialist
Grup c`utare-salvare [i evacuare medical`,
medicin` de familie, dar nu cred c` exist` atractivitate
Baza 86 Aerian` Fete[ti:
pentru func]iile neocupate de medici – personal civil
– Asigurarea zborului este într-adev`r facilitat` de
de aici, de la Boboc.
urmarea unui curs de medicin` aeronautic`. Baza noastr`
- Activitatea aeronautic` impune [i preg`tirea
în domeniul medicinei de urgen]`. Cum se prezint`
st` destul de bine la acest capitol, în sensul c` doi din
serviciul dumneavoastr` în acest domeniu? Dac`
cei trei medici ai bazei au acest atestat [i, cel pu]in în
unitatea
dumneavoastr`
execut`
misiuni
acest moment, ambii pl`nuiesc s` r`mân` aici.
R: Locotenent-colonel doctor Daniela
MEDEV
AC, care este nivelul de certificare al
MEDEVAC,
POP
A, medic-[ef Brigada 1 Rachete Solpersonalului de interven]ie (paramedici)? Cum
POPA,
Aer:
asigura]i continuitatea preg`tirii?
R: Locotenent-comandor doctor Drago[
– Activitatea privind asisten]a medical` necesit`,
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TUDOSE, medic-[ef, Baza 90 Transport Aerian
Otopeni:
– La nivelul Bazei 90 exist` Grupul c`utaresalvare si evacuare medical` în cadrul Batalionului
logistic, cu urm`toarea organizare: un c`pitan medic
– competen]` în medicina de urgen]` [i medicina
aeronautic`, 2 subofi]eri sanitari [i 6 asisten]i medicali,
to]i av#nd cursuri de urgen]` efectuate la SMURD
T#rgu-Mures. Grupul execut` SLIU (Serviciul de Lupt`
Interven]ie Umanitar`) 24 de ore, efectuând misiuni
de c`utare-salvare [i transport medical, atât pentru
personalul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, cât [i pentru
popula]ia civil`, în colaborare cu serviciile SMURD
din ]ar`. Personalul medical particip` la un program
continuu de preg`tire, atât prin exerci]ii regulate la
nivelul bazei, cât [i prin module efectuate la SMURD
Mure[.
R: Locotenent-comandor doctor Marcel
GROZESCU, medic-[ef Baza 93 Aerian`
C#mpia Turzii:
– Dotarea cu aparatur` de tip „Life-support” este
bun`, atât la nivelul elicopterelor destinate serviciului
MEDEVAC, cât [i la nivelul ambulan]elor [i a dot`rii
din cabinete. Componen]ii grupei de evacuare
aeromedical` beneficiaz` de un „training” cu o
periodicitate de aproximativ 2 ani la serviciul SMURD
din T#rgu-Mure[, cu o durat` de 3 luni, participând
activ [i lucrând în ture în cadrul acestei preg`tiri.
R: C`pitan doctor Dan Nicolae, [ef
Grup c`utare-salvare [i evacuare medical`,
Baza 86 Aerian` Fete[ti:
– Medicina de unitate înseamn` în cea mai
mare parte medicin` de urgen]`. În condi]iile în care
Ministerul S`n`t`]ii nu a mai organizat atestate în
medicina de urgen]` de ani buni, preg`tirea este o
mare problem`. Mai ales în bazele aeriene, cazurile
grave, vorbim aici de cazuri în care este pus` imediat
în primejdie via]a pacientului, sunt rare, [i atunci
p`strarea antrenamentului este foarte grea. Eu,
personal, îmi men]in antrenamentul prin munc`
voluntar`, în timpul meu liber, lucrând în diferite camere
de gard`. Pentru paramedici, e [i mai greu. Exist`,
datorit` eforturilor medicului-[ef al SMFA, o colaborare
foarte bun` cu Serviciul SMURD Târgu-Mure[.
Paramedicii merg 3 luni la aproximativ 2 ani acolo
pentru practic`, iar medicii tot cam a[a. Când vii de
acolo te sim]i foarte st`pân pe tine, pentru c` 3 luni
ai parte numai de cazuri unul [i unul, dar v` imagina]i
c` dup` 6 luni în care nu faci prea mult` medicin` de
prim` urgen]`, \ncrederea scade. Acum, când unit`]i
SMURD s-au înfiin]at în majoritatea localit`]ilor, pentru
mine ar fi foarte util dac` a[ putea efectua într-un
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asemenea serviciu o gard` m`car la dou` s`pt`mâni.
De fapt, to]i membrii Grupului de c`utare-salvare [i
evacuare medical` ar beneficia foarte mult de pe
urma unui asemenea program, misiunile MEDEVAC
necesitând un antrenament constant.
R: Locotenent-colonel doctor Daniela
POP
A, medic-[ef Brigada 1 Rachete Sol-Aer:
POPA,
– Personalul medical cu studii medii (subofi]eri
sanitari, asisten]i medicali [i solda]i-grada]i voluntari
sanitari) au participat [i vor participa la cursuri de
medicin` de urgen]` organizate de INMAS [i SCUMC,
dar [i la test`ri periodice organizate la nivelul brig`zii
(convocarea medicului-sef). O problem` ce prive[te
asisten]a medical` \n brigad` [i unit`]ile subordonate
o reprezint` asigurarea medical` de urgen]`, mai
exact asigurarea autosanitarelor pentru toate unit`]ile
brig`zii, \n prezent brigada dispun#nd numai de dou`
asemenea autovehicule, insuficiente pentru num`rul
de unit`]i, dispunerea \n locuri izolate [i aria de
r`sp#ndire a acestora (\n 5 jude]e).
R: Doctor Oana NICUT
A, [ef Grup
NICUTA,
c`utare-salvare [i evacuare medical`, Baza
95 Aerian` Bac`u:
– Personalul de interven]ie (paramedicii) au urmat
cursurile de specialitate în cadrul structurii SMURD

T#rgu-Mure[.
R: Locotenent-colonel doctor Iulian
COSTIUC, fost medic-[ef {coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”,
Boboc:
– Preg`tirea în domeniul medicinei de urgen]`
s-a f`cut, recent, printr-un curs de trei s`pt`mâni la
SMURD Târgu Mure[. Acest curs ar trebui “updatat”
anual, zic eu. E ceva bun, dar ar trebui s` confere
medicului cursant-absolvent o diplom` [i o
competen]` real` în domeniu.
La Boboc nu sunt structuri specifice pentru
misiuni MEDEVAC, nici paramedici. Poate ar fi buni
[i utili, m`car o forma]iune de sprijin aici, la aerodrom.
– Una dintre problemele acute cu care
se confrunt` întreg sistemul de s`n`tate
este asigurarea cu medicamente a personalului armatei. Care este situa]ia la
dumneavoastr` în momentul de fa]`? Cum
colabora]i cu institu]iile medicale din jude]?
R: Locotenent-comandor doctor Drago[
TUDOSE, medic-[ef, Baza 90 Transport
Aerian Otopeni:
– Într-adev`r, una dintre marile probleme cu
care ne confrunt`m este lipsa acut` a medicamentelor
[i a materialelor sanitare, în special pentru asisten]a
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medical` de urgen]` [i pentru activitatea Grupului
c`utare-salvare [i evacuare medical` care, prin
specific, necesit` o medica]ie deosebit` [i diferit` de
nevoile unei unit`]i militare obi[nuite, mai apropiat`
de nevoile unei camere de gard` dintr-un spital.
Problema, din p`cate, tinde s` se cronicizeze din
cauza lipsei de fonduri alocate. Situa]ia la nivelul
Bazei 90 este destul de critic`: \n acest an s-a f`cut
o singur` aprovizionare cu medicamente [i aceasta
destul de s`r`c`cioas`. Nu sunt speran]e anul acesta
de înc` una.
Din p`cate, la nivel de colaborare, în afar` de
colaborarea datorit` specificului cu INMAS, care este
buna, doar cu ambulatoriul [i UPU SCUMC mai putem
spune “colaborare”, dar [i aici cu destule sincope [i
poticniri, în sensul colabor`rii pentru a ne primi pacien]ii,
dar f`r` nici o sus]inere material` sau logistic` pentru
îmbun`t`]irea activit`]ii sau preg`tirea personalului
medical.
R: Locotenent-comandor doctor Marcel
GROZESCU, medic-[ef Baza 93 Aerian`
C#mpia Turzii:
– Mult timp nici o farmacie în C#mpia Turzii [i
Turda nu a avut contract cu CASAOPSNAJ, astfel
încât re]etele noastre puteau fi onorate doar la Spitalul
Militar sau în farmaciile cu
contract din Cluj-Napoca,
T#rgu-Mure[, aflate la
minimum 44 km distan]`. Au
existat [i probleme cu plafonul
de bani pentru medicamente,
îns` acum aceste probleme se
pare c` s-au rezolvat, inclusiv
în urma memoriilor f`cute de
medicii militari din garnizoanele
locale la Direc]ia Medical`.
Aprovizion`m trimestrial
unitatea cu medicamente [i
materiale sanitare de la Spitalul
Militar de Urgen]` Cluj.
Sergent major Referitor la colaborarea cu
Mihaela Popa, institu]iile medicale, avem o
asistent medical rela]ie foarte bun`, a[ spune
normal`, cu Spitalul Militar din
Cluj, care asigur` [i rela]ia
noastr` cu CASAOPSNAJ. Avem, de asemenea,
rela]ii bune, de colaborare, cu spitalele municipale
din Câmpia Turzii [i Turda [i cu clinicile de specialitate
din Cluj-Napoca. Dificult`]ile se men]in la nivelul
decont`rilor care trebuie f`cute între casa de asigur`ri
de s`n`tate” civil`“ [i cea „militar`“.
R: C`pitan doctor Dan NICOLAE, [ef
Grup c`utare-salvare [i evacuare medical`,
Baza 86 Aerian` Fete[ti:
– Cu ceva timp în urm`, SMFA-ul reu[ise s`
g`seasc` o forma legal` ca noi, cei din unit`]i, s`
achizition`m direct din comer] medicamentele, ceea
ce era foarte bine. În func]ie de sezon [i specificul
zonei, fiecare unitate î[i asigura medicamentele de
care avea nevoie. Acum nu mai este posibil, iar
aprovizionarea se face centralizat, prin depozit. Ultima
dat` am fost la aprovizionare \n februarie, când, v`
rog s` nu crede]i c` exagerez, în plin sezon rece,
pentru 1.000 de oameni am luat ca [i antiinflamator
30 de aspirine. Cu forma]iunile medicale din jude]
colaboarea noastra este redus`.
R: Locotenent-colonel doctor Daniela
POP
A, medic-[ef Brigada 1 Rachete Sol-Aer:
POPA,
– P#n` \n prim`vara acestui an, brigada nu a
avut probleme \n asigurarea cu medicamente a
personalului. De atunci nu s-a mai efectuat

aprovizionarea nici cu medicamente, nici cu materiale
sanitar-farmaceutice sau stomatologice. Dar trebuie
\n]eles un lucru foarte important, cabinetele medicale
din unit`]ile militare asigur` tratament de prim-ajutor
(situa]ii de urgen]`) [i tratamente pentru diferite
afec]iuni acute, pentru o perioada de maximum 24 de
ore, at#t pentru personalul militar c#t [i pentru
personalul civil. Pentru c` nu mai exist` categoria de
„militar \n termen”, necesarul de medicamente trebuie
s` fie strict pentru situa]iile descrise mai sus.
Pentru misiuni, aplica]ii [i convoc`ri, Statul Major
al For]elor Aeriene, prin medicul-[ef a asigurat
\ntotdeauna suplimentarea [i completarea truselor
de urgen]` medical`.
Pentru cadrele militare [i persoanele aflate \n
\ntre]inere legal` exist` fonduri b`ne[ti pentru
compensarea medicamentelor, fonduri care nu pot fi
folosite dec#t \n acest scop, numai pe baz` de
planificare [i \ntocmire a dosarelor \n conformitate
cu normele \n vigoare, pentru fiecare solicitant \n
parte, \n limita fondurilor planificate [i aprobate.
R: Doctor Oana NICUT
A, [ef Grup
NICUTA,
c`utare-salvare [i evacuare medical`, Baza
95 Aerian` Bac`u:
– Asigurarea cu medicamente se desf`[oar`
uneori cu sincope, în mare parte datorate modului de
ac]iune al institu]iilor cu care unitatea este în leg`tur`
direct`. În ceea ce prive[te colaborarea cu institu]iile
locale din jude], aceasta se desf`[oar` într-un cadru
normal.
R: Locotenent-colonel doctor Iulian
COSTIUC, fost medic-[ef {coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu”,
Boboc:
– În ce prive[te asigurarea cu medicamente a
personalului armatei, situa]ia la Boboc nu e roz`,
poate chiar galben închis, chiar maron. Solda]ii [i
grada]ii voluntari [i elevii {colii de Mai[tri Militari [i
Subofi]eri au mare nevoie de medica]ie în cazuri
acute, îmboln`viri, accidente, la competi]ii sportive
militare etc.
Ne descurc`m iar`[i greu [i în aceast`
privin]`. Cadrele militare beneficiaz` îns` de
decontarea contribu]iei personale la plata
medicamentelor, conform ordinelor [i reglement`rilor
în vigoare. Un lucru eficient, care, în detaliile sale, ar
putea fi imbun`t`]it. Colabor`m bine cu institu]iile
medicale jude]ene, cu colegii medici civili.
– Câte cabinete func]ionale ave]i? Poate
personalul unit`]ii s` beneficieze de
tratamente în aceste cabinete?
R: Locotenent-comandor doctor Drago[
TUDOSE, medic-[ef, Baza 90 Transport
Aerian Otopeni:
– Fiecare medic are la dispozi]ie câte un cabinet
[i personal medical mediu, exist` o camer` de
tratament [i stabilizare de urgen]`, cât [i un salonizolator cu dou` paturi pentru supravegherea
pacien]ilor. Infirmeria a fost supus` acum doi ani
unui proces de renovare. La nivelul bazei sunt condi]ii
bune pentru personal s` fie consultat [i s` se
efectueze tratamente.
R: Locotenent-comandor doctor Marcel
GROZESCU, medic-[ef Baza 93 Aerian`
C#mpia Turzii:
– Avem trei cabinete, dou` de medicin` de familie
[i unul pentru medicin` dentar`. Avem, de asemenea,
o sal` de tratament [i mic` chirurgie, un punct
farmaceutic. Echiparea cabinetelor de medicin` de
familie este suficient`, cu tensiometre, electrocardiograf etc., ar fi îns` de un real folos dotarea
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noastr` [i cu un aparat echograf, chiar mai vechi,
pentru diagnosticarea imagistic` a anumitor afec]iuni
[i a nu mai fi necesar` trimiterea la alte cabinete sau
policlinici. Dotarea cabinetului dentar este func]ional`,
îns` deja aparatura este veche, dep`[ind destul de
consistent durata normat` de func]ionare. S-ar impune
achizi]ionarea unui scaun nou, cel vechi poate ceda
în orice moment. La nivel de unitate, se fac eforturi
deosebite, avem [i sprijinul Compartimentului medicului-[ef al SMFA pentru a realiza o dorin]` mai veche
a noastr` – punerea în func]iune a laboratorului de
tehnic` dentar`, unde vom putea realiza tratamente
protetice [i reconstructive la pre] redus pentru
personalul nostru.
Ca probleme acute, ne confrunt`m cu problema
lipsei de personal – la nivelul medicilor, de exemplu,
din trei posturi de ofi]eri medici este ocupat doar unul
–, acest fapt generând dificult`]i. O alt` problem`
este limita de vârst` de 40 de ani pentru solda]ii [i
grada]ii voluntari din Serviciul Medical, preg`tirea
paramedicilor fiind costisitoare, de durat`, reclam`
calit`]i fizice [i psihice deosebite ca personal
aeronavigant. Consider c` ar fi benefic`, cel pu]in
pentru ace[tia, trecerea lor în rândul cadrelor active
ca subofi]eri, sau prelungirea cu minimum 5 ani a
acestei limite de vârst`. Altfel, exist` riscul de a
pierde ace[ti oameni cu preg`tire special`.
R: C`pitan doctor Dan NICOLAE, [ef
Grup c`utar-alvare [i evacuare medical`,
Baza 86 Aerian` Fete[ti:
– În unitate fun]ioneaz` patru cabinete, trei de
medicin` general` [i unul de medicin` dentar`, întregul
personal al bazei putând beneficia de serviciile
acestora.
R: Locotenent-colonel doctor Daniela
POP
A, medic-[ef Brigada 1 Rachete Sol-Aer:
POPA,
– Fiecare batalion din cadrul Brig`zii 1 RSA are
\n dotare cabinet medical, unde \n propor]ie de 90%
se poate asigura asisten]a medical`. Dintre aceste
cabinete, un num`r de 4 sunt acreditate cabinete de
medicin` de familie, \ntruc#t medicii acestora au
contract cu Casa de S`n`tate OPSNAJ, efectu#nd
[i activitate de medicin` de familie.
R: Doctor Oana NICUT
A, [ef Grup
NICUTA,
c`utare-salvare [i evacuare medical`, Baza
95 Aerian` Bac`u:
– Structura sanitar` cuprinde 4 cabinete medicale
func]ionale, care asigur` un serviciu sanitar
corespunz`tor.
R: Locotenent-colonel doctor Iulian
COSTIUC, fost medic-[ef {coala de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel
Vlaicu”, Boboc:
La ultimul punct, pot s` reiau ideea c` avem personal
medical superior [i mediu insuficient aici, la Boboc. Un
singur cabinet medical func]ional, cu sta]ionar, cu un
singur medic de medicin` general` încadrat. Mai avem
[i un cabinet de medicin` dentar` încadrat cu un medic
dentist [i un cabinet de tehnic` dentar`.

Comandor (r)
Dumitru BERBUNSCHI 
Material realizat cu sprijinul ofi]erilor de rela]ii
publice din unit`]i.
Nota redac]iei: Aceast` dezbatere reprezint`
ultimul material transmis redac]iei de comandorul (r)
Dumitru Berbunschi, cu c#teva zile \nainte de deces.
Prin urmare, redac]ia a luat decizia de a publica
materialul \n forma transmis`, f`r` a efectua nici un
fel de modific`ri sau corecturi la nivelul textului.
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O misiune
de OM
Cine suntem noi, oamenii, \n iure[ul extenuant al
realit`]ii, \n aceast` istovitoare avalan[` a prezentului? Ni[te atomi minusculi
\ntr-un univers imens sau,
cum avea s` zic` marele
g#nditor Pascal, doar ni[te
“trestii g#nditoare”...
Mediul profan, \mp`ienjenit de nulit`]i [i nonvalori,
m#ncat (pe alocuri!) de molia
vanit`]ii [i subiectivit`]ii, nu
o dat` ne-a \ndemnat la lungi
[i \ncurcate medita]ii menite
s` ne limpezeasc` lucrurile,
s` ne (re)descopere identitatea spiritual` \n raport cu
epoca \n care tr`im sau, mai
bine zis, cu realitatea \n care ne zbatem. {i-atunci, vr#nd-nevr#nd, ne pomenim
\n fa]a inevitabilelor \ntreb`ri: Cine sunt eu? Care e rostul meu \n aceast`
lume? Care-mi sunt scopurile, idealurile, aspira]iile? Privim spre viitor ca spre
cea mai abstract` no]iune, unii obscur, ce]os \nc`, iar al]ii, dimpotriv`, cu
mult` convingere [i claritate. {i totu[i, \n pofida acestui fapt, p#n` \n cele mai
t`inuite fibre ale sufletului, ne vrem a fi oameni mari, adesea necon[tientiz#nd
conota]iile acestei expresii. La o analiz` mai atent` vom descoperi c`, chiar
l#ng` noi tr`iesc oamenii mari. A fi om \nseamn` a-]i tr`i frumos [i demn
zilele, asimil#nd \n acest proces experien]a milenar` a omenirii, dar totodat`
a o trece prin propriul fel de a fi, individualizat`, personalizat`. De aceea,
cred eu, la aceast` r`sp#ntie de veacuri, e mai mult ca vital` necesitatea de
a avea abilit`]i iscusite pentru a putea trasa o linie univoc` \ntre ace[ti doi
termeni oarecum relativi: popularitate [i VALOARE.
L-am cunoscut \ntr-o dup` amiaz` de ianuarie, cu ceva ani \n urm`, \n
momentul \n care medicii militari ai promo]iei 2000 ce au ales s` lucreze \n
avia]ie, s-au prezentat la medicul-[ef al For]elor Aeriene. Dup` o scurt` discu]ie,
a rezultat atunci o concluzie care m-a f`cut s` merg \nainte: “R`m#i \n For]ele
Aeriene, fiule, pentru c` va fi altceva”. |ncep#nd din acel moment, acel altceva
a \nceput s` prind` contur sub ochii no[tri, prin noi [i sub comanda lui. Fie
c-a fost vorba de managementul resurselor umane \ntr-o perioad` \n care
redimensionarea structurilor de personal a l`sat r`ni ad#nci \n tot organismul
militar, sau a fost ceva ce s-a numit implementarea acordurilor de standardizare
NATO sau \ndeplinirea Obiectivelor For]ei asumate de c`tre Rom#nia, ori
restructurarea asisten]ei medicale primare \n armata Rom#niei, de fiecare
dat` a reu[it s` g`seasc` [i s` aplice solu]ia adecvat` momentului. A vorbi
despre el – Medicul – nu [i-ar avea sensul deoarece, tu, cititorule, e[ti \n mod
sigur \n m`sur` s` exprimi sentimentul de mul]umire care l-ai tr`it dup` fiecare
consult acordat de medicul-[ef al Statului Major al For]elor Aeriene.
A s`di un pom, a ridica o cas`, a cre[te un copil, a salva un om... oare
acestea nu sunt fapte mari? Indiscutabil. Da.
|ndeplinindu-[i cu verticalitate [i cinste misiunea de OM, automat pe l#ng`
acest substantiv a ob]inut [i calificativul de OM. L#ng` noi este [i va continua
s` fie un OM – medicul-[ef al Statului Major al For]elor Aeriene, colonelul
dr
dr.. (r) Alexandru Eliad.
M` \nclin \n fa]a dumneavoastr`, domnule medic-[ef!
Comandor (r) Dumitru BERBUNSCHI 
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DESPRE INTENDEN}~...
Plutonier major Sorin S~FTOIU 
Arma - intenden]`, specialitate - intenden]`
Interesul pentru evenimente mai mult sau
mai pu]in consistente valoric [i mai mult
orientate spre apelativul de cazuri tabloid din
ultima perioad`, face ca momente ce alt`dat`
ofereau consisten]` spiritului militar s` treac`
\n plan secundar.
Unul dintre aceste momente \l reprezint`
ziua de 1 Februarie. Pu]ini mai cunosc
semnifica]ia acestei zile \n sistemul militar,
pentru foarte pu]ini mai \nseamn` ceva. Pentru
ceilal]i, data de 1 Februarie a intrat \n con[tiin]a
militarilor Armatei Rom#niei ca ZIUA INTENDEN}EI, una dintre cele mai importante
specialit`]i militare, zi \n care, \n anul 1861,
domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna |naltul
Ordin de Zi nr. 29, prin care se \nfiin]a Corpul
de Intenden]` Militar`, parte nemijlocit` din
Statul Major General. Acest fapt se petrecea la
4 ani de la apari]ia primului document care
consfin]ea apari]ia intenden]ei militare – Ordinul
de Zi nr. 24 din 27 aprilie 1857 – ordin prin care
se \nfiin]a o sec]ie de intenden]` militar`.
Cei 148 de ani trecu]i, \n care permanent
am fost convin[i de importan]a adus` de
structurile de intenden]` la \ntre]inerea
efectivelor armatei, indiferent de situa]ia \n care
Intenden]a = suport
pentru hr`nirea
efectivelor

se g`seau acestea, \ndeplinindu-[i de fiecare
dat`, cu prisosin]`, misiunile \ncredin]ate, par
a fi considera]i, deja, prea mul]i. Reducerile [i
restructur`rile de personal, necesare, de altfel,
prin prisma dorin]ei alinierii la diferite
standarde, au atins [i aceast` arm`, poate mai
mult dec#t era necesar.
At#t dic]ionarul “Nouveau petit Larouse”, c#t
[i diverse surse occidentale consider` intenden]a
militar` ca fiind o component` a artei militare
care se ocup` cu transportul [i revitalizarea
for]elor combatante, bazele de aprovizionare
constituind suportul vital al acestora \n campanie.
Ea cuprinde ansamblul de cuno[tinte tehnice [i
de activit`]i practice [i organizatorice prin care
trupele sunt asigurate cu tot ceea ce le este necesar pentru trai [i preg`tire de lupt`. Acest minim
necesar poate fi transformat \n art`, chiar [i
militar`, numai cu sprijinul uman specializat [i al
unor structuri pe m`sur`.
Ap`rut` ca urmare a unor cerin]e obiective
manifestate \n evolu]ia organismului militar
rom#nesc, intenden]a [i-a datorat [i \[i
datoreaz` evolu]ia, p#n` la stadiul la care se
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g`se[te ast`zi, pe de o parte
necesit`]ii asigur`rii materiale
ne\ntrerupte a efectivelor,
exigen]elor sporite impuse de
complexitatea ac]iunilor, dar, mai
ales, \n]elegerii de c`tre to]i
factorii de decizie a implica]iilor
activit`]ii desf`[urate de speciali[tii \n domeniu asupra \ntregului
domeniu militar.
Asigurarea echipamentului [i
a hranei reprezint` activitatea de
baz` a intenden]ei. Doar cine nu
a \mbr`cat vreun minut haina
militar`, nu [tie ce pondere are
intenden]a \ntr-o structur` militar`. Sigur, vremurile [i atribu]iile
intenden]ei sunt \n continu`
schimbare. Nostalgia acoperirii
nivelurilor de performan]`, de la
bocanc la bonet`, de la lama de
b`rbierit de diminea]` [i pân` la ceaiul de la
masa de sear`, este acum, doar element
meditativ. Spre deosebire de alte arme, dintre
care unele se fac sim]ite numai \n momente de
criz` armat`, de conflicte reale, iar altele sunt
pur [i simplu invizibile, intenden]a a fost [i
este “la vedere” tot timpul, adic` 24 de ore din
24, fie c` este zi obi[nuit`, duminic` sau s`rb`tori legale ori religioase.
Speciali[tii de intenden]` sunt cei care au
obliga]ia [i cinstea de a fi primii oriunde, de la
tabere de instruc]ie, misiuni \n teatre de
opera]ii sau asigurarea condi]iilor de lucru “la
pace”, precum [i onoarea de a fi ultimii care
p`r`sesc aceste zone [i care, la o adic`, vor
stinge lumina. Concomitent, ei trebuie s` ]in`
pasul cu lupt`torii, ba chiar trebuie s` \i
propulseze, modernizându-se [i adaptându-se
câmpului de lupt` actual.
Ast`zi, intenden]a este cunoscut` drept
logistic`, cu structrur`ri [i elemente \n
componen]` noi – mentenan]`,
planificare, implementare etc.
Ace[ti termeni se doresc a prezenta
un concept frecvent utilizat \n
diverse medii [i domenii de
activitate, o sintagm` cu valen]e,
dup` caz, multiple \n]elesuri [i
semnifica]ii.
De fapt ce este, acum, logistica
[i cum se diferen]iaz` de vechea
intenden]` militar`? Recunoa[tem,
\n prezent, [apte arme-specialit`]i
care se constituie \n p`r]i
componente din logistic` [i care,
toate la un loc, contribuie la asigurarea trupelor
– geniu, auto, c`i ferate, construc]ii, geodezi,
muzicieni [i chimi[ti. S` fim sinceri o clip` [i
s` ne uit`m \n jurul nostru, c#]i speciali[ti de
c`i ferate sau chimie militar` mai reg`sim?
Imaginea aceasta nou`, “p`l`ria” mare ce
se a[eaz` peste logistica militar`, poate fi una

condescendent`, dar oamenii chiar \[i doresc
s` fac` parte din aceast` arm`. A[a pu]ini cum
au r`mas. Ei se prezint` ca un singur colectiv,
cu obiectivul declarat de a ridica valoarea
logisticii. Ei vor s` se prezinte ca profesioni[ti.
|n acest sens au f`cut eforturi deosebite, prin
care au urm`rit crearea unui cadru legal de
func]ionare, \mbun`t`]irea normelor de
\nzestrare cu echipament, alimente [i materiale
de resort, cre[terea calit`]ii acestora,
descentralizarea sistemului de aprovizionare,
externalizarea unor servicii at#t la pace, c#t [i
la campanie, realizarea unor structuri flexibile,
compatibile [i interoperabile cu cele ale
armatelor statelor membre NATO.
Pentru toate acestea, pentru tot ceea ce
reprezint` ast`zi militarii din arma intenden]`,
credem c` este cel pu]in moral, ca, o dat` pe
an, s` ne amintim de ziua lor.
1 Februarie a fiec`rui an este momentul \n
care putem s` le \ntoarcem r`splata efortului.

Intenden]a =
suport pentru
misiuni
umanitare

C#nd mergem cu ma[ina \n misiune, c#nd
\mbr`c`m haine noi, c#nd beneficiem \n fiecare
clip` de rechizite [i furnituri de birou, c#nd
execut`m trageri, c#nd g`sim condi]ii de cazare
decente, sunt momente pe care le consider`m
fire[ti. Poate, o dat` pe an, le putem considera
drept munca intenden]ilor...
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
ADAPTAREA LA SCHIMBARE

CURAJUL
DE A SCHIMBA
Interviu cu generalul de flotil` aerian` (r)
TACHE JURUBESCU
Moto: PENTRU MINE OMUL E MAI PRESUS DE ORICE
– Lumea în care tr`im se afl` într-o continu` schimbare.
Domnule general de flotil` aerian`, ce schimb`ri a adus anul
2008 în domeniul managementului resurselor umane?
– Schimbarea nu este ceva nou, ceea ce poate fi interesant este ritmul
schimb`rii; ea a fost [i r`mâne o tr`s`tur` a îns`[i existen]ei [i istoriei omenirii.
{tim cu to]ii c` f`r` schimbare nu exist` via]` [i c` eforturile oamenilor de a
ob]ine condi]ii mai bune de trai implic` adaptarea la schimbare. Înainte de orice,
este important s` avem o imagine cât mai limpede cu putin]` asupra schimb`rilor
din lumea de azi [i asupra modului în care lumea de mâine poate fi cât mai pu]in
neprielnic` intereselor vitale ale armatei române. A[tept`rile noastre privind
transform`rile din sistemul militar au fost mari, dar ne-am propus, în primul rând,
s` rezolv`m problemele esen]iale într-un mod rapid [i eficient. M` gândesc la
introducerea conceptului de management al carierei individuale [i informatizarea
resurselor umane, f`r` de care managementul carierei nu poate func]iona.
Managementul carierei individuale este un obiectiv prioritar pentru Statul Major
General, acesta fiind prev`zut chiar în Legea privind organizarea [i func]ionarea
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale. El asigur` o perspectiv` de evolu]ie în carier`, un
traseu pentru fiecare persoan`, o viziune asupra posturilor disponibile, a[a încât
fiecare individ s` cunoasc` din timp ce func]ii [i ce e[aloane pot fi accesate, ce
preg`tire este necesar` [i ce cursuri trebuie urmate. Bineîn]eles c` nu to]i vor
parcurge aceia[i pa[i ai evolu]iei în cariera militar`. Aceasta înseamn`, în primul
rând, responsabilitatea fiec`rui individ. De aceea, fiecare trebuie s` aib` la
îndemân` un instrument puternic pentru informare, consiliere [i direc]ionare.
Implementarea managementului carierei individuale este îns` un proces
îndelungat, care necesit` mai întâi o definire conceptual`, el trebuie dublat de un
pachet legislativ adecvat [i, dup` cum am spus, de un sistem informatic în
m`sur` s` asigure datele necesare managerilor de carier`, precum [i accesul
partajat al fiec`rui individ la datele personale [i la posturile disponibile. Revenind
la transformarea sistemului militar, trebuie spus c` anvergura schimb`rilor din
armat` difer` de la o structur` la alta, dar exist` [i schimb`ri cu caracter general,
ce afecteaz` întregul personal care î[i desf`[oar` activitatea în domeniul militar.
Este important s` recunoa[tem c` în cadrul schimb`rii, primordial` este
modificarea atitudinii, a mentalit`]ii, cerin]` care se refer` la tot personalul,
indiferent de pozi]ia ocupat` în sistem, începând cu liderii structurilor. Cei care
vor ca subordona]ii [i colegii lor s` se schimbe trebuie s` fie gata s`-[i analizeze
[i s`-[i schimbe propriul comportament, metodele de lucru [i atitudinile proprii.
Aceasta este regula de aur a schimb`rii unui sistem.
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– Istoria omenirii arat` c`, în fond, oamenii sunt deosebit de
adaptabili, pot face fa]` schimb`rii [i, în general, o accept` ca pe
un fapt natural de via]`. Atunci, de ce este schimbarea un cuvânt
înfrico[`tor pentru mul]i oameni din domeniul militar?
– Oamenii, în general, opun rezisten]` [i încearc` s` evite schimb`rile,
considerând c` situa]ia lor se va deteriora [i o vor duce mai r`u decât înainte în
privin]a con]inutului muncii, condi]iilor de lucru, înc`rc`rii cu sarcini, venitului,
puterii de care dispun. Acest lucru este u[or de în]eles. {i totu[i se opune
rezisten]`, chiar [i atunci când schimb`rile propuse au un caracter neutru sau
chiar favorabil persoanelor vizate. Exist` mai multe motive, psihologice [i de alt`
natur`, dintre care l-a[ aminti doar pe acela în care oamenii nu sunt informa]i în
mod adecvat [i nu li se explic` scopul schimb`rii. Astfel, în virtutea spiritului de
conservare, oamenii prefer` s` tr`iasc` în acelea[i condi]ii, chiar dac` nu sunt
cele mai bune, decât s` fac` fa]` unui viitor incert [i necunoscut. Desigur c`
sistemul militar nu se schimb` de dragul schimb`rii, ci pentru c` schimbarea face
parte dintr-un proces mai amplu de restructurare [i reorganizare a structurilor
militare [i trebuie s` reac]ioneze, într-un fel sau altul, la noile schimb`ri din
domeniul ap`r`rii [i securit`]ii.

SUPORTUL MOTIVA}IONAL
– S` zicem c` personalul ce î[i desf`[oar` activitatea în
domeniul militar trece cu bine obstacolul schimb`rii, dar cum este
motivat pentru a r`mâne în sistem?
– Aceasta este o problem` delicat` [i cere un anumit fel de abordare. Nu
ascund faptul c` sistemul militar trece printr-o situa]ie dificil` în ceea ce prive[te
motivarea personalului [i m` refer aici, în mod special, la posibilit`]ile financiare,
dar nici facilit`]ile clasice acordate nu sunt de neglijat. Din p`cate, salarizarea în
domeniul militar a cam r`mas în urm`. Noi am ini]iat câteva proiecte privind
îmbun`t`]irea calit`]ii vie]ii personalului din armat`, le avem în centrul aten]iei [i
urm`rim momentul prielnic de implementare. Nu exagerez cu nimic dac` spun c`
de mai mult de [apte ori, proiectul ini]iat de noi a trecut de analiza intern`, dar
s-a oprit la nivelul ministerelor care trebuie s` acorde avizul de promovare ca
proiect legislativ. De fiecare dat` ni s-a motivat c` nu sunt resurse financiare
pentru sus]inerea proiectului. Dar nu vreau s` c`dem în latura pesimist`, ci s`
credem c` întotdeauna este loc de mai bine pentru economia româneasc`, cu
toate c` actuala criz` economic` mondial` nu a ocolit România. Un alt aspect
important ar fi acela al dezvolt`rii aprecierilor pozitive fa]` de munc`. Persoana
trebuie orientat` în a[a fel încât ceea ce face s` fac` din pl`cere, pentru c` numai
dintr-o munc` f`cut` cu pasiune poate ie[i ceva bun.

MODIFIC~RI LA ORDONAN}~
– Modific`rile pe care le propune]i la Ordonan]a nr
nr.. 7/1998 nu
înseamn`, oarecum, un pas înapoi în raport cu angajamentele
asumate fa]` de o parte a personalului militar?
– Ordonan]a nr. 7/1998, a[a cum a fost reglementat`, reprezint` o m`sur`
de protec]ie social` a personalului care î[i desf`[oar` activitatea în domeniul
militar în cazul aplic`rii reducerilor de efective. Se [tie c` de la un efectiv foarte
mare pe care armata îl avea înainte de evenimentele din 1989, num`rul personalului
din sistemul militar a sc`zut considerabil, ajungând la cifra de 90.000 [i chiar mai
pu]in. De la apari]ia ordonan]ei [i pân` în prezent au trecut în rezerv` foarte mul]i
oameni, atât cadre militare, cât [i personal civil. De la aspectul cantitativ, trebuie
acum trecut la cel calitativ, adic` s` realiz`m acea reparti]ie a personalului pe
unit`]i, pe categorii de personal [i pe grade militare, astfel încât s` ob]inem o
încadrare optim` [i eficient`, a[a cum a fost ea proiectat` [i planificat`. În
momentul de fa]` avem deja un deficit la ofi]eri, în special, la gradele de
sublocotenent, locotenent [i c`pitan. Aceea[i situa]ie se manifest` [i în cazul
mai[trilor militari [i subofi]erilor. Avem îns` un oarecare excedent, fa]` de proiec]ia
piramidal`, specific` sistemelor cu organizare ierarhic`, la gradele superioare, în
special la categoria ofi]eri. De aceea, piramida gradelor militare înc` nu s-a
realizat, iar proiec]ia grafic` a existentului de personal pe grade arat` acum ca o
sticl` de lamp`. Acesta este motivul pentru care sistemul a intervenit cu ni[te
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m`suri de regularizare, printre care [i aceste modific`ri ale Ordonan]ei nr. 7/1998.
Sistemul trebuie s` se autoprotejeze în anumite situa]ii.

ÎNV~}~MÂNTUL MILITAR CAUT~ SOLU}II
– Se vorbe[te de o nou` proiec]ie a procesului educa]ional în
armat`? Poate fi vorba de o criz` a sistemului de înv`]`mânt
militar superior?
– Categoric nu, dar suntem într-o perioad` de taton`ri [i c`ut`ri de solu]ii la
noile schimb`ri ce s-au produs în sistemul militar. Cred c` va trebui ca înv`]`mântul
militar superior s` se apropie tot mai mult de modelul înv`]`mântului universitar
civil, care s` fie compatibil [i cu Declara]ia de la Bologna, carta fundamental` a
schimb`rilor în înv`]`mântul superior. Se cunoa[te formula magic` 3-2-3, adic`
trei ani licen]a, doi ani masteratul [i trei ani doctoratul. De altfel, înv`]`mântul
militar superior este foarte bine organizat, cu un corp profesoral de elit`, cu
rezultate remarcabile, fiind foarte bine apreciat atât de sistemul militar, cât [i de
societatea civil`.

FEMEIA-SOLDAT – O PROVOCARE PENTRU
SISTEMUL MILITAR

E cineva în birou?
Era o frumoas` zi, nu [tiu de ce frumoas`, dar a[a se începe [i nu
v`d de ce nu a[ merge [i eu pe aceea[i cale b`tut` [i neutr`. Deci,
ziua frumoas` de prim`var`, pentru c` eu scriu, am dreptul s` decid
ce fel de zi [i când anume era, pot chiar s` aleg [i o dat` din calendar,
dar nu e foarte important, a[a c` în acea zi tocmai ce terminasem
treburile m`runte zilnice, care nu se v`d, dar care, uite a[a, ne
umplu timpul c` ne sperie când ne uit`m la ceas. M`runte zic, dar nu
lipsite de importan]`, pentru c` fiecare dintre noi încearc`, dup`
puteri [i pozi]ie, s` participe la bunul mers al sistemului, când
telefonul din birou sun`:
„Alo”, zic, „Maistru militar X”.
Dup` o scurt` pauz`, aud: „E cineva în birou?”.
De data asta am o scurt` ezitare, articulez totu[i un „S` tr`i]i!, în
acest moment nu sunt decât eu [i colega mea, „doamna Y”.
„Domnii ofi]eri unde sunt?”, pluseaz`, pu]in iritat, partenerul
meu de comunicare, punând [i mai mult` sare pe ran`.

– Femeia-soldat continu` s` fie o provocare pentru for]ele
armate din toat` lumea. Pe lâng` schimbarea mentalit`]ii
preconcepute c` acestea nu au ce c`uta în armat`, ar trebui
f`cute multe alte schimb`ri, printre care [i modificarea condi]iilor
de munc` [i de via]` din caz`rmi. Cum st`m la acest capitol?
– Probabil nu o s` crede]i, dar, v` asigur c` în ultima perioad`, afluxul de
solda]i [i grada]i voluntari, ca [i de mai[tri militari [i subofi]eri femei este foarte
mare. Mai mult de 50% din elevii colegiilor militare sunt fete. Nu este gre[it, dar
nici foarte bine. Nu cred c` sunt, sau nu ar trebui s` fie diferen]e între femeiasoldat [i b`rbatul-soldat. Avem nenum`rate cazuri în care fetele au terminat
studiile ca [efi de promo]ie la toate nivelurile. În fa]a legilor, regulamentelor [i
ordinelor militare, atât b`rba]ii cât [i femeile sunt trata]i în mod egal, f`r` nici o
diferen]`. În sistemul militar, în momentul de fa]`, sunt femei cu gradul de
general, colonel [i chiar doctor în [tiin]e militare [i în alte domenii de activitate.
Pentru armata român`, ca [i pentru celelalte armate, femeia-soldat este o provocare,
dar [i o for]` deloc neglijabil`.

– Privind înapoi, probabil cu nostalgie, crede]i c` a]i f`cut
alegerea cea mai potrivit` pentru cariera profesional`?
– Da, la momentul respectiv, sunt sigur c` am f`cut cea mai bun` alegere.
Mi-am îndeplinit un vis din copil`rie – acela de a deveni aviator. Sunt mul]umit de
ceea ce am realizat. Doresc s` mul]umesc, pe aceast` cale, p`rin]ilor mei [i
familiei mele, care au fost al`turi de mine în to]i ace[ti ani. Acum plec cu bucurie
dintr-un sistem pe care l-am îndr`git, care m-a format profesional, mi-a oferit
[ansa de a parcurge toate etapele de instruire [i promovare pân` la gradul de
general. M` consider un înving`tor [i ceea ce a[ dori s` r`mân` în urma mea este
tocmai acest spirit de înving`tor. Recomand tinerilor s` urmeze cariera militar`,
iar aviatorilor le urez „CER SENIN”.

„P`i”, ezit eu, ra]ionând rapid dac` [i ce vin` a[ putea avea eu.
N-aveam niciuna [i, u[urat, încep s` turui: „P`i, [eful meu este la ...
([i numesc un loc), iar colegul Z se afl` ast`zi în misiune la ... (un alt
loc, la fel de importante amândou`), vin mâine”.
„{i eu cu cine vorbesc?”, se aude o voce deja enervat` la cel`lalt
cap`t al firului.
Întrebându-m` dac` m` prezentasem sau nu, neconving`tor, zic:
„ Maistru militar X!”.
„Bine, bine”, aud eu în continuare, „Eu cu cine rezolv problema
asta urgent`?”.
„Spune]i, v` rog, despre ce e vorba”, zic eu plin de solicitudine,
„Poate reu[im, eu sau colega, s` v` ajut`m”.
Acum ar trebui s` definesc exact rolul meu.
Dac` sunt autor, vanitos, a[ putea continua cam a[a: „A[a e,
poate cine [tie de unde sare iepurele. E vorba de ....” [i aici urma o
întrebare, a partenerului meu de comunicare, la obiect, profesional`,
pe care nu vreau s` o reproduc aici pentru a nu intra în conflict cu
colegii de la protec]ia informa]iilor, [i la care eu, tot profesional,
r`spund f`r` ezitare, cu luxul necesar de am`nunte, nel`sându-i
interlocutorului decât posibilitatea de a r`mâne f`r` grai, pentru c`
sunt omniscient [i omniprezent, cel pu]in ca narator.
Cum nu sunt chiar un autor, deci nici narator (cu alte cuvinte, nu
prea am nici un fel de puteri), ci un simplu actor al unui scenariu real
(nu inspirat din realitate), nu voi spune nici c` am fost întrebat [i,
prin urmare, nici nu am dat r`spunsuri calificate (poate nici nu le
aveam).
Voi spune doar atât: „Era cineva în birou!”

Interviu realizat de
c`pitan-comandor {tefan POPA 

Maistru militar cls.I Gabriel ENACHE 

DIPLOMA}IE {I ELEGAN}~
– A]i activat în multe structuri militare [i la e[aloane
superioare. Peste tot a]i avut o conduit` irepro[abil`, caracterizat`
de r`bdare, în]elegere, tact, inteligen]`, fine]e [i mult` grij`,
profesionalism, diploma]ie, modestie. Cum a]i dobândit aceste
calit`]i excep]ionale?
– Majoritatea le am de la p`rin]i, de acas`. Apoi, eu am fost un autodidact [i am
c`utat tot timpul s` m` corectez, s` m` autoperfec]ionez. Am tot respectul pentru
p`rin]ii mei care mi-au dat via]` [i m-au crescut, pentru dasc`lii [i profesorii mei care
m-au îndrumat [i m-au ajutat s` m` formez, mai întâi ca om [i apoi ca profesionist.
Pentru mine omul e mai presus de orice. A[a am reu[it în cariera militar`.

SPIRIT DE ÎNVING~TOR
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“Cine \[i \n]elege sl`biciunea se va
elibera de ea”, Tao Te Ching
“Cine nu \[i \nva]` istoria risc` s` o
repete”, N. Iorga
“Cei care nu \[i reamintesc trecutul sunt
condamna]i s` \l repete” (“Those who
cannot remember the past are condemned
to repeat it”), George Santayana, filozof
“A nu face gre[eli nu este \n puterea
omului; dar din erorile [i gre[elile lor, cei
\n]elep]i [i buni deprind \n]elepciunea
pentru viitor”, Plutarch, biograf [i moralist
grec (46 AD – 120 AD)
Cred c` cei mai mul]i dintre
dumneavoastr` sunt de acord cu
\n]elepciunea dat` de \nv`]area din gre[elile
trecutului.
Istoria are un mod ciudat de a se repeta.
Dac` nu aloc`m timp s` \nv`]`m lec]iile
trecutului [i mai mult s` ac]ion`m asupra
lor, vom continua s` comitem, iar`[i [i iar`[i,
acelea[i gre[eli.

Cum au ap`rut lec]iile
\nv`]ate?

Simplu, constat#nd c` disfunc]iile
\nregistrate la un eveniment trecut au
reap`rut la altele ulterioare. De ce?
Oare nu ne-am f`cut temele bine?
Poate c` da, poate c` nu! S` nu uit`m
c` totul este \n continu` schimbare. C`
noi oamenii avem o rat` de progres
care \n ultimii ani a crescut uimitor. C`
ceea ce am f`cut ast`zi poate fi
\mbun`t`]it m#ine sau poate fi folosit
ca o experien]` benefic` pentru toate
activit`]ile viitoare.

DE CE AVEM
NEVOIE DE...

LEC}II |NV~}ATE?
C`pitan-comandor Vasile TOADER 

De ce lec]ii \nv`]ate?

Multe probleme/accidente majore au ar`tat c` se produc ulterior unuia sau mai multor
incidente anterioare asupra c`rora nu s-a ac]ionat deoarece cineva nu a fost informat, nu a [tiut
de semnifica]ia a ceea ce s-a constatat. Deseori, aceasta s-a datorat faptului c` oamenii au e[uat
s` \n]eleag` evenimentul la nivel de sistem mai mult dec#t la nivel de component` sau de
subsistem. Un motiv al acestui e[ec poate fi faptul c` planificatorii/
organizatorii implica]i nu s-au informat sau nu au [tiut de existen]a
unor informa]ii relevante, cum sunt lec]iile identificate/\nv`]ate.
Aceast` lips` de informare este probabil rezultatul unui proces
inadecvat de a ne asigura c` lec]iile identificate/\nv`]ate \n urma
unor experien]e specifice sunt capturate permanent [i sunt
disponibile personalului. E[ecul captur`rii [i disemin`rii lec]iilor
identificate/\nv`]ate a permis ca incidente/accidente sau disfunc]ii
s` aib` loc din cauze similare celor petrecute \n trecut.
Un pas important \n prevenirea repet`rii problemelor din trecut
[i \mbun`t`]irea sistemului nostru de cunoa[tere este cre[terea
puterii noastre de \n]elegere a lec]iilor identificate/\nv`]ate.

Ce sunt lec]iile \nv`]ate?

Pentru o \n]elegere mai rapid`, lec]iile \nv`]ate sunt definite ca informa]ii/
cuno[tin]e sau aprecieri dob#ndite prin experien]`.
Statul Major General, prin “Concep]ia privind lec]iile \nv`]ate \n Armata Rom#niei”,
a mers mai departe definind lec]iile
identificate [i \nv`]ate dup` cum urmeaz`:
“Lec]ii \nv`]ate – sunt cuno[tin]e sau
informa]ii \nso]ite de concluzii [i
recomand`ri rezultate/extrase din
experien]e [i/sau observa]ii colectate pe
timpul instruirii, exerci]iilor [i opera]iilor
etc., inclusiv din studii istorice care au fost
validate, iar prin aplicarea lor \n practic` au
condus la \mbun`t`]irea performan]elor
sau a capabilit`]ilor”.
La modul general, lec]iile \nv`]ate pot fi rela]ionate cu domenii sau discipline
specifice, cum ar fi: controlul zborului, structuri, opera]ii, logistic` etc. [i sunt definite
ca lec]ii specifice. De asemenea, pot fi [i lec]ii larg aplicabile care se preteaz` mai
multor discipline [i nu au barier` de timp. Ambele forme de lec]ii sunt importante
pentru \n]elegerea problemelor ap`rute.
Gradul de aplicabilitate al lec]iilor \n alte circumstan]e sau evenimente poate
varia \n func]ie de problema \n discu]ie, nivelul de similaritate cu alte activit`]i sau
al]i factori. Totu[i, \n fiecare caz, luarea la cuno[tin]` a lec]iilor anterior constatate va
permite ca, indiferent de sarcina primit`, cursurile de ac]iune alese s` fie mult mai
pu]in probabil s` repete gre[elile din trecut.
Lec]iile larg aplicabile trebuie identificate, deoarece ac]iunile ulterioare [i cele
corective sunt larg aplicabile [i pot mic[ora riscul apari]iei problemelor similare pe
timpul diferitelor activit`]i.
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De ce sunt importante lec]iile
identificate/\nv`]ate?
Cum tehnica [i, \n general, activit`]ile
devin din ce \n ce mai complexe, nu mai
este posibil transferul unei \n]elegeri
comprehensive de la indivizii experimenta]i
c`tre noua genera]ie numai prin intermediul
instruirii la locul de munc`. De aceea, trebuie
s` \nv`]`m s` ne \mbun`t`]im modul de a
identifica, captura [i folosi informa]ia [i
experien]a specific` acumulat` pe timpul
activit`]ilor pe care le desf`[ur`m.
Stabilirea unei culturi \n care s` captur`m
[i s` folosim zi de zi informa]iile [i
experien]ele extrase \n urma activit`]ilor de
operare [i mentenan]`, de instruire [i
certificare, este crucial pentru \mbun`t`]irea
sistemului, \n general. F`c#nd asta, ne
putem a[tepta s` avem beneficii care includ:
– Informare [i direc]ionare
corespunz`toare, cele mai bune practici;
– Mai multe decizii consecvente;
– |mbun`t`]ire a activit`]ii reduc#nd
repetarea problemelor [i prevenind apari]ia
altora noi;
– Reducerea num`rului de probleme
ap`rute din cauza lipsei de comunicare \ntre
planificatori [i executan]i sau \ntre
comandament [i unit`]i/subunit`]i
opera]ionale.
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Evita]i acelea[i vechi gre[eli, concentr#ndu-v` pe lec]ii \nv`]ate
Se spune c` nu sunt probleme noi, ci doar vechi, care se repet`. Se mai spune c` nu
\nv`]`m din lec]iile trecutului [i asta este adev`rat, altfel de ce tot continu`m s` facem acelea[i
vechi gre[eli.
Derry Simmel, cercet`tor american, a identificat dou` probleme comune care ne \mpiedic`
s` \nv`]`m lec]ii valoroase din trecut:
1. Credem c` lec]iile nu sunt valabile pentru noi. Nu cumva s` v` g#ndi]i c` dumneavoastr`
nu vi se poate \nt#mpla, vi se va \nt#mpla cu siguran]`. }ine]i minte cuvintele “timpul petrecut
pentru \mbun`t`]irea muncii dumneavoastr` este timp bine petrecut”;
2. Noi vrem s` ac]ion`m, doar s` ac]ion`m. Nu ne place planificarea/preg`tirea. Acesta
este unul din motivele pentru care at#t de mult` lume ur`[te planificarea. Planificarea nu
\nseamn` ac]iune [i nou` tuturor ne
place mai mult s` ac]ion`m.
“Adev`rul trist este c` lec]iile
identificate/\nv`]ate sunt folositoare. Timpul petrecut pentru a face
lucruri mai bine este timp bine
petrecut. C` dac` le facem bine de
prima dat` este mai ieftin [i mai u[or
dec#t dac` le-am face acum [i le-am
corecta mai t#rziu”, spune Darry.
A[a c`, dac` accept`m c` lec]iile
din trecut sunt folositoare [i pot ulterior preveni apari]ia problemelor, organiza]iile pot s`-[i
creeze o cultur` de lec]ii \nv`]ate \n care personalul nu numai c` se informeaz` pentru a \nv`]a
din trecut, ci dore[te cu adev`rat s` \nve]e. O cultur` \n care cele mai bune practici se aplic`,
iar cele rele se \nl`tur`.

Identificarea

Echipele de planificare (grupurile de lucru) trebuie s` \nve]e s`
identifice lec]ii pe timpul activit`]ilor [i s` le re]in` pentru a fi incluse \n
raportul elaborat la finalul activit`]ii. Aceasta trebuie s` devin` o sarcin`
de rutin` pe timpul \nt#lnirilor lor regulate.
Un semn c` o activitate ar putea avea un “moment de lec]ii \nv`]ate”
este atunci c#nd resursele sunt insuficiente [i participan]ii sunt
nemul]umi]i discut#nd problemele ap`rute \ntre ei \n afara echipei/
grupului sau \n cadrul altor \nt#lniri. Lec]ii pot fi culese, de asemenea, [i
pe timpul desf`[ur`rii activit`]ilor, c#nd membrii echipei/grupului
identific` domenii de \mbun`t`]ire.
Trebuie organizate sesiuni de brainstorming cu membrii echipei
de planificare [i cu participan]ii, cu un moderator independent, pentru
identificarea lec]iilor valoroase. Aceste sesiuni au intrat \n limbajul militar
sub numele de “analize post-ac]iune” [i nu trebuie am#nate p#n` la
sf#r[itul activit`]ii, \ntruc#t amintirile se disipeaz`.
Lec]iile pot fi identificate pun#ndu-v` urm`toarele trei \ntreb`ri:
1. Ce a fost bine?
2. Ce a fost gre[it?
3. Ce ar fi putut fi f`cut mai bine?
Folosi]i mediatorul pentru a argumenta lec]iile, a men]ine focalizarea
pe aspectele-cheie [i a dirija discu]iile \n direc]ia corect`.

Argumentarea [i diseminarea
Este foarte important ca rezultatele
c`ut`rilor s` fie argumentate [i
diseminate. Cel mai bun fel de a o face
este de a crea un format standard de
raport de lec]ii \nv`]ate [i o baz` de date
electronic` \n care lec]iile s` fie g`site
u[or. Baza de date trebuie actualizat`
cu lec]ii de la cele mai recente activit`]i
\n scopul concentr`rii aten]iei pe mediul
de lucru, structurile [i constr#ngerile
actuale.
Formatele standard de rapoarte [i
baza de date electronic` va u[ura
revederea multiplelor documente [i
c`utarea informa]iilor necesare prin
folosirea de cuvinte sau expresii-cheie.
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REIA

STOCHEAZ~

Leadership-ul
Pentru ca noi ini]iative s` reu[easc`
este bine ca, \n mod
uzual, s` se aplice
abordarea de sus \n
jos. Conducerea organiza]iilor trebuie
s` promoveze [i s`
sprijine cultura lec]iilor \nv`]ate. Este
posibil ca aceasta s` reu[easc` mai bine
[i s` dureze mai mult fa]` de abordarea
de jos \n sus.
Av#nd sprijin de la v#rf, timp
suficient dedicat din partea ofi]erilor de
proiect [i [efilor nemijloci]i, lec]iile
\nv`]ate vor deveni parte a culturii
organiza]iei [i parte a \mbun`t`]irii
continue a procesului.

Procesul de identificare a
lec]iilor \nv`]ate
Dac` managerii ([efii structurilor,
ofi]erii de proiect) vor contribui activ la
managementul cuno[tin]elor \n cadrul
organiza]iilor [i vor utiliza lec]iile, apoi
trebuie ca acest lucru s` fie c#t mai u[or
pentru ei. Nimeni nu
va face eforturi supliIDENTIFIC~
mentare pe aceast`
direc]ie. Astfel, este
RECOMAND~
important s` avem
un proces simplu [i
bine definit de colectare, identificare,
ARGUMENasamblare, analiz` [i
TEAZ~
diseminare a lec]iilor
\nv`]ate.

REVIZUIE{TE

DISEMINEAZ~

Recomandarea

Ofi]erii de proiect [i
echipele lor trebuie s`
fac` recomand`ri. Practic, ce ar face diferit dac` ar lua-o de la \nceput?
Aceasta necesit` un grad de onestitate pe care unii din membrii
echipei \l vor g`si inconfortabil. Feedback-ul trebuie s` fie constructiv
[i s` evite discu]ii inutile (nu trebuie abordat personal). Nu se
inten]ionaz` blamarea nim`nui; este nevoie de a se \n]elege ce [i
cum trebuie f`cut mai bine \n viitor.

Revizuirea

Este responsabilitatea ofi]erilor de proiect [i a [efilor de structuri de a revizui rapoartele
post-activitate [i a extrage aspectele care s-au repetat de mai multe ori. Aspectele \nt#lnite \n
mod frecvent pot fi eviden]iate [i prezentate \ntr-o list` general` cu lec]ii numit` generic: “De
citit \nainte de toate”.
Ofi]erii de proiect trebuie s` identifice ceea ce face ca activit`]ile s` mearg` bine [i ceea
ce face ca acestea s` e[ueze [i s` fac` recomand`ri \mpreun` cu membrii echipelor de
planificare/preg`tire.

Stocarea

Lec]iile identificate/\nv`]ate trebuie
stocate \ntr-o baz` central` de date la care
accesul este restric]ionat \n func]ie de nivelul
de clasificare al acestora [i de nivelul avizelor
de securitate ale utilizatorilor. Sistemele online sunt ideale pentru aceasta, d#nd
posibilitatea unui acces facil la informa]ii. Cele
mai multe organiza]ii au re]ele interne care
pot fi utilizate cu eficien]` \n acest scop.

Reluarea

Reluarea lec]iilor \nv`]ate \n mod regulat
trebuie s` fac` parte din cultura organiza]iei.
Este de a[teptat ca ofi]erii de proiect s` reia
[i s` revizuiasc` lec]iile \nainte de a \ncepe o
nou` activitate. Ei trebuie s` aib` aceasta ca
obiectiv al activit`]ilor anuale [i s` fie \n
m`sur` s` demonstreze c` au reluat, revizuit
[i aplicat lec]iile acolo unde a fost cazul.
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REPORTAJ
Cu siguran]` c` Hipocrate, p`rintele
medicinei, nu [i-a \nchipuit c` cei
care vor jura s` onoreze aceast`
ramur` a [tiin]ei, o vor face [i la
100 sau 10.000 de metri altitudine.
|n simplitatea implicit` a
jur`m#ntului medical, propus \n
vremuri cu posibilit`]i [i a[tept`ri
diferite, credem, totu[i, c` [i-a
propus s` traseze ni[te reguli viabile
pentru orice perioad`, pentru orice
situa]ie.

Repere existen]iale
Personalul militar ce \ncadreaz`
structura MEDEVAC de la Baza 90
Transport Aerian Otopeni nu dore[te
dec#t, clip` de clip`, s` adapteze aceste
principii la situa]ia [i contextul actual, s`
dea un sens doctrinar standardizat [i o
practic` la nivel contemporan.
De altfel, \nsu[i comandantul bazei,
comandorul {tefan D`nil`, este ferm
atunci c#nd vine vorba despre atribu]iile
acestei structuri, dar [i despre modalit`]ile
de percep]ie a muncii depuse: “Misiunea
de evacuare medical`, relativ nou` pentru

MEDICINA...
LA |N~L}IME!
Plutonier major Sorin S~FTOIU 
acest tip de interven]ie, datorit`, \n primul
r#nd, preg`tirii pe care o au drept
background: pe l#ng` {coala Postliceal`
Sanitar`, pe care au absolvit-o cu to]ii, mai
au trecute, la nivelul cuno[tin]elor
teoretice [i cursurile de urgen]e medicale
efectuate la SMURD Tg. Mure[, sub
atenta \ndrumare a actualului secretar de
stat, dr. Raed Arafat sau diferitele module
de specialitate aprofundate la schimburile
de experien]`.

Posibilit`]i de
explorat

Sergentul major Dumitru
Miu, veteranul structurii

For]ele Aeriene, a necesitat echiparea
special` a elicopterelor [i preg`tirea
echipajelor aero-medicale prin cursuri de
medicin` de urgen]` [i de medicin`
aeronautic`. Specificul evacu`rii aeromedicale fa]` de serviciul de ambulan]`
este dat de solicit`rile suplimentare la care
este supus pacientul. Pentru a evita
eventualele complica]ii generate de
transportul aerian este necesar` expertiza
unui medic specializat \n medicina
aeronautic`“.
|n acest punct se face sim]it` interven]ia speciali[tilor militari din structura
MEDEVAC. Cu to]ii sunt preg`ti]i pentru
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Practica este cea care trebuie s`
completeze, s` dea un sens componentei
teoretice. Schimbul de experien]` efectuat
cu diferite sec]ii ale spitalelor militare sau
din societatea civil`, participarea efectiv`
la misiuni de simulare sau la misiuni
specifice teatrelor de opera]ii pentru
cunoa[terea a c#t mai multe evenimente
medicale, voluntariatul din ac]iunile
umanitare, sunt doar c#teva dintre
elementele ce definesc practica \n domeniu.
Paradoxal, problemele
apar tocmai din dezvoltarea
acestor activit`]i practice.
“Pentru cei mai mul]i dintre
noi, activit`]ile desf`[urate \n
spitalele din cadrul societ`]ii
civile ne-au oferit [i alte perspective, cum ar fi posibilitatea
migr`rii spre acest sistem sau
dorin]a de recunoa[tere la
acela[i nivel a preg`tirii. Sub
inciden]a renun]`rii la serviciile noastre, odat` cu
\mplinirea v#rstei de 40 de

ani, varianta mai bine remunerat` de la
spitalele civile, \ncepe s` devin` o Fat`
Morgan` tot mai realist`“ se dest`inuie
caporalul Adrian P`unescu, unul dintre
paramedici (sau asistent medical de zbor
sau \nso]itor medical de zbor), ca s` trecem
\n revist` denumirile sub care se prezint`
militarii.
Aceast` nesiguran]` ce provine, iat`,
chiar din condi]iile de \ncadrare – func]iile
pe care le deservesc – este, odat` cu
apropierea de v#rsta limit` (40 de ani)
pentru cei mai mul]i dintre sgv-i[tii no[tri,
tot mai acut`. “Poate c` ar fi fost mult mai
bine pentru noi [i, implicit, pentru sistem,
s` fim recunoscu]i mai degrab` pentru
preg`tirea de specialitate dec#t ca
necesit`]i de \ncadrare a unor func]ii
militare. A[a am fi putut beneficia, at#t noi
c#t [i avia]ia militar`, de mai multe avantaje: fonduri \n cre[tere pliate pe urgen]e
de echipare, o mai mare posibilitate de
implicare \n rela]iile cu sistemul sanitar
civil, oportunit`]i de promovare \n carier`“,
este de p`rere [i sergentul major Dumitru
Miu, unul dintre cei doi ajutori ai [efului
grupei de evacuare. Fiind cel mai vechi \n
Consultare
privind
echipamentul
necesar
execut`rii
misiunii
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REPORTAJ
ce trebuiesc respectate.
Astfel, pentru a oferi doar
un exemplu, \n cazul unui
accident mai grav, este
necesar` coordonarea
exact` \ntre structura
MEDEVAC [i SMURD
Bucure[ti. Apoi, intervin
elementele necunoscute
nou`, cei care vedem [i
dorim s` vedem doar
finalitatea muncii lor.
Ambulan]`
Mereu ni se pare firesc ca
mobil` de tip C –
ei s` soseasc` “\n urm` cu
element
10 minute”, s` intervin`
standard de
echipare
prompt, s` aib` asupra lor
cea mai nou` [i complex`
aparatur`.
perit ambele situa]ii, misiuni executate at#t
Nu [tim, desigur, de c#t` preg`tire este
pe plan local-intern c#t [i \n afara
nevoie pentru echiparea elicopterului
teritoriului Rom#niei (ex.: misiunea de
MEDEVAC cu toate accesoriile echipaPoli]ie Aerian` \n Lituania, misiunea
mentelor destinate interven]iilor medicale,
executat` de Grupul Bravo \n Bosnia) le
\n doar 10-15 minute, nu prea ne
ofer` substrat [i concrete]e activit`]ilor
intereseaz` despre modul \n care sunt
desf`[urate.
procurate aparatele de
Tocmai pentru a eviden]ia aceast`
genera]ie actual`, \n plin`
\ncredere a comandantului \n capacit`]ile
criza financiar`, nu vedem
subordona]ilor de apreciere [i rezolvare a
niciodat` omul din spatele
unei urgen]e medicale, am crezut de
paramedicului. Ca s` nu
cuviin]` s` \i prezent`m pe to]i cei care fac
mai spunem de am`nunparte din structura MEDEVAC: c`pitan
tele specifice, poate, \ntrdr. Drago[ Tudose, comandantul grupei
adev`r, neinteresante din
medicale, sergen]ii majori Mihai
punct de vedere al imaDeaconu [i Dumitru Miu, ajutoarele sale
ginii de ansamblu, dar
[i paramedicii Gabriel Mardale, Daniel
absolut obligatorii pentru
C#rstea, Lucian Dumitru, Adrian
definirea muncii lor:
P`unescu, Adrian Chelu - to]i sgv-i[ti.
\ntocmirea fi[elor de evaEi sunt aceia pe care, f`r` s` con[tiencuare, a celor de zbor,
tiz`m permanent acest lucru, \i dorim
Preg`tire prin simulare \n cadrul exerci]iilor
echiparea ambulan]ei de
aproape \n momentele de cump`n` ale
tip C cu elementele destis`n`t`]ii noastre pe timpul execut`rii
nate: monitor func]ii vitale, aspirator
misiunilor. Faptul c` ei exist`, c` se
\n paralel [i \n particular diverse specialit`]i
secre]ii, injector, ventilator, truse de ar[i,
preg`tesc continuu, \n ciuda condi]iilor de
- drept, medicin`, istorie. Dar, pentru noi,
tuburi de oxigen, t`rgi tip NATO etc.
perspectiv` cu tent` negativ`, \n ciuda
cel mai mult ar conta dac` ni s-ar oferi
“Este extrem de important s` se [tie
tenta]iilor de tranzi]ie spre sisteme altfel
posibilitatea continu`rii carierei militare \n
c`, \n unele situa]ii, se poate refuza
remunerate, trebuie s` ne bucure. Nivelul
avia]ie, fie prin prelungirea v#rstei de
transportul unor pacien]i pe calea aerului
\nalt al profesionalismului lor este, de cele
\ncadrare, fie printr-un alt sistem de
datorit` anumitor factori pe care speciali[tii
mai multe ori, similar cu nivelul altimeavansare \n corpurile cadrelor militare”,
no[tri \i analizeaz` [i pe baza c`rora iau
trului de la pupitrul elicopterului. Medieste opinia sergentul major Mihai
aceast` decizie. Totu[i, principalul motiv
cina poate, a[adar, s` se exprime eficace [i
Deaconu.
datorit` c`ruia reg`sim [i astfel de situa]ii
la... \n`l]ime.
Aceast` congruen]` de idei se reg`este, f`r` discu]ie, preocuse[te [i \n spiritul de unitate, de camaparea noastr` continu`
raderie ce este relevat de colectivul
pentru via]a pacientului”,
structurii MEDEVAC. Desi structurarea
concluzioneaz` comandantul
acestuia pe 3 echipe de interven]ie la
unit`]ii, comandorul {tefan
evenimente medicale, fiecare format` din
D`nil`.
1 subofi]er [i 3 sgv-i[ti, pare firav`, unitatea
Aceste hot`r#ri sunt luate
dintre g#ndire [i punerea ideilor \n practic`
\n regim de limitare excedeno transform` \ntr-un nucleu puternic, ce
tar` de timp, \n care sunt
ac]ioneaz` constant [i eficace.
analiza]i mai mul]i factori:
starea pacientului, prezent` [i
Necesit`]i de
estimat`, durata transporpreg`tire
tului aerian, natura interven]iei – situa]ie real` sau
Fiecare tip de interven]ie necesit` o
simulare – deciziile pilotului
MEDEVAC – modul de siguran]` pentru
anumit` coordonare, fiecare tipar medical
elicopterului. Misiunile efecevenimente sub egida NATO
ce trebuie aplicat implic` un set de reguli
tuate \n contexte ce au acoaceast` unitate – 1994 – [i printre primii \n
cadrul structurii MEDEVAC – 2002, odat`
cu \nfiin]area acesteia – subofi]erul
r`m#ne, totu[i, optimist.
“Au existat [i, desigur, nu s-au
estompat, \n g#ndurile mele [i ale colegilor
mei, variante de renun]are la sistemul
militar: Inspectoratul pentru Situa]ii de
Urgen]`, spitalele civile, SMURD-ul sau
Ministerul Administra]iei [i Internelor pot
fi, din fericire, tot at#tea oportunit`]i pentru
noi. Cred, \ns`, ca va veni [i vremea
recunoa[terii, [i din punct de vedere
financiar, a eforturilor noastre, a preg`tirii
continue [i asidue. Poate [i crearea de
compensa]ii specifice meseriei noastre –
concediu suplimentar, cursuri variate,
recuperare mai complex` dup` misiuni –
ar face mai facil` \ndeplinirea atribu]iilor
func]ionale”, completeaz` subofi]erul.
Pe acelea[i coordonate se \nscriu [i
opiniile celorla]i colegi. “Sigur, \n paralel
ne-am g#ndit s` ne oferim, pentru viitor, [i
alte [anse. Cei mai mul]i dintre noi studiem
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FOR}ELE AERIENE |N LUME
For]ele Aeriene Ungare au anun]at
trecerea avioanelor Gripen \n serviciul
QRA (Quick Reaction Alert), \n cadrul unei
ceremonii organizat` la Baza Aerian`
Kecskemét, \n data de 22 decembrie 2008.
Reprezentan]i ai guvernului ungar [i ai
For]elor Aeriene Ungare au fost prezen]i
la ceremonie. Dup` festivitate, avioanele
Gripen au decolat de la baza Kecskemét
\n prima lor misiune de asigurare a
protec]iei armate \n stand by.
Gripen va alterna pe moment misiunile
cu avioanele MiG-29 r`mase \n dotare
pentru asigurarea protec]iei armate [i va
\nlocui complet avioanele ruse[ti p#n` la
sf#r[itul anului 2009.

Ungaria execut`
serviciul NATO QRA
cu avioane Gripen

www.gripen.com

Elve]ia urmeaz` s`
decid` ce avion va
\nlocui modelul F-5

|n luna decembrie a anului trecut, armata aerian` elve]ian`
a finalizat testarea aparatelor de zbor care vor \nlocui avioanele
F-5. Evalu`rile au \nceput \n luna iulie, cu aterizarea la Emmen
a aeronavei Saab JAS-39 Gripen. Aceasta a fost urmat` de
modelele Dassault Rafale, \n luna octombrie, [i Eurofighter \n
decembrie.
La activit`]ile de testare, care au inclus [i zboruri de noapte
[i supersonice, fiecare candidat a prezentat c#te un avion cu
dou` locuri, care a fost de fiecare dat` pilotat de un elve]ian,
asistat de un pilot din partea produc`torului.
Ac]iunea a fost condus` de ArmaSuisse, \n colaborare cu
For]ele Aeriene Elve]iene [i face parte din programul Partial
Tiger Replacement. Anun]area c#[tig`torului este programat`
pentru luna iulie 2009 [i se a[teapt` ca achizi]ia s` aib` loc \n
2010.

defense.com

O nou` baz` francez` permanent` \n EAU
Procesul de \nfiin]are a unei prezen]e militare franceze
permanente \n Emiratele Arabe Unite (EAU) a \nceput.
Contingentul ini]ial, format
din trei escadrile, a aterizat la
Baza Aerian` de la Al Dhafra din
Emiratele Arabe Unite la
sf#r[itul anului trecut. Aici vor
forma
un
deta[ament
permanent [i vor opera al`turi
de aeronavele Mirage 2000-9 ale
Emiratelor Arabe Unite. |n plus,
fa]` de misiunile de ap`rare din ]ar`, For]ele Aeriene Franceze
vor participa la exerci]ii [i programe de antrenament al`turi de
armata Emiratelor Arabe, realiz#nd astfel o mai bun`
interoperabilitate.
Potrivit acordului semnat \n ianuarie 2008 cu ocazia vizitei
oficiale \n Emiratele Arabe Unite a ministrului francez al ap`r`rii
– Herve Morin [i a pre[edintelui Nicolas Sarkozy, Fran]a nu va
\nfiin]a aici doar o baz` aerian`, ci va disloca [i for]e terestre [i
maritime. Aceast` prezen]` militar` francez` \n Emiratele Arabe
Unite poart` numele generic de IMFEAU (Implementation
Militaire Francaise aux Emirates Arabes Unis) – Instalarea
Militar` Francez` \n Emiratele Arabe Unite.

airforcesmonthly.com
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Proiectul de buget consacrat ap`r`rii franceze pentru
perioada 2009–2014 a fost aprobat de cabinetul francez la
sf#r[itul anului trecut.
Potrivit acestuia, se inten]ioneaz` ca un num`r cuprins
\ntre 50–66 de aeronave de lupt` Dassault Rafale s` fie finan]ate,
num`rul concret depinz#nd de v#nz`rile la export. Dac` toate
op]iunile sunt luate \n calcul, se a[teapt` ca 14 aparate Rafale

Bugetul pe cinci ani
al armatei franceze
s` fie livrate \n 2009, 15 \n 2010, 11 \n 2011, 8 \n 2012 [i c#te 5 \n
2013 [i 2014.
Achizi]iile de elicoptere vor cuprinde 23 de modele NH90 [i
33 aeronave de atac Tiger pentru armat`.
Un total de 280 de milioane de euro este alocat achizi]ion`rii
unui avion comercial Airbus A330 second-hand [i a dou` aparate
noi Dassault Falcon 7X pentru zboruri preziden]iale. Modelul
A330 va \nlocui unul din avioanele A319CJ existente \n prezent.
|nc` [apte milioane de euro vor fi alocate pentru analizarea
posibilit`]ii de a cump`ra un al doilea transportator pentru
marina francez`.
airforcesmonthly.com
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Flota strategic`
de transport a
NATO, dislocat`
\n Ungaria

Oficialii NATO au anun]at semnarea unui Memorandum de |n]elegere \n vederea achizi]ion`rii a trei aparate Boeing C-17A Globemaster III, \n cadrul ini]iativei
Strategic Airlift Capability Consortium (SAC – ini]iativa interna]ional` privind capacitatea de transport strategic aerian).
Potrivit acordului cu Departamentul Ap`r`rii al SUA [i agen]ia de transport aerian a NATO (NAMA), dou` aeronave vor fi cump`rate de la Boeing prin programul
de asisten]` militar` de securitate – Foreign Military Sales, iar al treilea va fi furnizat de For]ele Aeriene Americane.
Fondurile sunt alocate prin programul SAC de zece ]`ri membre NATO (Bulgaria, Estonia, Ungaria, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Rom#nia, Slovenia
[i SUA), \mpreun` cu ]`rile din Parteneriatul pentru Pace, Finlanda [i Suedia.
Loca]ia aleas` pentru flota strategic` de transport NATO este Baza Aerian` Pápa din Ungaria [i se presupune c` primul avion va fi livrat \n prim`vara anului
2009, iar urm`toarele dou` \n var`.
Aeronavele C-17, care vor fi certificate [i \nmatriculate de ]ara gazd`, vor fi folosite at#t \n cadrul opera]iunilor NATO, c#t [i \n cele na]ionale, europene, misiuni
ONU sau \n alte scopuri umanitare ori asisten]` \n caz de dezastru.

nato.int

Avia]ia rus` va achizi]iona
elicoptere Ka-52
Potrivit unei declara]ii apar]in#nd lui Roman Chemyshov,
directorul executiv de la Kamov, \ncep#nd din anul 2009 compania
va livra elicoptere Ka-52 Hokum-B For]elor Aeriene Ruse.
Chemyshov a confirmat semnarea contractului de achizi]ie pentru
modelul de atac [i recunoa[tere Kamov Ka-52 Hokum-B.
Comandantul For]elor Aeriene Ruse, generalul Alexander
Zelin declarase anterior c` 100 de noi elicoptere de lupt`,
incluz#nd modelele Ka-52 [i Mi-28N, vor fi livrate c`tre For]ele
Ruse \ntre 2011 [i 2015. Nu au fost furnizate \ns` detalii despre
num`rul concret de aparate din fiecare model.

http://en.rian.ru

For]ele Aeriene Regale sunt mai
aproape de achizi]ionarea
a e r o n a v e i R C - 135

La sf#r[itul anului trecut, Agen]ia de Cooperare \n Domeniul Securit`]ii [i
Ap`r`rii (DSCA) a \n[tiin]at oficial Congresul SUA cu privire la interesul Marii
Britanii de a cump`ra aeronava RC-135/W River Joint.
Propunerea adresat` Regatului Unit face parte din programul de asisten]`
militar` de securitate – Foreign Military Sales, [i vizeaz` transformarea a trei
aeronave USAF KC-135R \n aparate RC-135V/W, plus echipamentul [i serviciile
aferente.
airforcesmonthly.com

Boeing va
livra
elicoptere
CH-47F
Chinook
armatei SUA
Compania Boeing a c#[tigat un contract de 722.7 milioane
de dolari pe 5 ani cu armata SUA pentru a produce 107 elicoptere
noi de tipul CH-47 Chinook [i pentru a asigura repara]ii capitale
pentru 72 de aparate. |n]elegerea include posibilitatea v#nz`rii
a \nc` 34 de aeronave noi (zece \n anul fiscal 2008 [i alte 24 mai
t#rziu).
Data estimat` pentru finalizarea contractului este de 30
septembrie 2013, iar valoarea poten]ial` a contractului se ridic`
la 4,3 miliarde de dolari. P#n` \n prezent, Boeing a furnizat
armatei americane un total de 48 de modele CH-47F.

boeing.com
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IN MEMORIAM

ATERIZARE ...
prematur`!
La mijloc de f`urar, rev`rs`ri interioare
[i lupte organice au obligat pe unul din
a[ii avia]iei militare [i ai jurnalismului
militar s` cear`, imperial, aterizarea.
Retragerea definitiv` la vatra ancestral`.
S-a frânt un zbor, izvorât din inima
Bucovinei, la 25 octombrie 1962.
Localitatea Nicolae B`lcescu din jude]ul
Boto[ani avea s`-i fie leag`n al copil`riei [i
mediu fertil de cunoa[tere [i moralitate.
Educa]ia sa se deruleaz` sub semnul
pa[ilor parcur[i de fiul
unui ]`ran modest dar
ferm cu viitorul copilului
s`u, pe care-l îndrum` spre
c`r`rile lipsite de colb,
îns` marcate de necunoscut ale v`zduhului. Dup`
studiile primare [i generale, comandorul Dumitru
Berbunschi r`spunde la
prima provocare a vie]ii [i
alege programul cazon al
Liceului Militar “{tefan cel
Mare”. Ulterior, îmbr`]i[eaz` avia]ia militar`
urmând cursurile {colii
Militare de Ofi]eri Navigan]i de Avia]ie, iar în anul
1986, umerii s`i se înnobileaz` cu cel mai drag grad al ofi]erului: cel
de locotenent. Serios, ambi]ios [i tenace,
comandorul Berbunschi accede treapt` cu
treapt` în ierarhia atât de strict` [i de
riguroas` a pilo]ilor de vân`toare: pilot,
comandant de patrul`, instructor [ef de
zbor. Dar nu este suficient. Dorin]a de
perfec]ionare îl conduce spre Dealul
Cotrocenilor, în Panduri, unde urmeaz` [i
absolv` cu rezultate meritorii Academia
Militar`. O maladie neiert`toare îi reteaz`
în mod absolut nedrept aripile, dup` mai
bine de 600 de ore de zbor, dintre care
aproape 500 pe MiG-21 (clasic [i modernizat), consemnând astfel prematur la sol
pe unul dintre cei mai valoro[i pilo]i [i
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instructori de zbor ai avia]iei de vân`toare.
Dar spiritul s`u de ve[nic lupt`tor, c`lit
vreme de dou` decenii în costumul de
suprasarcin` nu se d` b`tut în fa]a
destinului.
În anul 2005 preia conducerea
redac]iei CER SENIN , revista For]elor
Aeriene Române, pe care o însufle]e[te cu
metafora sa dospit` la mii de metri
altitudine, în cockpitul supersonicului.
R`mâne astfel al`turi de marea sa dragoste,
zborul, prin intermediul slovei bine
me[te[ugite. Doru Davidovici devine nu
doar un idol de pe pista încins` a B`r`ganului, ci [i un exemplu de urmat în via]`.
Contribuie la universul literar al aeronauticii române prin publicarea a dou` romane:
Semne de Cer Senin [i R`d`cini de Zbor.
Cariera i-a fost a[adar ritmic`, generoas`
[i neinhibat`.
...
{oimul bucovinean, care s-a avântat
energic [i curajos spre z`rile albastre, spre
ninse creste carpatine, s-a pr`v`lit brusc,
frângându-[i zborul. Merit` îns` s`
medit`m acum, cu uimire [i durere la
cuvintele lui, spuse odat`, la ceas de tain`:
„Dac` este o certitudine faptul c` via]a unui
om conteaz` în m`sura în care parte din
ea s-a imprimat în via]a celorlal]i, pentru
unii mai mult, pentru al]ii mai pu]in, atunci
este important ca ea, via]a, s` nu se imprime
ca suferin]`. S` se reg`seasc` în fiecare
câte pu]in, suprapus` peste via]a lui ca o
binef`c`toare raz` de lumin`.”
{i-a croit via]a prin multe meandre
existen]iale, pre]uind fiece zi, fiece or`,
fiece secund`. Nu a fost un om al caden]ei,
ci al sufletului, dând poten]` cuvântului.

Descoperea permanent sensurile grele
[i pline de metamorfoze ale slovelor, dândule greutate [i personalitate. A îmbinat
continuu atrac]ia miraculoas` a zborului,
a nesfâr[itului albastru, cu dialogul,
comunicarea [i sentimentul. Dac` zborul
a fost pentru comandorul Dumitru
Berbunschi o fabul` cosmic`, plin` de
gra]ie [i imponderabil, via]a la sol a fost
lupta continu` cu suficien]a.
Simplu ca om, dar sofisticat ca pilot [i
scriitor, comandorul Dumitru Berbunschi
a coagulat în jurul s`u energii tinere [i
libere de ideile preconcepute ale
trecutului nostru apropiat sau îndep`rtat.
Lacrimile îi inundau sufletul când, uneori,

Zborul
dup` Dumitru Berbunschi
Zborul,
Nu are nevoie de cuvinte.
Poart` lumina ochilor,
Departe,
|n boabe mici,
De cristal,
Lichid.
Duce semnul cerului,
|n monade pure,
Ca pe o amfor`
De s`rb`toare...
Zborul,
Dac` ajungi
S`-l sim]i,
Devine geam`nul
Pentru care
O singur` inim`,
A ta,
Duce ofranda de s#nge
Ca pe un obol...
S`get#nd ploaia cu zborul t`u,
Aduni stropii,
Sub gene de nori...
Zborul nu are nevoie de cuvinte.

Evelyne Maria CROITORU
câte-un „vultur carpatin„ s`ruta p`mântul,
întregind Escadrila din Cer. E greu de
spus de ce Escadrila din Cer a avut nevoie
atât de repede de comandorul Dumitru
Berbunschi. {tim îns` c` efemera existen]`
a omului Dumitru Berbunschi în aceast`
lume a avut asupra tuturor celor care l-au
cunoscut, efectul binef`c`tor al unei raze
de lumin`.
...
Te vom cinsti, iubite camarad, cu
respectul [i gratitudinea unor oameni mai
s`raci la suflet [i mai pu]ini la num`r. Te
vom respecta, cu sentimentul c` nu vom
reu[i s` ducem nici zborul [i nici metafora
spre perfec]iune, a[a cum visai, în nop]ile
senine.
Cu durere în suflet [i cu inimile cernite
suntem al`turi de familia greu încercat`,
pe care o asigur`m de toat` compasiunea
[i sprijinul nostru.
Amintirea neobositului nostru
camarad [i prieten, comandorul Dumitru
Berbunschi, va d`inui de-a pururi în
inimile noastre.
Adio, domnule comandor!
Dumnezeu s` te aib` în paza [i în
suprema Sa ocrotire, în Escadrila din
Ceruri!

Redac]ia
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O f`r#m` de cer
...
cer...

Dor de Foozie
„Da, [tiu. Nu am uitat nimic. Am în]eles
perfect de unde m` întorc. Unde am fost.
Ce putea urma. Ce am tr`it de la [ase mii
cinci sute de metri pân` la o mie dou` sute
de metri de cer. Cer vertical, abrupt [i greu.
Cer r`sturnat. M` ve]i certa, poate chiar
bate. Ve]i pune mii de întreb`ri, voit
inteligente, cel mai des superioare, mai
mereu cu aerul distant al celui c`ruia nu i
se poate întâmpla nimic. Din exterior,
neimplica]i, cu gândul r`scump`r`tor c`
v-a ferit Dumnezeu de asta. De ce am avut
eu parte. Am tr`it, am respirat, am murit [i
m-am întors” – R`d`cini de zbor. Dumitru
Berbunschi 2006.
La cererea lui Foozie am scris primul
meu articol despre avia]ie [i tot el mi-a
explicat ce înseamn` un Immelmann. Cu
el am stat ore întregi la marginea pistei,
pe înserat, la Kog`lniceanu, pe timpul
RoIAS 2006. Eu fumam, el vorbea despre
c`r]i, avioane [i Doru Davidovici. Apoi îi
povesteam eu. El nu fuma. Nu mai fuma.
Se l`sase. Era bolnav.
Dup` ce am plecat de la avia]ie, îl mai
sunam când [i când. [i-mi spunea:
„Ardeleancoooo, ai sunat s` vezi dac` mai
tr`iesc?”. Urma pufnetul meu [i „Foozie,
las` prostiile!” Le-a l`sat. Definitiv.
L-am cunoscut pe Foozie în vara lui
2005. Am venit cam în aceea[i perioad` la
Statul Major al For]elor Aeriene, eu abia
deslu[ind tainele zbur`torilor, el cu peste
1.000 de ore petrecute la man[`. Acum,
peste aproape patru ani, vestea mor]ii lui
m-a zguduit, oprindu-mi r`suflarea. Foozie
a plecat mult prea devreme c`tre cerul pe
care l-a sfidat de sute de ori din carlinga
MiG-ului. Am r`mas pentru o vreme goal`
de sentimente [i de gânduri, cu ochii
pierdu]i în orizont, încercând s`-mi
amintesc când l-am v`zut ultima dat`. Nu
avea nici m`car 50 de ani.
Doru Davidovici i-a fost prieten [i
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mentor. Au împ`r]it tainele zborului [i
pl`cerea de a scrie deopotriv`, iar dup`
desp`r]irea din 1989, când Doru a plecat
c`tre ale sale lumi galactice, Foozie i-a trimis
an de an, în fiecare aprilie un gând de pe
p`mânt. La 20 de ani dep`rtare [i-au strâns
mâna [i-[i deap`n` amintiri. Din cerul lor.
Pentru mine ast`zi Foozie mai are doar
un cer deasupra ca s` îl înveleasc`. Cerul
pe care l-a iubit atât de mult, alintându-l
cu slove me[te[ugite [i mult dor. Pace ]ie
pilotule! {i adio…

Mona ARDELEANU 

Cartea scris` de Alcibiade Kivu –
“Instructoarea mea de zbor” – dedicat` pilotului,
instructorului, aviatorului [i omului Ruxanda Agache
se dore[te a dezv`lui pasiona]ilor de avia]ie [i
zbor, \n general, dar [i celor pentru care un ]el \n
via]` este absolut obligatoriu, una dintre figurile
emblematice \n domeniu.
Scris` la persoana I, fapt ce conduce, implicit,
la o cre[tere a sentimentului de participare, a
emo]iilor [i a a[tept`rilor, cartea poate fi privit` [i
ca o biografie dens`, cu accent pe rela]iile interumane construite de-a lungul carierei [i vie]ii
doamnei Agache.
“|n via]a mea au fost multe personalit`]i ale
avia]iei [i para[utismului rom#nesc. FOARTE
(sublinierea
pilotului) multe
\nt#mpl`ri bune,
prieteni [i du[mani, ridicat` \n
sl`vi [i cobor#t`
\n haos, lacrimi
pe obraj, de fericire, dar [i de durere [i umilin]`,
\ns` tot timpul am
fost s`n`toas`,
cu drag de familie,
de avia]ie, de
neam [i ]ar`.
Reperele prezente \n carte au o ascensiune
similar`, de la g#ndurile din [coala primar` de la
B`se[ti, Vaslui, c#nd “se producea o reverbera]ie
teribil`, cu un dor nest`p#nit s` urc \n v`zduh” [i
p#n` la anii de instruc]ie de zbor la {coala de
Pilotaj de la Alexandria. De la anii de avia]ie
sportiv` p#n` la tentativa de evadare cu avionul
din zilele c#nd a murit Gheorghe Gheorghiu Dej.
Detaliile adiacente fiec`rei perioade ne sunt
prezentate de Kivu Alcibiade nu neap`rat
cronologic, ci, mai degrab` dup` dorin]a
“instructoarei de zbor” de a [i le re\mprosp`ta \n
memorie. {i noi, odat` cu ea...
Prezen]` activ` [i la cei 82 de ani, pe care \i
num`r` \n prezent, Ruxanda Agache Mihe[ poart`
pe drumurile sale imaginea unei ne\nfricate
lupt`toare pentru drepturile pasiona]ilor de zbor [i
de avia]ie.
Stilul activ, cu date [i inser]ii exacte, face
lectura acestei c`r]i antrenant`, chiar [i pentru
cei neini]ia]i \n domeniu. Trebuie s` recunoa[tem
c`, pentru fiecare dintre noi, periodic, trecutul
arunc` un fir de istorie. O leg`tur` absolut
necesar`. Mai ales c#nd vorbim despre doamnele
avia]iei rom#ne[ti, acum, \n vremuri \n care calit`]i
precum curajul, cinstea sau iubirea pentru un vis
au valori mai degrab` hedoniste.
Recuno[tin]a fostului elev Alcibiade Kivu
poate fi, printr-o tranzi]ie literar` demn` de cariera
Ruxandei Agache, extrapolat` [i uzitat` de noi
to]i. Lectura c`r]ii \nseamn`, totodat`, al`turarea
noastr` pe [irul vie]ii de aviator, pe con[tiin]a
formatorilor de vise.

Plutonier major
Sorin S~FTOIU 
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MOZAIC
Tr`im \n era vitezei... informa]ionale, iar acest
lucru este benefic pentru o persoan` sau pentru o
institu]ie, numai \n m`sura \n care acestea au
capacitatea de a gestiona realitatea mediului
\nconjur`tor cu aceea[i vitez` de anticipare [i de
reac]ie cu care apar [tirile.
De cur#nd, am primit vizita unui prieten care
lucreaz`, \nt#mpl`tor, chiar la Bruxelles, unde se
afl` [i sediul NATO. A[adar, prietenul meu, proasp`t
posesor al unui doctorat ob]inut \n Belgia \n domeniul
informaticii, angajat al unei firme belgiene, m`
\ntreab`, \n mod firesc, cum o mai duce armata
rom#n`. Nu de alta, dar trebuia s` avem un subiect
de conversa]ie. Dup` ce am \ncercat eu s`-i explic
c#t de complicat e cu bugetul, cu priorit`]ile ]`rii, cu
criza, m-a \ntrebat nedumerit de ce nu acces`m
fonduri NATO...
{i a trebuit s`-i explic c` NATO este o alian]`
politico-militar`, nu una economic`. C` prin aderarea
la NATO ne-am asumat o serie de sarcini, pe care
trebuie s` le \ndeplinim pentru a putea fi compatibili
cu partenerii de alian]`, iar asta \nseamn` bugete
generoase pentru \nzestrare, deoarece tehnica
noastr`... este uzat` fizic [i moral. {i aceste cheltuieli
cad \n sarcina proprie a fiec`rei na]iuni, deoarece
\nainte de a fi un consumator de securitate, trebuie
s` fii un produc`tor al acestui termen relativ abstract,
pentru marea mas` a popula]iei, at#ta timp c#t lucrurile
merg bine.
La scurt timp de la aceast` \nt#mplare, un
incident \nc` neclarificat legat de ni[te arme dintr-o
unitate militar` [i un caz de spionaj (n-am \n]eles
foarte bine la ce fel de informa]ii avea acces spionul
Floricel), a declan[at o adev`rat` isterie \n r#ndul

Zborul ca o amintire
C`pitan Mircea BARAC 
Pe c#t de ner`bd`tori sunt tinerii pilo]i s` simt`
fiorul zborului, s` sfideze gravita]ia [i s` cro[eteze
norii folosind drept ac trufia avionului, pe at#t de
greu se despart de acelea[i ingrediente pilo]ii ajun[i
la final de carier`.
C`pitan-comandorul Victor Berca [i
c`pitan-comandorul Georgic` G\rg\z sunt
doi dintre a[ii man[ei care au fost obliga]i de trecerea
implacabil` a timpului s` spun` adio vie]ii din carlinga
aeronavelor militare.
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mass media, care nu a f`cut deloc rabat de la spa]iul
de emisie pentru a \ntoarce pe toate fe]ele (pe c#t
posibil la modul negativ) aceste \nt#mpl`ri nefericite.
La un talk show televizat ce trata respectivele
subiecte, cineva se \ntreba retoric [i oarecum ironic,
\ncerc#nd s` induc` o percep]ie negativ` asupra
armatei \n r#ndul maselor de telespectatori, pe cine
va mai da armata (factorii de decizie [i conducere)
vina pentru aceste evenimente. C` \nainte se d`dea
vina pe solda]i, dar acum armata e format` din
profesioni[ti, argumenta domnul din televizor.
Corect, armata e constituit` din profesioni[ti. {i
dac` una din acele echipe mixte de jurnali[ti [i anali[ti
ar veni cu echipa de filmare \ntr-o baz` aerian`, de
exemplu, s` vad` adev`rata fa]` a militarilor, a
oamenilor care \ntre]in elicoptere \n aer liber, din lips`
de hangare, indiferent c#t de frig sau de cald este
afar` ([i exemplele ar putea fi foarte, foarte multe),
poate ar renun]a m`car la acel iz de sarcasm vizavi
de o institu]ie [i de ni[te oameni ale c`ror realit`]i le
sunt vag cunoscute, chiar spre str`ine.
|n dezbaterea privind cumulul pensiei cu salariul
[i al sporurilor, tot sistemul militar a fost ar`tat cu
degetul. Dar nimeni nu a spus ce ar trebui s` fac`
dup` pensionare un om care a stat de veghe o via]`
\ntreag` \n v#rful unui munte, unde tura se schimb`
o dat` pe s`pt`m#n` cu elicopterul (dac` sunt condi]ii
bune de zbor).
S` nu mai spun c` [tirea privind zborul primei
rom#nce cu un supersonic a r`zb`tut, la acelea[i
televiziuni, exact cu viteza... sunetului. Adic`, tocmai
c#t s` treac` neobservat`.
A[adar, fie c` oamenii, indiferent de statutul
social [i cultural din care fac parte, sunt prea ocupa]i
S-a \nt#mplat \n data de 13 martie 2009, pe
aerodromul Boboc, c#nd palele elicei au creat portan]a
necesar` ultimului zbor efectuat de cei doi camarazi la
man[a elicopterului. Dup` aterizare, \n prezen]a [efului
SMFA, generalul-maior dr
dr.. Ion-Aurel Stanciu
Stanciu,
echipajul format din pilo]ii Victor Berca [i Georgic`
G\rg\z au predat [tafeta genera]iei viitoare, “o genera]ie
mult mai bine preg`tit` din punct de vedere teoretic,
mai pragmatic` [i mai realist` dec#t genera]ia noastr`“,
\n opinia c`pitan-comandorului Berca.
|n cele peste 1.500 de ore de zbor acumulate pe
avioane sportive, de antrenament, de v#n`toare, de
transport sau elicoptere, o tolb` \ntreag` de amintiri
pl`cute a adunat pilotul Berca. A ob]inut toate
calific`rile posibile \n calitate de pilot, de la instructor
de zbor \n toate condi]iile, p#n` la statutul de pilot de
recep]ie [i verificare a aeronavelor. Nu va uita niciodat`
primul zbor supersonic, a[a cum nu va uita niciodat`
momentul \n care for]ajul a decuplat \n decolare,
for]#ndu-i decizia catapult`rii
\mpreun` cu pilotul elev.
Nici c`pitan-comandorul
Georgic` G\rg\z nu ar r`m#ne
dator unui ascult`tor. |n cele peste
1.800 de ore de zbor pe elicopter a
v`zut multe de acolo, de sus, [i a
contribuit, at#t c#t i-au permis
resursele fizice [i materiale, la
salvarea a sute de persoane
sinistrate \n urma inunda]iilor sau
la transportul de materiale, hran`
[i medicamente \n locuri greu
accesibile.
Nu mai pu]in de patru carnete
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C`pitan Mircea BARAC 
de grijile cotidiene pentru a se mai informa ce e cu
acest NATO, fie c` sunt victimele unor campanii de
pres` direc]ionate exclusiv pe audien]` [i cote de
pia]` \n baza senza]ionalului negativ, efectul percep]iei
\n r#ndul maselor este acela[i. O armat` denigrat`,
prizonier` a tehnologiei informa]iei [i a propriei
neputin]e de a reac]iona \n contextul unei crize de
imagine, \ntre]inut` artificial. |ntrebarea care se pune
este dac` organiza]ia militar` a devenit victima unui
sistem de PR gestionat neprofesionist sau exist`
interesul ca armata s` scad` ca \ncredere \n percep]ia
colectiv`?
de zbor a completat pilotul G\rg\z de-a lungul
carierei. Acum, la final de poveste, rememoreaz`
cu nostalgia mo[ului la gura sobei amintirea
avioanelor agricole care i-au marcat \n mod
ireversibil copil`ria din satul natal Vetri[oara, jude]ul
Vaslui. “Parc` ieri eram copilul care dup` ce a
r`mas fermecat de zborul unui avion agricol a fugit
la po[t` [i a telefonat la Radio Rom#nia Actualit`]i,
solicit#nd r`spuns la pa[ii de urmat pentru a deveni
pilot, \n cadrul rubricii <<R`spundem Ascult`torilor>>”, a rememorat interlocutorul nostru
momentul care l-a inspirat \n alegerea carierei. O
carier` deosebit de prolific` din punct de vedere
profesional, cu continuitate \n evolu]ie [i cu multe
momente frumoase.
Cei doi camarazi au p`r`sit pista \n aplauzele
colegilor, c`r#nd \n rucsacul de zbor povara zborului
interzis [i \n suflet sentimentul datoriei \mplinite.
Predarea [tafetei
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AIR DEFENCE TERMINOLOGY
Rotor hub / Butucul elicei

Rotor blade / Pal`

Tail rotor /
Elice anticuplu

Fin / Stabilizator Engine cowling /
Capota motorului

Rotor / Rotor

Rotor mast / Axul rotorului

Engine exaust /
E[apament

e
r
i
n
U
u
r
t
n
e
p
r
o
b
z
Un

Air intake / Priza de aer

Roundel / Cocard`

Tail /
Coada

Tail number / Num`r
de \nregistrare

Windscreen / Parbriz

Electro optical pod /
Complet opto-electronic

Pylon /
Grind` de acro[are

Gun / Tun

Fairing / Carenaj

Fouselage / Fuselaj

Landing gear / Tren de aterizare

Rubric` realizat` de locotenent-colonel IULIAN M~CREANU
Odat` cu ivirea
zorilor mileniului al IIIlea [i-a f`cut apari]ia
un fenomen inimaginabil de real [i de
complex – terorismul –
care bântuie veacul,
civiliza]ia,
statele,
oamenii [i via]a. Având
în vedere multiplele
forme de manifestare
[i aria larg` de desf`[urare – terorismul interna]ional – a devenit, în
prezent, una din cele mai grave amenin]`ri la adresa
na]iunilor lumii. De aceea, consider`m c` aceast`
problem` este o responsabilitate nu numai a
structurilor militare specializate, ci a noastr`, a
tuturor. Din aceast` necesitate a ap`rut [i cartea
Terorismul – studii [i cercet`ri asupra fenomenului
terorist , un loc în care te po]i descoperii pe tine
însu]i, po]i s` cuno[ti formele [i tipologia terorismului,
profilul psihologic al teroristului, dar [i lucruri
importante pentru siguran]a personal`, precum cine
poate deveni terorist [i de ce. Aici descoperi ce
înseamn` R`ul cu adev`rat, oameni care au f`cut
din religie o arm` uciga[`.
Terorismul”
Autorii volumului „T
erorismul”, domnul
psiholog Cristian Delcea [i domnul avocat
Aurelian B`dulescu
B`dulescu, doi speciali[ti [i cunosc`tori
ai fenomenului terorist, încearc` s` ne ofere câteva
repere din elaboroasele [i riguroasele studii [i cercet`ri
asupra fenomenului terorist, apelând la cele mai
renumite lucr`ri de specialitate. Subiectul c`r]ii este
acela de a aborda teoriile, ipotezele, tipurile [i
modalitatea educa]ional` cu scop de prevenire [i
eradicare a terorismului. De asemenea, lucrarea
prezint` o serie de programe ale prevenirii, precum
[i modalit`]ile [i parametrii necesari ca aceste
programe s` func]ioneze cu succes în angrenajul

sistemului social.
Cartea de fa]` se constituie într-un program
fundamental teoretic privind terorismul contemporan,
care red` cu rigoare [tiin]ific` cauzele [i efectele
celor care recurg la fapte antisociale de natur`
criminal`. Sunt analizate, dup` metodele cercet`rii
[tiin]ifice, profilurile psihologice [i sociologice ale unor
terori[ti str`ini [i ale unor grup`ri teroriste în scopul
de a fi folosite ca studii de caz, evaluând tendin]ele,
motiva]iile, comportamentul, personalitatea, cogni]iile,
deciziile [i ac]iunile decidentului terorist. Lucrarea se
adreseaz`, în mod special, studen]ilor, cercet`torilor
din domeniul prevenirii terorismului, structurilor militare
specializate în prevenirea [i combaterea terorismului
interna]ional, celor din structurile de securitate
na]ional`, celor preocupa]i de acest domeniu, dar [i
publicului larg.
Lucrarea Terorismul , ap`rut` la prestigioasa
Editur` Risoprint din Cluj-Napoca, acoper`, dup` cum
am v`zut, un vast areal al domeniului de studiu [i
cercetare a terorismului, meritul ei constând tocmai
în aceast` deschidere spre reflexie [i provocare a
unor cercet`ri viitoare [i care se anun]` fecund` pe
multiple planuri.
A[adar, avem în fa]` o carte care se prezint`
drept o dramatic` medita]ie sub semnul lucidit`]ii, o
invita]ie la o dezbatere, din p`cate, mereu actual`,
într-o lume m`cinat` de numeroase întreb`ri [i
provoc`ri de tot felul, o lume în care R`ul ne este
deopotriv`, f`r` iluzii, consubstan]ial prezent [i pe
care îl vom putea birui dac` vom avea destul`
încredere unii în al]ii.
Mul]umim, pe aceast` cale, autorilor, pentru
monumentalul ghid teoretic în tainele ascunse ale
terorismului, dar [i pentru minunata lec]ie de atitudine
civic` [i social` oferit` prin intermediul volumului de
fa]`.

C`pitan-comandor {tefan POPA 

