Nr. 1
1 (108)
(108) 
 2010
2010
Revista For]elor Aeriene Rom#ne/ Nr.
www.roaf.ro/ro/cersenin

B

A
IL

N

}U

PA

M

U

Z

EU

L

IARNA...

A

A
VI

}I

EI

–

20

de

a

ni

L

TR

FO

IO

R

TI

L
}E

SM

,

O

R

R

~

A

ZB

ER

O

I,

N
IE

PR

E

IE

TE

N

IE

...

PER
AD

ASPERA
ASTRA

SUMAR
BILAN} – pag. 6-7
AGEND~ – pag. 8-9; 14-15
INTER
VIUL REVISTEI – pag. 10-1
INTERVIUL
10-111
MISIUNE |NDEPLINIT~ – pag. 12-13
REALIZ~RI 2009 – OBIECTIVE 2010 –
pag. 16-19

Revist` editat` de Statul Major
al For]elor Aeriene
CONSILIUL EDITORIAL
AL REVISTEI

“CER SENIN”
Pre[edinte
general-maior
VIRGIL RISTEA
e-mail: vristea@roaf.ro

ANIVERSARE – pag. 20-21
UNIT~}I DE ELIT~ – pag. 22-23
INSTRUC}IE – pag. 24-25
FOR}ELE AERIENE |N LUME – pag. 26-27

Membri
general de flotil` aerian`
dr. Alexandru-Petru G~LU{C~
e-mail: agalusca@roaf.ro
general de brigad` conf. univ.
dr. Silviu POPESCU
e-mail: popescu@roaf.ro
general de flotil` aerian`
dr. Victor Str\mbeanu
e-mail: vstrimbeanu@roaf.ro

LEGISLA}IE – pag. 29
GEOPOLITIC~ – pag. 30-31
CENTENAR – pag. 32-35
REPOR
TAJ – pag. 36-37
REPORT

Redac]ia
Secretar de redac]ie:
c`pitan MIRCEA BARAC;
e-mail: mircea_barac@yahoo.com
Redactor:
plutonier major SORIN S~FTOIU;
jurnalistul@gmail.com

|NV~}~M@NT – pag. 39-41
REPERE ISTORICE – pag. 42-45; 48-49
TEHNIC~ – pag. 46-47
MOZAIC – pag. 50

Procesare texte:
LEANA TUDORAN;
e-mail: leni_tudoran@yahoo.com
Tehnoredactare:
LUCIAN TEODORESCU;
e-mail: teoluci1950@yahoo.com
Fotoreporter:
ADRIAN SULT~NOIU
e-mail: adiuss2000@yahoo.com

Coperta IV – IAR-93 iarna
(foto: Adrian SULT~NOIU)

COPYRIGHT:
Este autorizat` orice
reproducere, cu condi]ia
specific`rii sursei.
NORME DE COLABORARE:
Cititorii pot trimite pe adresa redac]iei
texte [i fotografii care se \ncadreaz`
\n tematica revistei.
Manuscrisele nu se \napoiaz`.
R`spunderea juridic` pentru con]inutul articolelor apar]ine \n exclusivitate autorilor, conform art. 206 CP.

{oseaua Fabrica de Glucoz`
nr.2-4, sector 2, Bucure[ti
Telefon/Fax: 021/232.63.27;
0 2 1 2 3 2 . 2 1 . 8 3 i n t . 1 0 4 , 11 0
E-m@il: c e r s e n i n @ roaf. r o
ISSN 1582-6317. B 916.10;
C 3146.18

Tip`rit la
Centrul Tehnic-Editorial al Armatei
sub comanda nr. 4961/2010
Responsabilitatea privind
tehnoredactarea
[i corectura revine \n totalitate
redac]iei revistei

REALISM, RIGOARE, RESPONSABILITATE

General-maior dr. Ion-Aurel STANCIU,
[eful Statului Major al For]elor Aeriene

Cu ocazia evalu`rii activit`]ii pe
anul 2009 a For]elor Aeriene, [eful
Statului Major General a f`cut apel la
respectarea, de c`tre militari, a unor
principii esen]iale pentru condi]ia
armatei în societatea româneasc`
actual`, respectiv: Realism, Rigoare, Responsabilitate.
Institu]ie de baz` a societ`]ii,
armata nu trebuie privit` ca o simpl`
organiza]ie, ci ca o condi]ie necesar`
[i indispensabil` a existen]ei [i
func]ion`rii statului, deoarece aceast`
institu]ie reprezint` garantul securit`]ii
na]ionale, nu o simpl` consumatoare
de resurse de la bugetul statului.
Chiar dac` la nivelul societ`]ii, în
ansamblu, percep]ia nevoii de securitate na]ional` nu este întotdeauna
cultivat` a[a cum ar trebui, datoria
noastr`, în calitate de militari, este s`
d`m dovad` de realism [i s` în]elegem c` nu putem cere din partea
societ`]ii mai mult decât poate aceasta
oferi la un moment dat. Nici resurse,
nici stim`, nici m`car acceptarea sau
apartenen]a. NU le putem cere, dar
avem obliga]ia s` le ob]inem prin ceea
ce facem, prin modul în care ne
îndeplinim misiunile, f`r` a crea
animozit`]i, dispute sau dezbateri
negative. Nu putem cere de la opinia
public` aflat` în c`utarea propriei
identit`]i, con[tiin]a conceptului de
securitate na]ional`. Avem, îns`,
datoria [i menirea s` contribuim la
realizarea acesteia.
A[a cum [tim cu to]ii, respectul nu
se poate impune, ci se câ[tig`. Am
convingerea c` personalul For]elor
Aeriene, de la soldat la general, prin
toate ac]iunile la care a participat, de
la tributul de sânge pentru reîntregirea
Patriei [i eroismul dovedit în timpul
celui de-al Doilea R`zboi Mondial, pân`
la contribu]ia adus` la integrarea ]`rii
noastre în NATO [i eforturile de a fi
egali cu alia]ii no[tri în cadrul misiunilor
executate împreun`, a avut darul de
a câ[tiga stima [i respectul popula]iei
României. {i nu numai. De asemenea,
prin operativitatea [i profesionalismul
dovedite cu ocazia misiunilor de sal-
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vare-evacuare executate în situa]ii
limit` generate de furia naturii,
personalul categoriei noastre de for]e
a intrat definitiv în con[tiin]a oamenilor,
ridicând pe noi trepte prestigiul [i
onoarea For]elor Aeriene Române.
Toate acestea s-au realizat cu mult`
rigoare din partea întregului
personal.
Un alt motiv de mândrie pentru noi
este faptul c` printre pionierii
aeronauticii mondiale s-au num`rat
Aurel Vlaicu [i Henri Coand`, doi ilu[tri
înainta[i în domeniul avia]iei. Anul
acesta vom s`rb`tori dou` centenare,
borne importante în istoria aeronauticii mondiale. Este vorba de zborul
lui Aurel Vlaicu, la data de 17 iunie
1910, cu un avion proiectat [i construit de el în România [i de prezentarea la Salonul Aeronautic de la Paris,
în decembrie 1910, a primului avion
cu reac]ie, proiectat de românul Henri
Coand`.
Pentru opera lor inegalabil`,
pentru glorioasele tradi]ii pe care ni
le-au l`sat mo[tenire, se cuvine s` le
p`str`m vie amintirea [i s` le urm`m
pilda [i devotamentul, înfl`c`rarea [i
patriotismul.
Suntem o categorie de for]e de elit`
[i trebuie s` ne comport`m la nivelul
pe care rolul nostru în structura
Alian]ei Nord-Atlantice, \n Armata
Rom#niei [i în societate îl incumb`
[i-l pretinde.
În concluzie, este responsabilitatea noastr` s` transmitem pe mai
departe valorile [i tradi]iile mo[tenite
de la înainta[i, s` dovedim, în orice
împrejurare, acelea[i frumoase virtu]i,
acela[i profesionalism pilduitor,
aceea[i b`rb`teasc` înrolare în
finalizarea tuturor misiunilor ce ni se
vor încredin]a. Doar a[a vom
demonstra c` apar]inem, cu adev`rat,
unui popor, unei armate în care
onoarea [i mândria sunt valori perene.
Doar a[a vom men]ine vii, în percep]ia
opiniei publice, valorile [i sacrificiile
dovedite de-a lungul timpului de
\nainta[ii no[tri.
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AGEND~
„For]ele Aeriene
au asigurat toate
transporturile de
trupe [i materiale
\n teatrele de
opera]ii”
amiral dr.
Gheorghe Marin,
[eful Statului
Major General

„Armata Rom#n` reprezint`
cel mai bun ambasador al
Rom#niei \n lume”
Gabriel Oprea, ministrul
Ap`r`rii Na]ionale

BILAN}UL FOR}ELOR AERIENE
PE ANUL 2009
|n data de 19 ianuarie a.c. a avut
loc, la sediul Statului Major al For]elor
Aeriene (SMFA), \n prezen]a ministrului ap`r`rii, domnul ministru
Gabriel OPREA , [i a [efului
Statului Major General, amiral dr
dr..
Gheorghe MARIN
MARIN, evaluarea
activit`]ii For]elor Aeriene \n anul 2009.
Pentru îndeplinirea obiectivelor
aflate în responsabilitatea Statului
Major General, Statul Major al For]elor
Aeriene a avut ca obiectiv fundamental, pentru anul 2009, continuarea
procesului de opera]ionalizare a
structurilor puse la dispozi]ia NATO [i

Managementul
Resurselor
Umane
La 31.12.2009, procentul de
încadrare \n For]ele Aeriene era de
79%
79%, din care 66% ofi]eri, 73% mai[tri
militari [i subofi]eri, 89% sergen]i
grada]i voluntari [i 93% personal civil
contractual.
Cauzele identificate care au
influen]at în mod direct acest proces
au constat, în principal, într-un
management defectuos, atât din punct
de vedere al aplic`rii ghidului carierei
militare, cât mai ales, al diminu`rii
exagerate [i f`r` logic` a cifrelor de
[colarizare în perioada 2003–2008,
fiind afectate dramatic specialit`]i din
armele de baz` [i sprijin. Practic,
acestea nu au fost corelate cu dinamica
de restructurare .
Imediat dup` numirea noii echipe
de comand`, unul din obiective a fost
acela de a revigora [i a da o nou`
dimensiune procesului de încadrare/
formare [i preg`tire a personalului

6

UE, în conformitate cu angajamentele
asumate de România, concomitent cu
îndeplinirea cerin]elor capabilit`]ilor
opera]ionale esen]iale [i a celor
specifice For]elor Aeriene [i realizarea
capacit`]ii ac]ionale necesare
îndeplinirii întregului spectru de misiuni
în cadrul Alian]ei, inclusiv pentru
participarea la opera]iile multina]ionale
de management al crizelor [i la coali]ia
interna]ional` de combatere a
terorismului.
Corespunz`tor acestui obiectiv,

militar, accentul principal punându-se
pe fundamentarea unei noi
dinamici de formare a personalului în institu]iile militare de înv`]`mânt, concretizat` în:
 majorarea semnificativ` a
cifrelor de [colarizare pentru anul de
înv`]`mânt 2009–2010;
 formarea pe filiera indirect`, în
anul 2009, a 50 de ofi]eri [i 100 de
subofi]eri.
Opera]ionalizarea

For]elor

Actuala structur` organizatoric` a
SMFA asigur` îndeplinirea obiectivelor,
activit`]ilor [i misiunilor, cu limit`ri, unul
din obiectivele prioritare pentru 2010
constituindu-l optimizarea acesteia.
Finalizarea test`rii [i evalu`rii
opera]ionale a Sistemului de
Comand`-Control Aerian Na]ional (SCCAN) a demonstrat c`
subsistemele constitutive ale acestuia
(C2, Supraveghere [i Recunoa[tere,
CIS, R`zboi Electronic [i Rachete Sol–
Aer) corespund nevoilor misiunii [i
cerin]elor opera]ionale, arhitectura
sistemului
permite
realizarea

SMFA a coordonat activitatea de
opera]ionalizare a structurilor pe baza
unor obiective \n cadrul c`rora eforturile
umane, financiare [i materiale au fost
focalizate pe urm`toarele priorit`]i,
astfel:
– managementul resurselor
umane;
– opera]ionalizarera for]elor;
– sprijinul logistic;
–perfec]ionarea instruirii perso-

compatibilit`]ii [i interconect`rii cu
viitorul sistem NATO ACCS (Air
Command and Control System) [i,
începând cu 01.10.2009 , sistemul
are realizat` capacitatea opera]ional` ini]ial` (IOC).
De asemenea, a fost opera]ionalizat
Dispecerul
Central
pentru Subsistemul de Management
Supraveghere
Radar
(DC-SMSR / SCCAN).
Sistemul de comand`-control al
For]elor Aeriene asigur` îndeplinirea
misiunilor de c`tre structurile opera]ionale în mediu na]ional [i în cadrul
Alian]ei.
Totodat`, s-a finalizat acordul
de
cooperare
tip
“CROSS
BORDER” între For]ele Aeriene
Române [i For]ele Aeriene ale Ungariei
[i s-au ini]iat demersuri pentru un acord
similar cu For]ele Aeriene ale Bulgariei.
Nu în ultimul rând, România a fost
acceptat` în comunitatea NAEW&C/
AWACS (Legea 377/2009).
Instruirea na]ional` [i multina]ional` a cuprins atât exerci]ii
bilaterale, NATO [i na]ionale (7
exerci]ii majore), cât [i consf`tuiri de
perfec]ionare, organizate împreun` cu
parteneri sau structuri NATO în
România (Staff Assistance Visit cu

nalului;
– participarea la opera]iile [i
misiunile sub comand` NATO;
– activit`]i militare interna]ionale.
Pe timpul evalu`rii, [eful Statului
Major General a remarcat faptul c`
For]ele Aeriene au asigurat toate
transporturile de trupe [i materiale \n
teatrele de opera]ii, \ns` a subliniat c`
este nevoie, \n continuare, de o
abordare pro-activ` a tuturor
activit`]ilor, la toate nivelurile [i de
\ntregul personal. „Pentru \ndeplinirea
obiectivelor este nevoie de realism,
rigoare [i responsabilitate”, a subliniat
amiralul dr
dr.. Gheorghe Marin
Marin.
La r#ndul s`u, ministrul ap`r`rii a
asigurat conducerea For]elor Aeriene
c` va face tot posibilul ca armata s`
beneficieze, pe viitor, de un buget
corect, care s`-i asigure \ndeplinirea
tuturor misiunilor la standardele Alian]ei
Nord-Atlantice, remarc#nd c` „nimeni
nu poate fi profesionist f`r` bani”.
„Mi-am propus s` facem performan]` \n condi]iile date, plec#nd de la
premisa c` lucrul \n echip` va fi elementul de baz` al colabor`rii dintre
factorii de decizie [i cei de execu]ie”,
a transmis prin discursul s`u ministrul
Gabriel Oprea, care a remarcat c`
„Armata Rom#n` reprezint` cel mai
bun ambasador al Rom#niei \n lume”.

CC-Air IZMIR [i CAOC 7 Larissa; Milto-Mil cu USAFE – Planificare Opera]ii
Aeriene). Aceste activit`]i au scos în
eviden]` o serie de concluzii specifice:
 prin prezen]a activ` la un num`r
însemnat de exerci]ii (în special
NATO), For]ele Aeriene au dovedit c`
sunt un partener credibil, cu o presta]ie
corespunz`toare cerin]elor de instruire
specifice;
 exerci]iile na]ionale au
demonstrat capacitatea COA de a
planifica [i conduce eficient opera]iile
aeriene, precum [i de a planifica
misiuni în cooperare sau în folosul
celorlalte categorii de for]e ale armatei.
Sprijinul

logistic

Din punct de vedere logistic,
efortul a fost concentrat, în anul 2009,
în direc]ia men]inerii nivelului
opera]ional al pachetelor de for]e
certificate [i afirmate, precum [i pe
îndeplinirea planului de instruc]ie,
avându-se în vedere utilizarea cu
eficien]` atât a resursei umane (în mod
deosebit speciali[ti [i tehnicieni), cât
[i a resurselor financiare. Notabile din
acest punct de vedere au fost unele
realiz`ri care au vizat:
 accelerarea procesului de
instruire teoretic` [i practic` a
personalului navigant care a beneficiat
CER SENIN  Nr. 1 (108)  2010

AGEND~
Pentru îndeplinirea obiectivului
fundamental [i misiunilor For]elor
Aeriene, SMFA:
 a executat Serviciul de Lupt`
Poli]ie Aerian` sub comand` NATO;
 a men]inut nivelul de participare
în teatrele de opera]ii, în conformitate
cu angajamentele asumate (o grup`
EOD în Task Force Zabul, transport
trupe [i materiale în TO, 4 IAR 330M
la NRF 12);
 a finalizat procesul de
opera]ionalizare, certificând dou`
deta[amente MEDEVAC;
 a declarat nivelul capacit`]ii
opera]ionale ini]iale pentru SCCAN [i
a opera]ionalizat Dispecerul Central
pentru Subsistemul de Management
Supraveghere Radar;
 a orientat instruc]ia comandamentelor c`tre metode de instruire
de tip NATO [i a reprioritizat resursele
pentru instruc]ia în zbor.
Totodat`, Statul Major al For]elor
Aeriene a contribuit, cu ac]iuni [i m`suri
specifice, la îndeplinirea obiectivelor
aflate în responsabilitatea Statului
Major General, în anul 2009.

În For]ele Aeriene se execut`
Serviciul de Lupt` 24/7, astfel:
 Poli]ia Aerian`, cu for]e [i
mijloace sub comand` NATO;
 C`utare [i Salvare;
 Supraveghere Electronic` [i
Supraveghere NBC.
Principalele activit`]i desf`[urate în
2009 din Planul cu activit`]i
interna]ionale au fost:
 exerci]ii aeriene comune: NAWAS,
WTD-I , WTD-II, NEWFIP-09, CROSS
LANDING-09, AIR SOLUTION 09;
 participarea cu speciali[ti la
activit`]ile de evaluare TACEVAL
organizate de NATO;
 organizarea Conferin]ei oficiale a
[efilor For]elor Aeriene din Europa
(EURAC);
 preg`tirea personalului pentru
avionul C-27J SPARTAN;
 introducerea în repara]ie a unei
aeronave C-130;
 antrenarea echipajelor de pe
aeronavele C-130 la simulatorul de zbor
din SUA;
 activit`]i conexe programelor de
înzestrare.

În anul 2009, For]ele Aeriene au participat la NRF 12 cu un
deta[ament de 4 elicoptere de transport IAR-330 (49 militari), în
stand-by [i cu o grup` EOD (6 militari), în Afganistan, în sprijinul
batalionului de manevr` / SMFT ce ac]ioneaz` în cadrul Task Force Zabul /
ISAF.
S-au executat un num`r de 80 misiuni cu C-130 [i AN-26, în teatrele
de opera]ii din IRAK, AFGANISTAN [i BALCANI pentru transportul a 4.819
de militari [i 624 tone de materiale [i 5 misiuni Cer Deschis, cu un num`r de 135
ore zbor în Benelux, Rusia, Germania [i Serbia.
La momentul actual, For]ele Aeriene au finalizat certificarea
na]ional` a deta[amentului C-130 participant, în 2010, la NRF 15 [i au
introdus cea de-a doua echip` EOD în TTask
ask Force Zabul
Zabul/ISAF.
For]ele Aeriene coordoneaz` realizarea a 9 obiective ale for]ei
for]ei, particip`,
cu fonduri, la realizarea a 13 obiective [i colaboreaz`, f`r` a planifica fonduri,
la realizarea altor 7 obiective.
Din punct de vedere al sprijinului logistic în scopul îndeplinirii misiunilor
misiunilor, efortul a fost
concretizat în peste 1.600 de ore de
zbor, echivalentul a 181 curse (97
externe [i 84 interne), asigurându-se
transportul a 5.857 militari [i
679 tone materiale
materiale.

sub comand` NATO [i Serviciului de
Lupt` – C`utare-Salvare.
Instruc]ia, exerci]iile [i
evaluarea for]elor

de un num`r de ore de zbor aproape la
fel cu cel din anul 2008, în condi]iile
unui buget cu 49% mai mic ;
 finalizarea procesului de
asigurare a hr`nirii întregului personal
al For]elor Aeriene, conform prevederilor SMG-51/2009 (în anul 2009
s-au repus în stare de func]ionare înc`
trei blocuri alimentare);
 modernizarea procesului de
valorificare a st`rii tehnice a autovehiculelor, prin achizi]ia sta]iei de
inspec]ii tehnice periodice;
 realizarea în totalitate a lucr`rilor
de securizare planificate în anul 2009
la depozitele de armament [i muni]ii,
prin concep]ie [i for]e proprii;
 îmbun`t`]irea condi]iilor de
securizare la unele incinte tehnice.
La toate aceste rezultate trebuie
ad`ugat efortul conjugat în derularea
unor activit`]i care au vizat ini]ierea
unor HG pentru a ne afilia ca membri
cu drepturi depline la Conferin]a de
suport pentru radarele FPS 117 din
cadrul NAMSA, precum [i achizi]ia
CER SENIN  Nr. 1 (108)  2010

de la Armata Olandez` a unui lot de
piese de schimb pentru complexul HAWK în valoare de
400.000 Euro la un cost de 1
Euro
Euro. La data ini]ierii demersurilor de
afiliere la NAMSA, România era singurul
stat care nu beneficia de asemenea
servicii, contractele prin diver[i furnizori
fiind, din punct de vedere al costurilor,
de 2-3 ori mai mari.
În paralel cu ac]iunile întreprinse
în direc]ia realiz`rii unui management
activ [i concret, din punct de vedere al
identific`rii c`ilor alternative de
asigurare a resurselor [i de revigorare
a unor programe de înzestrare, un
accent deosebit s-a acordat îndeplinirii
Obiectivelor For]ei [i angajamentelor
asumate, edificator din acest punct de
vedere fiind opera]ionalizarea
Deta[amentului destinat NRF 12 (4
elicoptere IAR-330 M), constituirea
suportului logistic pentru NRF 15 (1
avion de transport C-130 [i 40 de
militari), asigurarea logistic` a
Serviciului de Lupt` – Poli]ie Aerian`

Instruc]ia
individual`
s-a
complet, în
desf`[urat în volum complet
baza planului tematic aprobat.
Instruc]ia
colectiv`
a
comandamentului s-a realizat prin
exerci]ii, convoc`ri, schimburi de
experien]` etc., având ca prioritate
implementarea [i exersarea de
proceduri [i tehnici noi în activit`]i de
stat major [i de conducere a ac]iunilor
militare.
Pe timpul instruc]iei colective, în
anul 2009, structurile din cadrul SMFA
au participat la 72 de exerci]ii na]ionale
la nivel de unitate [i mare unitate (11
CFX, 14 MAPEX, 8 DMX, 10 LCX, 15
STX, 5 LFX, 4 TEWT, 3 FTX, 2 CISEX)
[i 11 exerci]ii interna]ionale (SUA,
Fran]a, Belgia, Ungaria [i Serbia).
Principala concluzie reie[it` în urma
particip`rii este confirmarea competen]elor personalului de stat major din
For]ele Aeriene Române de lucru întrun mediu întrunit [i multina]ional de
nivel operativ.
Acest fapt a permis ridicarea
nivelului de instruire în anul 2009, prin
trecerea la o clasificare superioar` a
75 de pilo]i, formarea unui num`r de
20 de noi pilo]i instructori [i cre[terea
num`rului de pilo]i preg`ti]i s` execute
Serviciul de Lupt` Poli]ie Aerian` cu
10 pilo]i.
În contextul reducerilor bugetare,
în anul 2009, s-au executat toate
activit`]ile de instruc]ie planificate, în
condi]ii de eficien]` maxim` [i f`r`
evenimente deosebite, astfel:
 trageri [i bombardamente reale

C`pitan
MIRCEA BARAC
ADRIAN SULT~NOIU
Material realizat cu sprijinul
modulului Instruc]ie [i
Doctrin` din SMFA
cu avioanele [i elicopterele de lupt`;
 reluarea dup` o întrerupere de
5 ani a tragerilor de noapte cu CSAR/
Bz.90Tp.Aer., cu rezultate foarte bune;
 lansarea bombelor inteligente
dup` o întrerupere de 4 ani;
 amenajarea prin eforturi proprii
a ]intelor „active”, necesare execut`rii
lans`rilor de muni]ie inteligent`;
 reluarea para[ut`rilor din C-130
(pe timpul ROUEX 09);
 compensarea num`rului redus
de ore de zbor prin antrenament intens
la simulatoarele de zbor.
Concluzii
|n concluzie, liderul categoriei
noastre de for]e, generalul-maior
dr. Ion-Aurel Stanciu
Stanciu, a raportat
c` For]ele Aeriene [i-au îndeplinit, în
anul 2009, obiectivele principale
stabilite, în concordan]` cu resursele
financiare [i materiale alocate. Structurile opera]ionalizate [i afirmate (cu
limit`ri) sunt în m`sur` s` fie întrebuin]ate conform angajamentelor
asumate fa]` de NATO [i Uniunea
European`.
De asemenea, For]ele Aeriene au
capacitatea:
 s` execute misiunile ce le revin
pe timp de pace, cu unele limit`ri;
 s` asigure reac]ia imediat`
împotriva unui agresor cu poten]ial
militar superior, la criz` [i r`zboi;
 s` asigure sprijinul aerian pentru
celelalte categorii de for]e armate [i
pentru e[alonul superior;
 s` duc` opera]ia de ap`rare a
spa]iului aerian pân` la sosirea for]elor
NATO, conform articolului 5.
Îndeplinirea acestor obiective va
crea condi]ii favorabile derul`rii
procesului de transformare a Armatei
României potrivit termenelor planificate,
constituind garan]ia consolid`rii locului
[i rolului For]elor Aeriene în structurile
euroatlantice.
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AGEND~
Mar]i, 9 februarie a.c., membrii Comisiei pentru
ap`rare, ordine public` [i siguran]` na]ional` din
Senatul României au efectuat o vizit` de documentare
[i control parlamentar la sediul Statului Major al For]elor
Aeriene.
Cu aceast` ocazie, generalul-maior dr. IonAurel Stanciu
Stanciu, liderul For]elor Aeriene, a prezentat
membrilor Comisiei stadiul procesului de transformare
al For]elor Aeriene Române, obiectivele prioritare ale
categoriei noastre de for]e pentru anul 2010, stadiul
[i perspectiva programelor de înzestrare.
În cadrul discu]iilor, echipa de comand` a Statului
Major al For]elor Aeriene (SMFA) a subliniat faptul c`
o mare parte a tehnicii din înzestrare este uzat` fizic
[i moral, aceast` stare de lucruri având implica]ii
negative asupra siguran]ei activit`]ilor de instruire \n
zbor [i la sol, implicit asupra capabilit`]ii României în
domeniul ap`r`rii aeriene [i nerespect`rii sau întârzierii
angajamentelor asumate de ]ara noastr` fa]` de
NATO.
Un alt aspect important care a fost dezb`tut sa referit la dificult`]ile privind atragerea, dar mai ales
men]inerea în sistem a resursei umane (în special a
personalului navigant), în condi]iile aloca]iilor bugetare
insuficiente din ultimii ani.
Din prezentare a rezultat, ca [i concluzie, c`
For]ele Aeriene sunt în m`sur`: s` execute misiunile
ce le revin pe timp de pace, cu unele limit`ri; s`
asigure reac]ia imediat` împotriva unui agresor cu
poten]ial militar superior, la criz` [i r`zboi [i s` sprijine
aerian celelalte categorii de for]e; s` duc` opera]ia
de ap`rare a spa]iului aerian pân` la sosirea for]elor
NATO, conform articolului 5 al tratatului de la
Washington.
În încheiere, au fost supuse aten]iei Comisiei o
serie de proiecte legislative înaintate de SMFA, care
vizeaz` optimizarea actelor normative în vigoare
pentru a r`spunde mai prompt [i eficient la evolu]iile
înregistrate în domeniu, la simplificarea procedurilor
[i optimizarea managementului resurselor umane [i
materiale. În acest sens, cele mai importante subiecte
s-au referit la: Statutul personalului aeronautic din
avia]ia militar` a României – în prezent, acest aspect

VIZIT~ SENATORIAL~ LA STATUL
MAJOR AL FOR}ELOR AERIENE
este reglementat prin Legea 35/1990. Proiectul de
lege a fost ini]iat de ARPIA – Asocia]ia Român`
pentru Propaganda [i Istoria Aeronauticii, în colaborare
cu SMFA, în anul 2008; autorizarea Statului Major al
For]elor Aeriene ca Autoritate Aeronautic` Militar`
Na]ional`, acest aspect având ca scop legiferarea
unei st`ri de fapt, SMFA îndeplinind în prezent toate
condi]iile pentru ob]inerea autoriz`rii solicitate;
drepturile de transport pentru toate categoriile de
personal din Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.
În privin]a proiectelor legislative care vizeaz`
propuneri de modificare [i completare a actelor
normative existente, s-au f`cut referiri la: Legea 346/
2006 privind organizarea [i func]ionarea Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale; Legea 80/1995 privind statutul
cadrelor militare; Legea 348/2006 privind statutul

Locotenent-colonel
MARIAN MIU

Comandor
R~ZVAN {TEF~NESCU
Ceremonialul de schimbare a comandantului
Comandamentului Aerian Aliat de Sud s-a desf`[urat
pe data de 04.12.2009, la sediul acestei structuri din
Izmir, în prezen]a comandantului Comandamentului
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solda]ilor [i grada]ilor voluntari; Legea 25/1999 privind
r`spunderea material` a militarilor; ordonan]a privind
amânarea la plat` a TVA pentru achizi]iile de tehnic`
derulate pe programe de înzestrare prin C.N.
„ROMTEHNICA”.
Membrii Comisiei au asigurat conducerea Statului
Major al For]elor Aeriene de întregul lor sprijin pentru
toate problemele semnalate, în limita competen]elor
pe care le de]in, subliniind c` singurele impedimente
ar putea fi doar de form`, nu de fond, având în
vedere c` este vorba de domeniul securit`]ii na]ionale.
|n concluzie, pozi]ia membrilor Comisiei nu va fi
influen]at` politic.

FPS–117

Predare de [tafet` la
CC Air Izmir

Întrunit al For]ei Napoli (Com JFC Naples), amiralul
P.. Fitzgerald.
Mark P
Noul comandant al CC Air Izmir, generalullocotenent Ralph Jodice II,
II care a preluat [tafeta
de la generalul McFann, a mul]umit pentru încrederea
acordat` dar [i pentru c`, prin profesionalismul celor
care au lucrat în aceast` structur`, i-a fost u[urat`
activitatea de preluare a mandatului.

C`pitan MIRCEA BARAC

Priorit`]ile acestuia vor fi asigurarea stabilit`]ii în
zona de responsabilitate, asigurarea p`cii, integritatea
teritorial`, securitatea membrilor Alian]ei, grija fa]` de
oameni [i familiile acestora, asigurarea resurselor
necesare, astfel încât trupele s`-[i îndeplineasc`
misiunile. Toate acestea vor determina ac]iuni unde [i
când este nevoie, astfel încât s` fie la locul [i momentul
potrivit.
În semn de înalt` pre]uire [i pentru modul în care
[i-a desf`[urat activitatea, generalul-locotenent
Maurice L. McFann a fost decorat cu o înalt`
distinc]ie a For]elor Aeriene Americane.

|n perioada 12–15.01. a.c., la Capellen,
locotenent-colonelul
ing.
Luxemburg,
Marian MIU [i locotenent-colonelul Florin
NEGULESCU din cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene au participat la Conferin]a privind
preg`tirea ]`rilor nou intrate \n conferin]a de suport
FPS-117.
Sesiunea a avut ca scop prezentarea
activit`]ilor ce se desf`[oar` în cadrul asigur`rii
suportului logistic pentru radarele FPS–117,
prezentarea modurilor de ac]iune în cazul solicit`rii
diferitelor servicii de achizi]ie [i discutarea
detaliilor financiare necesare efectu`rii pl`]ilor
pentru bunurile [i serviciile achizi]ionate. La
sesiune au participat reprezentan]i din 2 ]`ri
(Islanda [i Rom#nia), care sunt membri noi în
cadrul Conferin]ei de suport FPS–117.
Principalele probleme de interes atinse, au
fost: respectarea modalit`]ilor privind transmiterea
cererilor de achizi]ii prin sistemul MILSTRIP
(Military Standard Requisitioning and Issue
Procedure); furnizarea [i achizi]ia de piese de
schimb; stocul comun de piese de schimb;
mentenan]a pe pozi]ie; asisten]a tehnic` la cerere
[i alte probleme din domeniul financiar.
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“De[i în urm` cu 66 de ani cei doi
aviatori care ast`zi ne predau o lec]ie de
istorie erau inamici, ast`zi, asemenea [i
]`rilor noastre, ei sunt prieteni. Ei au
demonstrat în lupt` eroism si patriotism,
cele mai înalte valori pe care le poate
cere un stat de la cet`]enii s`i. Militarii
no[tri au urm`toarea deviz`: cel care î[i
vars` sângele împreun` cu mine, este
fratele meu. {i nu spun acest lucru
întâmpl`tor, ci ca urmare a faptului c`
România [i-a manifestat dorin]a de a
suplimenta efectivele din Afganistan, iar
noi suntem foarte recunosc`tori pentru
acest lucru. Militarii români de azi sunt
lupt`tori la fel de buni ca [i în urm` cu
66 de ani. Dovada respectului de care se
bucur` militarii români printre
militarii SUA este aceea c` avem, \n
prezent, for]e aflate sub comanda
ofi]erilor români”.
Mark Gitenstein, ambasadorul SUA
\n Rom#nia
“R`zboiul a produs nenum`rate astfel
de întâmpl`ri, îns` acestor doi aviatori
soarta le-a acordat o [ans` unic`: nu
numai c` au aflat unul de cel`lalt [i au
intrat în leg`tur`, dar, cu sprijinul
domnului Dim`ncescu [i al Ambasadei
SUA la Bucure[ti, domnul colonel Davis
a putut traversa înc` o dat` un ocean [i
un continent pentru <<a privi în ochii
celui care aproape i-a spulberat
avionul>>, care l-a scos din lupt`, dar nu
l-a ucis, a[a cum a afirmat într-un
interviu.
Indiferent câ]i ani au petrecut în
uniform` sau câte alte întâmpl`ri i-au
marcat ulterior, experien]ele din acea
perioad` le definesc via]a celor care
supravie]uiesc r`zboiului. Astfel de
momente scot la iveal` ce este mai bun în
ei, insuflându-le standarde ridicate de
disciplin`, loialitate, dragoste de patrie
[i fermitate. Reprezint` o leg`tur` ce îi
une[te pe to]i veteranii, oricare ar fi fost
arma în care au servit.
Ofi]er sau subofi]er, mobilizat sau
voluntar, to]i au depus un jur`mânt, au
tr`it dup` un cod [i au fost permanent
gata s` lupte [i s` moar` pentru ]ar`; au
în]eles mai bine ca oricine c`, în acele
momente, întreaga lor existen]` era
cl`dit` în jurul sacrificiului [i
devotamentului pentru na]iune [i patrie.
Evenimente ca acesta amintesc
genera]iilor ce s-au n`scut dup`
terminarea celei mai mari conflagra]ii
mondiale cât de mult respect [i
recuno[tin]` dator`m eroilor de r`zboi –
veteranilor, pentru c` ne-au transmis
valori ca onestitatea, integritatea,
seriozitatea, responsabilitatea, perseveren]a, dragostea de ]ar` [i, mai ales,
speran]a”.
General-maior
dr. Ion-Aurel Stanciu
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Mihai GHIORGHIASA

AGEND~

Punte rom#no-american`

DESPRE PATRIOTISM, R~ZBOI {I PRIETENIE
În data de 23 ianuarie 2010, în incinta
Muzeului Avia]iei Române, a avut loc o
întâlnire emo]ionant`, cu iz de scenariu
cinematografic, între doi seniori ai avia]iei
militare din România [i SUA, respectiv
generalul de flotil` aerian` în retragere
Ion DOBRAN [i colonelul în retragere
Barrie DAVIS. Printre martori, ambasadorul
SUA în România, Mark GITENSTEIN ,
consulul onorific al României la Boston, Dan
DIM~NCESCU, liderul For]elor Aeriene
Române, generalul-maior dr. Ion-Aurel
STANCIU, invita]i [i... mult` pres` avid` dup`
o poveste “la gura sobei”.
|ncep#nd cu anul de instruc]ie
2010, la Centrul de Opera]ii
Aeriene din cadrul Statului Major
al For]elor Aeriene a fost
implementat un regulament intern
privind organizarea [i desf`[urarea
concursului “ Maistrul militar/
subofi]erul lunii”, ca instrument de
evaluare, selec]ie [i motivare a
personalului militar din unitate.
O replic` la nivel mai mic a
concursului anual organizat de
Statul Major al For]elor Aeriene “Cel
mai bun dintre cei buni”, programul
propus [i coordonat de c`tre
consilierul comandantului pentru
probleme de mai[tri militari [i
nie
subofi]eri de la AOC, pluto
plutonie
nie-rul adjutant Mi
ha
Miha
haee la VOICU
Mihaela
VOICU,
r`spunde unor cerin]e moderne [i se pliaz` pe
necesit`]i existente \n ghidul carierei militare.
Astfel, concursul poate fi privit ca o baz` de
selec]ie \n vederea \naint`rii propunerilor c`tre
e[aloanele superioare pentru concursul “Cel mai bun
dintre cei buni” [i pentru acordarea anual` a distinc]iei
militare cu denumirea onorific` “Omul anului” de la
nivelul Statului Major General. De asemenea, permite
men]inerea capacit`]ii opera]ionale a unit`]ii prin
\ndeplinirea, de c`tre mai[tri militari [i subofi]eri, cu
competen]` [i la standarde NATO, a sarcinilor [i
misiunilor \ncredin]ate, promoveaz` imaginea
candida]ilor \n unitate, dar [i \n societate (exemplul
personal, conduita moral`, ]inuta militar`, ordinea [i
discipina militar`) [i, nu \n ultimul r#nd, contribuie la
cultivarea valorilor morale individuale, a tradi]iilor
militare [i a simbolurilor na]ionale \n r#ndul personalului
militar de la baza ierarhiei militare din unitate.
Prin acest concurs se va urm`ri:  evaluarea

C`pitan MIRCEA BARAC
Doi b`rba]i afla]i la vârsta senectu]ii se
întâlneau pentru prima dat`... fa]` în fa]`. O
mai f`cuser` cândva, în urm` cu 66 de ani,
într-o încle[tare dramatic`, într-un
“DOGFIGHT” nebun, la mii de metri altitudine,
camufla]i atunci de metalul aeronavelor
pilotate [i de perdeaua de rafale lansate din
gurile de foc uciga[ ale mitralierelor. Nu
[ i -au intersectat privirile în acele clipe.
Instinctul de supravie]uire le dicta automat
ac]iunile, deciziile erau luate în frac]iuni de
secund`.
(continuare \n pag. 42)

MOTIVA}IE PROFESIONAL~
Plutonier major
SORIN S~FTOIU
personalului la criteriile de performan]` profesional`
\n raport cu nivelul cerin]elor postului;  calit`]ile [i
punctele forte care pot fi valorificate \n procesul de
instruc]ie;  importan]a [i ponderea \n activitatea
zilnic` a func]iilor \ndeplinite prin cumul;  modul de
con[tientizare a men]inerii ordinei [i disciplinei militare;
 contribu]ia personal` la p`strarea, \mbog`]irea [i
protejarea patrimoniului [i tradi]iilor militare .
\n luna ianuarie c#[tig`torul a fost declarat
plutonierul Luiza Carmen Petru]a ION,
pentru rezultatele remarcabile ob]inute în procesul
de instruire [i pentru ]inuta moral` de care d` dovad`
în orice situa]ie. Subofi]erul încadreaz` func]ia de
controlor trafic aerian opera]ional în cadrul Centrului
de Raportare Control.
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INTERVIU

EFICIEN}~ PRIN
PRIORITIZ ARE
Interviu cu
generalul de flotil` aerian`
dr.. Alexandru-Petru G~LU{C~,
dr
[eful Instruc]iei [i Doctrinei din
Statul Major al For]elor Aeriene
– Domnule general, ne afl`m la
\nceputul anului de instruc]ie. Pornind
de la specificul categoriei noastre de
for]e armate, dar [i de la dificult`]ile –
nu numai bugetare – cu care ne
confrunt`m, ne pute]i oferi o imagine
de ansamblu asupra acestui proces
pentru anul 2010?
– Desigur, [i a[ \ncepe
prin a face referire la
obiectivele [i direc]iile de
ac]iune. |n acest an s-a
realizat o corelare mai bun`
\ntre cerin]ele e[aloanelor
superioare [i planificarea
instruc]iei, pentru a ob]ine
rezultatele a[teptate. Elaborarea Directivei nr. 1
privind priorit`]ile [i direc]iile de ac]iune ale Ministerului Ap`r`rii Na]ionale,
pentru perioada 2010–2012
[i a Dispozi]iei privind
obiectivele prioritare ale
Statului Major General \n
anul 2010, au permis stabilirea unor obiective [i direc]ii
de ac]iune specifice Statului Major al
For]elor Aeriene, care s` se plieze mai bine
pe nevoile de ansamblu ale ap`r`rii. Scopul
este ca, \n final, capabilit`]ile create de
For]ele Aeriene s` se \ncadreze at#t \n
ansamblul capacit`]ii de lupt` a Armatei
Rom#niei, c#t [i \ntr-un tablou mai mare [i
mai complicat, reprezentat de for]a militar`
a NATO. |n nici unul din cele dou` sisteme
nu sunt acceptate eforturi redundante,
deoarece resursele trebuie utilizate cu
eficien]` maxim`. Iar dac` vorbim despre
eficien]`, trebuie s` vorbim [i despre
priorit`]i, pentru c` [i \n acest an ne vom
desf`[ura activitatea \n condi]ii de limitare
bugetar` [i nu vom ob]ine rezultatele
estimate dac` nu stabilim realist ordinea
de prioritate a obiectivelor.
– Concret, care sunt priorit`]ile
For]elor Aeriene \n ceea ce prive[te
instruc]ia?
– Prioritatea num`rul unu este
men]inerea nivelului de instruire a
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personalului din Serviciul de Lupt` Poli]ie
Aerian` sub comand` NATO. Este, pentru
noi, cea mai important` misiune [i, chiar
dac` nu se execut` \ntr-un teatru de
opera]ii \n afara teritoriului na]ional,
trebuie s` men]ionez c` reprezint`
contribu]ia For]elor Aeriene la o opera]ie

militar` a Alian]ei, care se desf`[oar` pe
baza unui plan de opera]ii emis de
Comandamentul Aliat pentru Opera]ii al
NATO [i are o amploare mai mare dec#t
oricare din opera]iile \n curs de desf`[urare. Instruirea for]elor care particip` la
aceast` opera]ie trebuie realizat` la cele
mai \nalte standarde [i consum` o mare
parte din resursele destinate instruc]iei.
S` nu uit`m c` \n spatele pilo]ilor [i a celor
4 aeronave din Serviciul de Lupt` Poli]ie
Aerian` se afl` zilnic sute de oameni, care
asigur` func]ionarea structurilor de
comand`-control, operarea sistemelor de
pe aerodromuri, func]ionarea radarelor de
supraveghere, cunoa[terea situa]iei
meteorologice, disponibilitatea leg`turilor
de comunica]ii, logistica [i protec]ia for]ei.
Ace[ti oameni trebuie s` fie la fel de bine
instrui]i ca [i pilo]ii, pentru a aplica
procedurile standard, \n calitate de
participan]i la o opera]ie NATO.

– Despre nivelul opera]ionaliz`rii
for]elor ce ne pute]i spune?
– Tot o prioritate este [i instruirea
for]elor care se opera]ionalizeaz` pentru a
participa la misiuni \n afara teritoriului
na]ional. Pentru acest an avem noi sarcini:
preg`tim deta[amentul C-130 din Baza 90
Transport Aerian pentru NRF-15, modulul
EOD din Regimentul 70 Geniu pentru
NRF-17 [i deta[amentul care va prelua
conducerea Aeroportului Interna]ional din
Kabul. Totodat`, trebuie s` amintesc
eforturile Bazei 90 Transport Aerian, care
execut` misiunile aeriene de transport \n
folosul contingentelor na]ionale aflate \n
teatrele de opera]ii.
De asemenea, instruirea deta[amentului MEDEVAC care urmeaz` a fi afirmat
de c`tre divizia TACEVAL/CC Air Izmir
\n cursul acestui an, face parte tot din
pachetul de priorit`]i. Nu vom neglija \ns`
instruirea celorlalte for]e, care nu sunt
angajate direct \n misiuni, dar contribuie
la desf`[urarea unor activit`]i \n cadrul
procesului de opera]ionalizare a for]elor.
– Exist` elemente de
noutate \n domeniul instruc]iei, \n acest an?
– Noile documente de
conducere a instruc]iei prev`d programe de instruc]ie
diferen]iate pe niveluri, \n
func]ie de capacitatea opera]ional` necesar` pentru
fiecare structur` militar`.
Aceast` cerin]` rezultat` din
Dispozi]ia [efului Statului
Major General privind instruc]ia [i exerci]iile \n Armata
Rom#niei \n anul 2010, va
asigura o folosire mai eficient` a resurselor, care vor fi
dirijate \n func]ie de importan]a misiunilor de \ndeplinit. Un al doilea element
de noutate este accentul pus pe instruirea
prin practicare, definit` ca faza final` a
ciclului de instruire, \n timpul c`reia
militarii \[i \ndeplinesc misiunile sau
exercit` atribu]iile func]iei. Anul acesta
este pentru prima dat` c#nd se cere
evaluarea capacit`]ii ofi]erilor de a \ntocmi
documente de stat major sau de a face
cercetare [tiin]ific`. |n preciz`rile emise
de [eful Statului Major al For]elor Aeriene
privind instruc]ia [i exerci]iile \n anul 2010,
au fost incluse toate detaliile necesare
pentru implementarea acestor concepte.
Un alt element de noutate const` \n
instruirea for]elor necesare pentru un nou
tip de misiune: Serviciul de Lupt` Poli]ie
Aerian` Extins. Folosirea avionului
IAR-99 {oim [i a elicopterului IAR-330
SOCAT \n misiuni de Poli]ie Aerian` pe
teritoriul na]ional, va aduce un plus de
flexibilitate [i de eficien]` ac]iunilor
\mpotriva aeronavelor care utilizeaz`
neautorizat spa]iul aerian al Rom#niei, \n
special \mpotriva aeronavelor care
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INTERVIU
evolueaz` cu viteze mici. Aceste aeronave
nu pot \nlocui avioanele de lupt`,
specializate, dar vor permite ca ac]iunile
\mpotriva aeronavelor u[oare, din ce \n ce
mai multe \n Rom#nia, s` se desf`[oare cu
costuri mai mici dec#t cu avioanele
MiG-21 LanceR sau, \n viitor, dec#t cu
avioanele multirol.
– Programele de instruc]ie care se
vor desf`[ura \n unit`]i vor fi suficiente
pentru atingerea acestor obiective?
– Pentru o parte din personal, instruirea
va fi perfec]ionat` \n cadrul institu]iilor de
\nv`]`m#nt. |n {coala de Aplica]ie pentru
For]ele Aeriene \[i vor perfec]iona
preg`tirea profesional` peste 1.000 de
ofi]eri, mai[tri militari, subofi]eri, SGV-i[ti
[i personal civil contractual, prin cursuri
de carier` [i de nivel, iar \n centrele de
\nv`]are a limbilor str`ine \[i vor
perfec]iona competen]ele lingvistice, prin
cursuri intensive, aproximativ 400 de ofi]eri,
mai[tri militari, subofi]eri [i personal civil
contractual. Aceste programe de \nv`]`m#nt vin \n sprijinul perfec]ion`rii
preg`tirii personalului din unit`]i, pentru
a \ndeplini cerin]ele noilor misiuni sau
pentru a fi \n m`sur` s` utilizeze noile
echipamente care vor intra \n dotare.
Calitatea resursei umane este deosebit
de important` pentru a reu[i s` atingem
obiectivele propuse. Academia For]elor
Aeriene [i {coala Militar` de Mai[tri [i
Subofi]eri a For]elor Aeriene vor asigura,
\n acest an, condi]iile necesare pentru
formarea a 249 de ofi]eri [i 137 de mai[tri
militari [i subofi]eri pe filiera direct`, a 23
de ofi]eri [i 40 de mai[tri militari [i
subofi]eri pe filiera indirect`, precum [i
continuarea studiilor pentru 36 de ofi]eri.
|n acest scop, trebuie remarcat faptul
c` \ncep#nd cu anul universitar 2010–2011,
\n cadrul Academiei For]elor Aeriene au
fost autorizate s` func]ioneze \n vederea
acredit`rii dou` noi specializ`ri, respectiv:
Management \n Avia]ie cu specialitatea
Avia]ie Pilo]i [i Managementul Traficului
Aerian, cu specialit`]ile: Avia]ie Nenavigan]i, Radioloca]ie [i R`zboi Electronic \n
Avia]ie [i Ap`rare Antiaerian`.
– Directiva ministrului ap`r`rii
na]ionale [i obiectivele stabilite de
Statul Major General eviden]iaz` un
interes deosebit pentru perfec]ionarea
[i adaptarea cadrului normativ. Exist`
proiecte importante \n acest domeniu?
– Activitatea de elaborare [i modificare
a actelor normative specifice, doctrinelor [i
manualelor militare este direc]ionat` \n
sensul atingerii a dou` obiective: pe de o
parte asigurarea cadrului normativ adecvat
noilor structuri organizatorice care vor
intra \n func]iune \n anul 2010, iar pe de
alt` parte implementarea standardelor
NATO din responsabilitatea For]elor
Aeriene, care va duce la armonizarea
documentelor na]ionale folosite \n procesul
de instruc]ie, cu publica]iile Alian]ei.
CER SENIN  Nr. 1 (108)  2010

|n anul 2010 vor fi elaborate 26 de acte
normative specifice, doctrine [i manuale
militare, vor fi \ntocmite recomand`rile de
acceptare pentru 16 standarde NATO [i
se vor finaliza documentele na]ionale de
implementare pentru alte 74.
Cele mai importante proiecte sunt
legate de elaborarea unui nou regulament
de zbor, de modificarea doctrinei pentru
opera]ii a For]elor Aeriene, de apari]ia
manualului pentru instruc]ia \n zbor a
personalului navigant [i de elaborarea
programelor cadru de instruire pe tipuri
de aeronav`. |n cursul anului 2010, vor fi
finalizate manualele care definesc
principalele noastre capabilit`]i: manualul
pentru interdic]ie aerian` [i sprijin aerian
nemijlocit, manualul de \ntrebuin]are a
elicopterelor \n opera]ii terestre, manualul
opera]iilor de transport aerian, manualul
pentru opera]iile aeriene \mpotriva for]elor
navale ale inamicului, manualul de
cercetare aerian` [i manualul privind
r`zboiul electronic \n For]ele Aeriene.
– Modulul instruc]ie [i doctrin`
gestioneaz`, pe l#ng` instruc]ie [i
exerci]ii, [i alte activit`]i, la fel de
importante, mai ales pentru modul
cum opinia public` [i personalul
armatei percepe existen]a For]elor
Aeriene. Care vor fi cele mai importante
evenimente ale anului 2010?
– Calendarul activit`]ilor culturale [i
al activit`]ilor sportive este destul de
\nc`rcat \n anul 2010. Amintesc aici
\mplinirea a 100 de ani de la primul zbor
efectuat de Aurel Vlaicu, \n ]ara noastr`,
cu un avion de concep]ie [i construc]ie
proprie, rom#neasc`, [i \mplinirea a 100
de ani de la prezentarea primului avion cu
reac]ie din lume, construit [i pilotat de
Henri Coand`, \n Fran]a. |n ansamblu, vor
fi desf`[urate 15 activit`]i pentru promovarea tradi]iilor For]elor Aeriene, marilor
unit`]i [i unit`]ilor subordonate, armelor
[i specialit`]ilor din compunerea For]elor
Aeriene [i vor fi organizate 10 activit`]i cu
prilejul s`rb`torilor na]ionale. De asemenea, vom sprijini organizarea a [ase
activit`]i cu prilejul s`rb`torilor religioase.
Pentru toate aceste activit`]i vom colabora
cu Muzeul Avia]iei, care dispune \n prezent
de un num`r impresionant de colec]ii ce
ilustreaz` tradi]iile armelor din Statul
Major al For]elor Aeriene.
Ca activit`]i sportive, ne men]inem
preocup`rile pentru participarea la
Campionatul militar mondial de pentatlon
aeronautic [i la concursurile aplicativmilitare organizate la nivelul Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale. Nu vom neglija nici
concursurile sportive la nivel de garnizoan`, pe care le vom desf`[ura cu ocazia
evenimentelor importante pentru Statul
Major al For]elor Aeriene, marilor unit`]i
[i unit`]ilor subordonate.
– V` mul]umim frumos pentru
amabilitate, domnule general!

Sistemul de ap`rare
antirachet`
C`pitan MIRCEA BARAC
Consiliul Suprem de Ap`rare a }`rii a aprobat,
la 4 februarie 2010, propunerea p`r]ii americane
privind participarea României la abordarea gradualadaptiv` a sistemului de ap`rare antirachet` din
Europa.
Pe 17 septembrie 2009, Pre[edintele SUA
anun]ase decizia de a dezvolta o abordare gradualadaptiv` (Phased Adaptive Approach) pentru
sistemul american de ap`rare antirachet` în Europa,
care s` protejeze mai bine for]ele desf`[urate în
Europa [i în teatrele de opera]ii, atât americane,
cât [i ale Alia]ilor, precum [i teritoriul SUA [i al
alia]ilor s`i.
Conform Ministerului Afacerilor Externe,
participarea României la dezvoltarea sistemului
american de ap`rare antirachet` (Phased Adaptive
Approach – PAA), care este [i rezultatul demersurilor
diplomatice din ultima perioad`, reprezint` un succes
al ]`rii noastre, atât în rela]ia bilateral` cu Statele
Unite, cât [i din punctul de vedere al afirm`rii
României ca partener de încredere pentru statele
membre NATO.
Proiectul bilateral cu SUA contribuie substan]ial
la înt`rirea securit`]ii României [i la consolidarea
Parteneriatului Strategic bilateral. Este semnificativ
faptul c` propunerea [i, respectiv, decizia de
participare au avut loc la debutul acestui an, în care
România [i SUA aniverseaz` 130 de ani de rela]ii
diplomatice bilaterale.
Decizia României de participare la sistemul
american (Phased Adaptive Approach – PAA) este
în deplin acord cu ceea ce s-a decis pe aceast`
tem` la Summit-urile NATO de la Bucure[ti din
2008 [i la cel de la Strasbourg-Kehl din 2009.
 Implicarea României va avea loc în Etapa a
II-a (orizont de timp 2015). Ea presupune g`zduirea
de interceptori tere[tri, adic` rachete de interceptare
SM-3 (Standard Missile 3) tip block 1B, care vor
deveni opera]ionali începând din anul 2015.
 Participarea României presupune numai
amplasarea de interceptori tere[tri, nu [i radare,
care vor fi g`zduite de alte state.
 Participarea României la PAA se refer` doar
la amplasarea de interceptori tere[tri, adic` numai
pe uscat.
 România nu va trebui s` cumpere nici rachete
interceptoare SM-3, nici nu va pl`ti pentru instalarea
sau amenajarea loca]iei acestora de pe teritoriul
României, cheltuielile pentru implementarea
sistemului PAA fiind suportate de SUA. România
va pune la dispozi]ie loca]ia pentru interceptori. Orice
alte eventuale costuri vor face obiectul negocierii
bilaterale.
 Sistemul antirachet` PAA este un sistem
strict defensiv. Ca sistem defensiv, el nu poate fi,
prin defini]ie, îndreptat împotriva cuiva anume. El
doar ap`r` împotriva oric`rui atac, din partea oricui,
cu rachete cu raz` scurt` sau medie de ac]iune, iar
în faza final`, intercontinentale.
 Proiectul este – în aceast` etap` – unul
bilateral, româno-american. Totu[i, proiectul bilateral
cu SUA va reprezenta o contribu]ie concret` la
dezvoltarea sistemului de ap`rare antirachet`
preconizat de NATO.

sursa: mae.ro
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P

entru moment, singurele
activit`]i care ne pot oferi
o apreciere a eforturilor de
preg`tire pe care le facem sunt misiunile
externe, misiuni \n care implicarea este
cerut` la nivelul s`u maxim. Totodat`,
acestea reprezint` un motiv de \mplinire,
o (\nc` nu suficient`) compensa]ie
financiar` [i un calup de lec]ii \nv`]ate gata
pentru a fi distribuite c`tre camarazi.
Printre cei care au trecut prin aceste
experien]e se num`r` [i deta[amentul
EOD, dislocat la Zabul, Afganistan. Prima
rota]ie tocmai s-a \ncheiat [i colegii no[tri
au venit acas`.
Pentru ei, comanda Statului Major al
For]elor Aeriene, reprezentat` prin [eful
s`u, generalul-maior dr. Ion-Aurel
STANCIU, a organizat o ceremonie de
primire la sediul Regimentului 70 GeniuAvia]ie, \n data de 04 februarie a.c.
Revenirea \n mijlocul camarazilor a fost
una emo]ionant`, cu un efect sporit [i de
prezen]a familiilor celor [ase militari care
au alc`tuit grupa EOD prezent` \n
Afganistan. Astfel, plutonierul major
Teodorin MUSTA}~, comandantul
grupei, plutonierul major Sandu
SIMION, plutonierul Gheorghe
ZAHARIA, plutonierul Costel RADU,
sergentul major Marius TURENSCHI
[i sergentul major Traian NEC{ESCU
au r`spuns “Prezent!” la apelul nominal
executat de comandantul Regimentului 70
Geniu Avia]ie, colonelul Leonard
GLOD.
Cuv#ntul de \nt#mpinare, rostit de [eful
Statului Major al For]elor Aeriene a fost
unul de mul]umire, de \mb`rb`tare, dar [i
de responsabilizare pentru viitorul
apropiat: “Aceste eforturi la care fiecare
dintre dumneavoastr` a]i contribuit, ca o
mic` roti]` \ntr-un angrenaj uria[,
constituie unul dintre pilonii de stabilitate
pe care Rom#nia \[i fundamenteaz` [i
argumenteaz` pozi]ia \n cadrul Alian]ei.

CU FRUNTEA SUS
Experien]a pe care a]i acumulat-o se
constituie \n valoroase lec]ii \nv`]ate ce sunt
deja puse \n practic` de camarazii afla]i \n
prezent \n Afganistan. Ca eviden]iere \n ceea
ce prive[te calitatea eforturilor depuse, a[
dori s` v` citez din aprecierea f`cut` de elita
for]elor EOD – US NAVY EOD GRUP – la
adresa grupei EOD rom#ne: <<Deta[amentul EOD al For]elor Aeriene Rom#ne
posed` un \nalt nivel de cuno[tin]e de
specialitate, cunosc \n am`nun]ime
echipamentul, procedurile [i specificul
lucrului \ntr-un loc at#t de specific precum
Afganistanul>>, \nchei citatul”.
|ntr-adev`r, colegii no[tri merit` toat`
lauda. {i nu numai at#t... |ns`, aceste
posibilit`]i nu se afl` printre capacit`]ile
noastre. Cel pu]in, deocamdat`. Viitorul
ar putea s` ofere celorlalte serii ce se vor
angrena \n misiuni similare [i alte tipuri
de recompense.

Plutonier Gheorghe Zaharia, plutonierul major Sandu Simion, sergentul
major Traian Nec[escu, plutonierul Costel Radu, plutonierul major Teodorin
Musta]` [i sergentul major Marius Turenschi

12

Plutonier major
SORIN S~FTOIU
Pentru curajul [i profesionalismul
dovedit \n peste 40 de misiuni de
interven]ie pentru dezamorsarea
muni]iilor neexplodate, neutralizarea

dispozitivelor explozive improvizate,
asanarea poligoanelor de trageri [i
investigarea de specialitate a incidentelor
de securitate...
Pentru fiecare clip` \n care [i-au riscat
via]a, al`turi de camarazii de la Batalionul
280 Manevr`, \n asigurarea securit`]ii celei
mai importante c`i de comunica]ii rutiere
din Afganistan – autostrada A-1...
Pentru orele ce p`reau nesf#r[ite p#n`
la un apel telefonic c`tre cei dragi, afla]i,
cu inima \nghesuit`, l#ng` televizoare sau
radiouri...
Pentru integrarea des`v#r[it`, la nivel
opera]ional, strategic, doctrinar, lingvistic
[i de socializare reu[it de cei [ase militari
\n perioada iulie 2009–ianuarie 2010...
“Ar fi multe de spus... Poate c` acum nu
este momentul... Important este c` ne-am
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\ntors s`n`to[i acas`, la familii. {i mai
au contribuit la promovarea imaginii
important este c` am venit cu fruntea sus,
For]elor Aeriene Române în cel mai dificil
cu misiunea \ndeplinit`. Acum nu mai
teatru de opera]ii militare, [eful structurii
conteaz` greut`]ile prin care am trecut, ele
a avut numai cuvinte de laud`: “Sunt
sunt de acum lec]ii pentru colegii no[tri
bucuros de faptul c` to]i militarii s-au
prezen]i \n acest moment \n acea zon`”,
comportat demn [i au realizat obiectivele
spunea comandantul deta[amentului, plutonierul
Misiune de asigurare a c`ilor de comunica]ii rutiere
major Teodorin MUSTA}~.
Din raportul [i prezentarea f`cute \n fa]a [efului
Statului Major al For]elor
Aeriene, re]inem c#t de
greu le-a fost. Cu at#t mai
mare este m#ndria lor.
“Poate nu am avut cele mai
bune condi]ii, \n special cele
legate de depozitarea
tehnicii [i de executare a

Interven]ie pentru
neutralizarea
dispozitivelor
explozive

serviciilor de mentenan]` a acesteia. Dar,
a[a cum facem [i acas`, am trecut peste
inadverten]e [i, cum-necum, am executat
misiunile la timp [i la parametrii ceru]i.
Chiar partenerii americani au solicitat
executarea anumitor misiuni cu echipament
rom#nesc, datorit` \ncrederii pe care le-am
oferit-o”, \[i aminte[te [i plutonierul
Costel RADU.
Militarii prezen]i la Zabul au fost
sprijini]i \n eforturile lor [i de c`tre maiorul
Cristian MURARIU [i maistrul militar
clasa a II-a Lucian CRE}U, afla]i \n
structurile de conducere a opera]iilor din
zon`. {i pentru ace[tia, pentru felul \n care

propuse, dar, \n mod special, a[ dori s` subliniez faptul c` plutonierul major Musta]`
Teodorin, comandantul deta[amentului, a
executat întocmai ordinul pe care i l-am dat
la plecarea în misiune, în iulie anul trecut,
[i anume, s` se întoarc` acas` cu to]i
oamenii s`n`to[i [i cu misiunea îndeplinit`“, a concluzionat liderul For]elor
Aeriene, generalul-maior dr. Ion-Aurel
Stanciu.
Suntem fermi convin[i c` [i celelalte
rota]ii se vor solda cu acelea[i rezultate. |n
fond, speciali[tii grupului EOD au aceea[i
preg`tire, acelea[i convingeri, acelea[i
emo]ii. Sunt printre pu]inele grupuri care
chiar arat` ca o familie. O familie dornic`
s` \[i \mp`rt`[easc` din experien]a
acumulat` [i celorlal]i camarazi, o familie
ce o poate lua oric#nd de la \nceput... Dar,
ca orice familie, are nevoie [i de lini[te. De
toate felurile. Chiar [i de una financiar`.
|n cazul lor, orice efort este binevenit. S`
fim [i noi – pentru ei – cu fruntea sus...

Curs de medicin` aeronautic`
C`pitan LEONARD LUPU
La sf#r[itul anului trecut s-a desf`[urat la Koenigsbrueck [i Fuerstenfeldbruck, Germania, “Cursul de
baz` în medicina aeronautic`“, curs organizat sub egida EAG (European Air Group). Aceast` misiune a fost
o premier`, cursul fiind primul de factur` interna]ional`, cu participarea a 9 ofi]eri medici din Germania – 5,
Olanda – 2, România – 1[i Quatar – 1.
Pe durata desf`[ur`rii cursului s-a urm`rit perfec]ionarea preg`tirii în domeniul medicinei aeronautice,
atât în conformitate cu reglement`rile militare (NATO), cât [i cu cele civile (JAA), precum [i dezvoltarea
unei posibilit`]i unitare de antrenament interna]ional, în Europa, în domeniul medicinei aeronautice în spiritul
concep]iei „European Single Sky”.
Programa a cuprins prezent`ri în domeniile: medicina aeronautic` clinic`, psihologie aeronautic`,
aspecte legislative privind medicina aeronautic`, evacuarea aeromedical`, factorul uman [i integrarea
sistemelor în avia]ia modern`, medicina aeronautic` opera]ional`, vizite la sediul Eurocopter din Donauworth,
la sediul EADS din Manching [i la Baza Aerian` 32 din Lechfeld, dar [i dou` teste scrise pentru evaluarea
cuno[tin]elor acumulate în timpul cursului.
Cursul este recunoscut de JAA (Joint Aviation Authority), fiind organizat în conformitate cu prevederile
JAR-FCL 3.090 (Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing – Medical), [i a cuprins peste 160 de
ore de preg`tire pentru „Examinator Medical Autorizat”.
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EVIDEN}IAT
PENTRU MERITE
DEOSEBITE |N
STRUCTURILE NATO
C`pitan
MIRCEA BARAC
|n data de 10 februarie a.c., c`pitancomandorul Siminel STEREA a primit din
partea ministrului ap`r`rii din Slovenia, doamna
dr. Ljubica JELUSIC
JELUSIC, “Medalia pentru
cooperare multina]ional` \n grad II”. Aceasta este
cea mai \nalt` distinc]ie ce poate fi acordat` unui
militar str`in, \n semn de recunoa[tere a activit`]ii
desf`[urat` la post.
Recunoa[terea meritelor ofi]erului rom#n a
fost acordat` \n cadrul ceremoniei de \ncheiere
oficial` a programului de integrare a For]elor Armate
Slovene \n structurile NATO, activitate desf`[urat`
la Ljubliana.
La festivitate a fost invitat comandantul JFC
Naples, amiralul Mark P
P.. FITZGERALD [i
un num`r de speciali[ti, printre care [i coordonatorul
activit`]ii de accedere [i integrare (din cadrul
comandamentului Napoli) a celor mai noi ]`ri
membre \n structurile NATO.

Ofi]erul a fost eviden]iat ca unul dintre factorii
activi, catalizator al integr`rii noilor state membre
\n Alian]a Nord-Atlantic`.
C`pitan-comandorul Sterea este \ncadrat la
comandamentul NATO din data de 22 octombrie
2007, \n cadrul structurii de Accedere [i Integrare,
av#nd ca sarcin` coordonarea \ntregii activit`]i de
sprijinire a ]`rilor nou admise \n NATO – Bulgaria,
Slovenia [i Rom#nia, ca penultim val [i Albania [i
Croa]ia, ca ultim val.
“Concret, este vorba de planificarea [i
executarea anual` a unor activit`]i de tipul MTT –
Military Training Team sau SAV – Staff Assistant
Visit, adic` vizite ale unor exper]i pentru a ajuta
]`rile nou integrate \n vederea certific`rilor na]ionale
[i afirm`rii for]elor puse la dispozi]ia NATO.
Personal, am organizat pentru Rom#nia un num`r
de cinci astfel de activit`]i”, ne-a declarat c`pitancomandorul Sterea.
Pentru rolul de ambasador activ al intereselor
Rom#niei \n structurile Alian]ei, ofi]erul reprezint`
un model demn de urmat. Ne exprim`m
convingerea c` la \ntoarcerea de la post, experien]a
sa va fi valorificat` la maxim \n cadrul categoriei
noastre de for]e [i nu numai, iar recompensele
vor fi pe m`sura eforturilor depuse.
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Pentru a r`spl`ti [i stimula eforturile mai[trilor
militari [i subofi]erilor, \n ob]inerea de rezultate
deosebite \n procesul instructiv-educativ [i
\ndeplinirea cu competen]` a sarcinilor [i misiunilor
\ncredin]ate, \n Statul Major al For]elor Aeriene se
desf`[oar`, de cinci ani, concursul anual “Cel mai
bun dintre cei buni”. Prin acest concurs se
promoveaz` valoarea “ilu[trilor anonimi” care pun
temelie zborului [i vegheaz` la lini[tea cerului,
coloan` vertebral` a For]elor Aeriene, c`rora [i
prin acest mod, le mul]umim.
Criteriile selec]ion`rii candida]ilor se refer` la
acte de eroism, curaj, devotament [i ini]iativ`
manifestate \n \ndeplinirea misiunilor \ncredin]ate;
rezultate foarte bune ob]inute, constant, \n
\ndeplinirea \ndatoririlor de serviciu, \n preg`tirea
pentru lupt`, \n exploatarea, \ntre]inerea, repararea
[i p`strarea tehnicii de lupt`, inven]ii [i inova]ii
pentru \mbun`t`]irea procesului instructiv-educativ
[i realiz`ri \n domeniul tehnico-[tiin]ific; servicii
excep]ionale aduse ]`rii, rezultate foarte bune
ob]inute \n alte domenii dec#t cel militar,
solu]ionarea unor situa]ii complexe; \ndeplinirea \n
condi]ii foarte bune a activit`]ilor pe timpul
particip`rii la misiuni interne [i interna]ionale;
aprecieri deosebite f`cute \n mod oficial de c`tre
structuri ale forurilor interna]ionale militare sau
civile; comportare irepro[abil` \n orice \mprejurare.
|n cei cinci ani, concursul “Cel mai bun dintre
cei buni” a devenit o tradi]ie [i un brand al mai[trilor
militari [i subofi]erilor din For]ele Aeriene Rom#ne.
Acesta a fost spiritul \n care s-a desf`[urat
Edi]ia a V-a, edi]ie jubiliar`, \n a c`rei etap` final`
s-au calificat un num`r de 12 mai[tri militari [i 12
subofi]eri din structurile subordonate. Selec]ia a
fost deosebit de grea [i riguroas`, to]i colegii no[tri
av#nd merite deosebite.
La sec]iunea subofi]eri, locul III a fost ocupat
AN,
de plutonierul major Georgeta ST
STAN,
Centrul de Opera]ii Aeriene [i plutonierul Mihail
JUG~NARIU din Batalionul 1 Supraveghere
Aerian.
Locul II a fost ocupat de plutonierul major
Ion-Ion IC~, Brigada 1 Rachete Sol-Aer [i
plutonierul adjutant principal Ion T~NASE
din {coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene
“Aurel Vlaicu”.
Titlul de Subofi]erul anului 2009 a fost acordat
plutonierului Tudorel MIHAI din Batalionul
85 Comunica]ii Aero [i Informatic`. Acesta [i-a
\nceput cariera militar` urm#nd cursurile de formare
a subofi]erilor pe filiera indirect`, \n anul 2002.
Subofi]erul este preocupat permanent de
perfec]ionarea preg`tirii militare generale [i de
specialitate, dovedind un interes constant de
\mbun`t`]ire a performan]ei, de acumularea \n timp
real a nout`]ilor \n domeniul comunica]iilor [i
informaticii. A dat dovad` de loialitate prin atitudine
[i comportament, ini]iativ` \n \ndeplinirea cu
profesionalism a atribu]iilor profesionale, dovedind
seriozitate [i o conduit` exemplar`. A participat
cu rezultate deosebite ca subofi]er de stat major
nivel 2, la misiunea de men]inere a p`cii din teatrul
de opera]ii din provincia Zabul, Afganistan.
Pentru meritele sale, pentru activitatea depus`
\n teatrul de opera]ii, militarul a fost r`spl`tit \n
anul 2009 cu Medalia pentru servicii aduse NATO,
Emblema de merit “|n slujba p`cii” clasa a III-a [i
Emblema de Onoare a Statului Major General.
La sec]iunea mai[tri militari au fost acordate
asile
men]iuni maistrului militar clasa I V
Vasile
BLAGOCI, Regimentul 70 Geniu Avia]ie [i
maistrului
militar
principal
V
aleriu
Valeriu

14

CEL MAI BUN DINTRE CEI BUNI – EDI}IA 2009
MOCANU, Centrul Opera]ional Aerian.
Locul III a fost acordat maistrului militar
clasa I {tefan LUCA din {coala de Aplica]ie a
For]elor Aeriene “Aurel Vlaicu”.
Locul II a fost acordat mai[trilor militari
clasa I Nicolae DANCIU, Baza 71 Aerian` [i
Gheorghe MARIN, Batalionul 1 Supraveghere
Aerian`.
Titlul de Maistru Militar al anului 2009 a fost
ob]inut de maistrul militar clasa I GeorgeGermis T~NASE din Baza 90 Transport Aerian.
Acesta are cuno[tin]e de specialitate solide,

acumulate \ntr-o perioad` \ndelungat`,
\ndeplinindu-[i \n condi]ii deosebite atribu]iile
func]ionale [i sarcinile func]ionale ]in#nd cont de
priorit`]ile momentului. Experien]a acumulat` \n
misiunile interne [i externe (misiunea Althea,
Bosnia-Her]egovina) [i-a pus amprenta \n mod
pozitiv asupra modului cum \[i desf`[oar`
activitatea iar spiritul camaraderesc, ini]iativa,
altruismul, umorul, cinstea, profesionalismul,
st`p#nirea de sine sunt c#teva dintre tr`s`turile
de caracter ce-l definesc.
A contribuit la dezvoltarea, adaptarea [i
implementarea tehnologiei de repersonalizare a

Maistru militar principal
CLEMENTIN ISPR~VNICELU
c`[tilor MIDASH, ceea ce a condus la prelungirea
duratei de folosire a acestora [i, implicit, la sc`derea
cheltuielilor necesare pentru achizi]ionarea altora
noi. |mpreun` cu compartimentul de cercetare [i
proiectare din cadrul IAR Bra[ov a pus bazele
realiz`rii primelor c`[ti echivalente MIDASH, pentru
elicopterele Puma M la un pre] de fabrica]ie mai
mic dec#t pre]ul ini]ial. De asemenea, a contribuit
la sc`derea costurilor de disponibilizare a MFCD
(monitor multifunc]ional color) de la 20.000 de euro,
pre] cerut de fabricant, la 400 de euro, prin \nlocuirea
back-light-ului cu neon, cu matrice cu leduri, la
disponibilizarea cu costuri minime a 5 agregate
URT de pe aeronavele AN-26, precum [i 6 agregate
de detectare a givrajului de pe elicopterele IAR330 S/M/L.
Acest concurs care, prin amploarea [i nivelul
la care s-a desf`[urat a fost unic \n Armata
Rom#niei este consecin]a unui management
modern, comparabil cu al altor ]`ri membre NATO
\n care concursurile “The best of the best” sunt
foarte apreciate. Prin aceste activit`]i se dore[te
atragerea membrilor organiza]iei \n \ndeplinirea
con[tient` a obiectivelor acesteia, cultiv#nd
sentimentul de m#ndrie fa]` de apartenen]a la
organiza]ie, fa]` de istoricul [i tradi]iile ei.
C#[tig`torii acestui concurs \[i desf`[oar`
activitatea \n toate structurile subordonate Statului
Major al For]elor Aeriene: baze aeriene, batalioane
de rachete sol-aer, batalioane [i companii
radiotehnice izolate etc.
De la an la an, calitatea participan]ilor propu[i
de c`tre structurile subordonate a crescut,
demonstr#ndu-se astfel dorin]a de competi]ie [i
valoarea uman` a cadrelor militare care activeaz`
\n For]ele Aeriene.
Demonstr#nd viziunea For]elor Aeriene,
Ordinul SMG-98 din 28.12.2009, Ordin pentru
aprobarea cadrului organizatoric de desf`[urare a
activit`]ilor pentru acordarea distic]iei militare cu
denumirea onorific` “OMUL ANULUI”, creaz`
cadrul legal de organizare [i desf`[urare \n anii ce
vor veni a acestui gen de activit`]i.
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AGEND~
Structura For]elor Aeriene Rom#ne, de
la componenta de standard [i doctrin` [i
p#n` la cea de resurse umane, are clasificat
corpul mai[trilor militari [i subofi]erilor
drept unul dintre cele mai importante, dac`
nu chiar situat la baza sistemului. Suntem,
mai nou, capabili s` \ndeplinim [i atribu]ii
care, p#n` mai ieri, erau dedicate corpurilor
superioare de cadre.
|ntrebarea fireasc` este dac` putem face
fa]` acestor noi provoc`ri sau/[i ne putem
dep`[i condi]ia actual`, \n sensul exprim`rii
ca adev`ra]i lideri. Probabil, pentru aceast`
variant` avem nevoie de preg`tire
suplimentar`. Un astfel de exerci]iu au
\ncercat [i, credem, au reu[it s`-l duc` la
bun sf#r[it doi dintre colegii no[tri.
Astfel, \n perioada 21.09–29.10.2009,
plutonierul major Gabriel POPA,
instructor 3 la catedra IMB din cadrul {colii
de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor
Aeriene, [i plutonierul Diana Cristina
MIREU}~, controlor trafic aerian la Baza
90 Transport Aerian, au participat la
“Leadership Course”, organizat de Kisling
NCO Academy.
Afla]i \n grupe diferite, definite simbolic
“Mustang Fly” [i “Sabre Fly”, subofi]erii au
captat repede aten]ia [i prietenia colegilor
de curs [i a instructorilor. Fiind singuri \n
ipostaza de “outsider”, ceilal]i cursan]i fiind
exclusiv americani, au \ncercat s` se prezinte
la nivelul acestora, iar diplomele de absolvire
dovedesc c` au reu[it. “Am fost trata]i \n
mod egal cu ceilal]i cursan]i, nu am avut parte
de nici un favor. Condi]iile de cazare, de mas`,
de instruc]ie, toate au fost la un nivel optim.
Am avut condi]ii perfecte pentru a ne putea
concentra doar pe studiu”, \[i aminte[te
plutonierul major Gabriel POPA.

Cursul a avut drept scop preg`tirea
subofi]erilor de nivel inferior E6 (technical
sergeant) pentru nivelul superior E7
(master sergeant), o preg`tire pentru gradul
de plutonier major echivalent [i un curs
destinat pentru \ncadrarea func]iilor de
lideri ai subofi]erilor (consilieri, superintendent, supervizor).
“Ceea ce m-a frapat cel mai mult a fost
faptul c` \ntreaga academie era condus`
numai de subofi]eri. De la comandant la
CER SENIN  Nr. 1 (108)  2010

LIDERI |N DEVENIRE
instructori, de la personal tehnic la cel
administrativ, to]i erau subofi]eri. E un model
care ne-ar prinde bine [i nou`”, poveste[te [i
plutonierul Diana MIREU}~.
Cursul, organizat pe 4 module, cu un
total de 6 s`pt`m#ni efective de curs, a fost
unul interactiv, practic-aplicativ, bazat pe
un sistem de \nv`]are pornit de la premisa
c`, \n timpul studiului individual din ziua
premerg`toare, cursan]ii se preg`tesc din
tema propus`, urm#nd ca la ora de curs,
doar s` fie definitivat` problematica. “Nici
cu aceast` caracteristic` aparte a cursului nu
am avut probleme. Noi am fost selec]iona]i \n
urma unui examen complex, care a cuprins
prob` fizic`, vizit` medical`
am`nun]it`, teste psihologice,
teste de limb` englez`, a[a c`
am fost preg`ti]i pentru orice
eventualitate”, au declarat
cei doi subofi]eri.
Cele 4 module au fost
organizate sistematic astfel
\nc#t, la final, s` ofere, cel pu]in
la nivel teoretic, toate
elementele necesare devenirii
unui lider. Am re]inut din
discu]ia cu cei doi subofi]eri,
prezen]a \n preg`tire a modului
“managerial communicator” –
\nv`]area [i perfec]ionarea scrierii [i exprim`rii
corecte \n redactarea documentelor militare,
dezvoltarea capacit`]ii de comunicare eficient`,
modulul “military proffesional” – formarea [i
dezvoltarea aptitudinilor [i abilit`]ilor de lider,
modulul “combat leader” – conducerea
grupurilor mici \n diverse opera]iuni militare
[i, \n final, a modulului “unit manager” –
identificarea factorilor [i a st`rilor de stres ale
militarului profesionist, analiza comportamental` a acestuia.

Plutonier major
SORIN S~FTOIU

“Important este, ca de acum \nainte, s`
\ncerca]i s` pune]i \n practic` ceea ce a]i
v`zut [i \nv`]at la acest curs. Dar trebuie s` o
face]i \ntr-o manier` coerent`, nu \n mod
idealist, [i raportat la condi]iile [i posibilit`]ile
oferite \n prezent de c`tre For]ele Aeriene
Rom#ne. Procesul de integrare \nceput de
avia]ia rom#n` este unul lung, de aceea trebuie
s` da]i dovad` de adaptabilitate, s` face]i ca
aceast` experien]` s` conteze cu adev`rat, s`
mai facem \nc` un pas spre profesionalizarea
corpului mai[trilor militari [i subofi]erilor”,
\ndemna [eful Statului Major al For]elor
Aeriene, generalul-maior dr. Ion-Aurel
STANCIU, la \nt#lnirea pe care a avut-o cu
cei doi subofi]eri, la \ntoarcerea din misiune,
prilej cu care le-a \nm#nat diplome de merit.
|ntr-adev`r, p#n` acum ne pl#ngeam c`
mai[trii militari [i subofi]erii sunt marginaliza]i din punctul de vedere al cursurilor,
al posibilit`]ilor de afirmare profesional`. Iat`
c` acestea se deschid, tot mai mult, [i c`tre
noi. Conteaz`, \ns`, cum vom aprecia aceast`
deschidere, cum vom \n]elege c` trebuie
s` devenim lideri \n sprijinul comandantului
[i nu lideri de sindicat a cadrelor din corpul
men]ionat. Modelul de preg`tire, bazat pe
mult studiu individual [i constan]` \n partea
practic-aplicativ`, ar trebui s` ne fie din ce
\n ce mai familiar. Putem \nv`]a astfel, [i c`
respectul \nseamn` \nsu[irea datoriei fa]`
de colegi, indiferent pe ce treapt` se afl`
ace[tia, [i c` disciplina militar` are cel pu]in
dou` componente: respectarea regulamentelor [i adaptarea la posibilit`]ile reale ale
sistemului.
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REALIZ~RI 2009 – OBIECTIVE 2010
Baza 71 Aerian`
În anul 2009, instruc]ia Bazei
71 Aerian` [i a subunit`]ilor subordonate s-a planificat, organizat [i
desf`[urat în vederea realiz`rii
misiunilor specifice bazei:  descoperirea, identificarea [i combaterea
actelor ilicite la regimul de zbor în
spa]iul na]ional;  participarea la
men]inerea integrit`]ii spa]iului
aerian NATO;  asisten]a de
naviga]ie pentru aeronavele militare
[i civile;  ac]iuni umanitare [i
Comandor Laurian Anastasof,
misiuni de c`utare, salvare, evacomandantul Bazei 71
cuare în cazul producerii unor
catastrofe sau calamit`]i naturale;  curierat, leg`tur` [i transport aerian de
trupe;  cercetarea aerian` a unor zone sau raioane;  transportul echipelor
mobile de interven]ie;  asigurarea [i men]inerea disponibilit`]ii elementelor de
infrastructur` [i utilitare ale aerodromului.
Pentru realizarea acestor obiective, for]ele [i mijloacele din Serviciul de
Lupt` Poli]ie Aerian` au continuat procesul de men]inere a opera]ionaliz`rii prin
preg`tirea pilo]ilor privind tehnicile, tacticile [i procedurile NATO pentru
îndeplinirea misiunilor pe timp de pace, criz` [i r`zboi \n deplin` securitate.
În acest scop, instruc]ia colectiv` a comandamentului [i a for]elor s-a
concretizat prin planificarea, coordonarea [i executarea urm`toarelor tipuri de
activit`]i: 9 exerci]ii na]ionale, trageri [i bombardamente reale cu avia]ia \n
poligoanele Cincu [i Bogata [i 2 misiuni executate conform activit`]ilor de
instruire în comun cu partenerii str`ini.
În urma desf`[ur`rii acestor activit`]i s-a reu[it men]inerea calific`rii pentru
misiune a pilo]ilor necesari execut`rii Serviciului de Lupt` Poli]ie Aerian` sub
comand` NATO [i ob]inerea calific`rilor pentru al]i patru pilo]i, continuarea
perfec]ion`rii preg`tirii a 11 pilo]i [i perfec]ionarea a 4 instructori de zbor pentru
avionul MiG-21 LanceR.
De asemenea, un num`r de 4 pilo]i de MiG-21 LanceR au început programul
de instructorie, suplimentar fa]` de sarcinile stabilite la începutul anului de
instruc]ie, în urma revizuirii, la 01.09.2009, a “Concep]iei privind instruirea în
zbor a personalului navigant din For]ele Aeriene în anul 2009”.
În privin]a escadrilelor de elicoptere înzestrate cu aeronave de tipul IAR330 M/L, dislocate în loca]iile Timi[oara [i Câmpia Turzii, s-a urm`rit [i s-a
reu[it continuarea perfec]ion`rii preg`tirii pilo]ilor pentru Deta[amentul de
elicoptere de transport nivel readiness 180 zile, în vederea punerii la dispozi]ia
NATO, precum [i perfec]ionarea preg`tirii a doi pilo]i afla]i în preg`tire pentru
NRF-12 pe IAR-330 M.
Totodat`, un num`r de 14 pilo]i pe IAR-330 M/L au continuat procesul de
instruire pe acest tip de aeronav`, în timp ce al]i 3 pilo]i au devenit instructori
de zbor pe IAR-330 L [i 7 pilo]i au ob]inut un nivel superior a specialit`]ii de
clas`.
În cursul anului 2009, Baza 71 Aerian` a participat la 6 mitinguri aeriene [i
la 7 exerci]ii bilaterale, în urma c`rora au reie[it urm`toarele concluzii:
 Exerci]iile au fost utile [i au vizat aplicarea procedurilor standard asociate
opera]iilor aeriene în vederea cre[terii [i îmbun`t`]irii nivelului de antrenament
[i de interoperabilitate ale pilo]ilor, în conformitate cu standardele NATO;
 Planificarea, preg`tirea [i executarea misiunilor s-au f`cut în conformitate
cu standardele NATO;
 Planificarea [i preg`tirea sprijinului na]iunii gazd` s-a efectuat conform
Acordului Tehnic, Baza 71 Aerian` îndeplinindu-[i în totalitate sarcinile asumate.
Scopurile exerci]iilor au fost atinse, ob]inându-se nivelul de instruire propus
în ceea ce prive[te preg`tirea comandamentului Bazei 71 Aerian` [i a comenzilor
structurilor subordonate.
Pentru anul 2010, principalele obiective, în afara execut`rii misiunilor specifice
bazei, constau \n finalizarea procesului de opera]ionalizare [i certificare a
deta[amentului MEDEVAC [i \n demararea procesului de selec]ie a personalului
navigant, tehnic [i de asigurare destinat exploat`rii avionului multirol.
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Baza 86 Aerian`
În anul 2009, obiectivul Bazei
86 Aerian` a constat în men]inerea
nivelului de opera]ionalizare atins
în vederea îndeplinirii misiunilor
încredin]ate la pace, în situa]ii de
criz` [i la r`zboi, conform documentelor na]ionale, programelor [i
angajamentelor asumate de România.
În acest scop, principalele
direc]ii de ac]iune au fost:
 executarea Serviciului de
Lupt` Poli]ie Aerian`, sub comanda
General de flotil` aerian`
NATO, în cadrul NATINADS;
Constantin Dobre, comandantul
 executarea Serviciului de
Bazei 86
Lupt` Interven]ie Umanitar`;
 executarea Serviciului de Lupt` Supraveghere NBC;
 men]inerea nivelului de operativitate a structurii de Poli]ie Aerian` sub
comand` NATO;
 asigurarea suportului logistic pentru îndeplinirea misiunilor.
Activitatea de instruc]ie în zbor s-a desf`[urat având ca obiectiv general
men]inerea nivelului de instruire în zbor a pilo]ilor din oferta de for]e [i cre[terea
nivelului de instruire în zbor a pilo]ilor în preg`tire pentru oferta de for]e, cu
accent deosebit pe executarea Serviciului de Lupt` Poli]ie Aerian`/Serviciului
de Lupt` – Interven]ie Umanitar`, executarea tragerilor aer-aer/aer-sol, trageri
cu bombe inteligente [i participarea la misiuni [i exerci]ii na]ionale sau
multina]ionale.
Scenariile exerci]iilor executate au avut la baz` conceptele [i standardele
NATO de executare a unor asemenea forme de instruire, personalul fiind în
m`sur` s` urmeze procesul de planificare, executare [i control a ac]iunilor
militare similar NATO.
Activit`]ile de instruc]ie na]ionale [i interna]ionale la care unitatea noastr`
a participat, cu implica]ii privind activitatea de zbor, au fost: exerci]iu cu ]inte
marcate în condi]ii de bruiaj „STEEL 09" [i exerci]iul NATO de r`zboi electronic
LIVEX – „NEWFIP IV”, etapa I, organizat de CC Air IZMIR.
Exerci]iile de c`utare-salvare au fost planificate [i executate în cadrul unor
misiuni complexe, cu personalul navigant al escadrilelor de elicoptere [i
desf`[urate într-o succesiune metodic`: salturi cu para[uta pe uscat [i pe
mare, exerci]ii de c`utare-salvare [i antrenamente de supravie]uire, sub
coordonarea [efului compartimentului instruc]ie prin para[utare din Statul Major
al For]elor Aeriene.
În afara planific`rii ini]iale, for]e [i mijloace din cadrul unit`]ii au fost
angrenate în desf`[urarea unor exerci]ii, astfel: exerci]iu na]ional de tip
JOINT destinat afirm`rii – „ROUEX 09"; exerci]iu privind modul de ac]iune
în cazul unui accident nuclear – „AXIOPOLIS 09", condus de ISU Cernavod`,
cu un echipaj [i un elicopter IAR-330 MEDEVAC; exerci]iu regional de
interven]ie în situa]ii de poluare cu hidrocarburi [i c`utare-salvare la Marea
Neagr` – „RODELTA-2009", cu un echipaj [i un elicopter IAR-330 MEDEVAC.
De asemenea, baza noastr` a fost gazda exerci]iului “SIMEX 2009”.
Având în vedere nivelul îndeplinirii planului de zbor [i performan]ele în
instruire, consider`m c` în anul 2009 activitatea de zbor se situeaz`, din punct
de vedere cantitativ [i calitativ, peste nivelul realizat în anii preceden]i.
For]ele [i mijloacele din Serviciul de Lupt` Poli]ie Aerian`, Interven]ie
Umanitar` [i Supraveghere NBC au fost verificate pe timpul alertei ordonate de
c`tre comisia Statului Major al For]elor Aeriene [i apreciate cu calificativul
EXCELENT.
În anul 2009 au participat la misiuni în afara teritoriului statului român 4
cadre militare. Totodat`, pentru rezultate foarte bune, un num`r de grada]i
voluntari au fost chema]i în activitate în rândul subofi]erilor.
Pentru anul 2010, obiectivul principal îl constituie men]inerea calific`rii [i
continuarea instruirii în vederea îndeplinirii misiunilor încredin]ate la pace, în
situa]ii de criz` [i la r`zboi, conform programelor na]ionale [i angajamentelor
comune cu NATO.
Nu în ultimul rând, vom pune un accent deosebit pe instruirea genera]iei
tinere de pilo]i ai bazei, în vederea asigur`rii unui nucleu valoros de lupt`tori
aerieni, capabili s` execute misiuni în orice condi]ii, la nivelul partenerilor din
Alian]a Nord-Atlantic`.
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REALIZ~RI 2009 – OBIECTIVE 2010
Baza 95
Aerian`
Obiectivul fundamental al
Bazei 95 Aerian` în anul 2009 a
fost executarea Serviciului de
Lupt` – Interven]ie Umanitar`,
men]inerea nivelului de opera]ionalizare a aeronavelor MiG-21
LanceR puse la dispozi]ia NATO,
opera]ionalizarea [i evaluarea
nivelului de instruire a elicopterului
IAR-330 MEDEVAC dislocabil pus
Comandor C`t`lin B`hneanu,
la dipozi]ia NATO, executarea
comandantul Bazei 95
instruc]iei în zbor [i la sol a for]elor
în limitele cerin]elor [i resurselor alocate [i sprijinirea institu]iilor statului
[i autorit`]ilor locale în situa]ii de urgen]`.
Chiar dac` anul 2009 a fost un an în care provoc`rile financiare
interna]ionale [i na]ionale [i-au pus amprenta [i asupra organismului
militar, Baza 95 Aerian` Bac`u [i-a îndeplinit cu succes obiectivele stabilite
[i planul instruc]iei în zbor, în propor]ie de 99%.
A fost anul în care prima femeie pilot din For]ele Aeriene Române a
executat cursul de trecere teoretic [i practic pe avionul MiG-21 LanceR
în cadrul Bazei 95 Aerian`, devenind astfel prima femeie pilot de
supersonic din România. Efortul ei a fost sus]inut de 14 pilo]i tineri,
colegi de genera]ie, care au “flancat-o” atât la cursuri, cât [i în zbor. Cu
to]ii au reu[it finalizarea trecerii în zbor pe avionul MiG-21 LanceR,
realizare neegalat` din 2006. Succesul lor s-a concretizat prin
întoarcerea în unit`]ile din care fac parte, în calitate de lupt`tori aerieni.
Pilo]ii din patrula dislocabil` MiG-21 LanceR [i-au men]inut nivelul
de antrenament prin executarea unor misiuni complexe, cu trageri [i
bombardamente reale, inclusiv cu muni]ie inteligent`.
Atât ei, cât [i colegii lor, au participat la exerci]iile na]ionale: “{OIMUL
2009”, “ROUEX 2009”, dar [i la exerci]iul multina]ional “WTD - 2”,
împreun` cu partenerul american.
Datorit` preg`tirii exemplare, atât a pilo]ilor de supersonice [i a
pilo]ilor de elicoptere, cât [i a organiz`rii excelente, participan]ii la mitingul
aerian organizat pe 19 iulie, cu ocazia Zilei For]elor Aeriene Române [i
Zilei Por]ilor Deschise, au putut viziona un spectacol aerian de calitate.
Deta[amentului MEDEVAC a trecut cu succes testul vizând
certificarea na]ional`, în perioada 11–18 septembrie, în cadrul exerci]iului
“SALVATORUL 2009”, drept confirmare a muncii depuse.
De asemenea, for]e [i mijloace apar]inând escadrilei de elicoptere
au executat, în comun cu structurile IJSU Bac`u, exerci]ii în care s-a
simulat interven]ia la diferite situa]ii de urgen]`, evaluarea pagubelor [i
a propor]iilor unui dezastru, c`utarea de supravie]uitori, la alunec`ri de
teren [i inunda]ii, salvarea de vie]i omene[ti în cazul exploziei unui
echipament de extrac]ie petrol etc.
Putem s` ad`ug`m [i faptul c` 11 pilo]i au ob]inut un nivel superior
al calific`rii, ob]inând titluri de clas` superioare, iar 3 pilo]i au ob]inut
calificarea de pilot instructor.
În cadrul tragerilor reale din poligonul de la Capu Midia au excelat [i
militarii de la Batalionul de Artilerie, ob]inând rezultate meritorii.
Nu în ultimul rând, to]i cei care au sprijinit activitatea de zi cu zi a
bazei aeriene, de la maistrul ce d` aeronava la zbor, la soldatul din
gard`, centralistul de serviciu [i [oferul de pe agregatul de pornire au
f`cut dintr-un an 2009 greu, un an cu multiple realiz`ri.
Pentru anul 2010, principalul obiectiv îl constituie executarea
misiunilor bazei la standarde NATO, a instruc]iei în volum complet prin
men]inerea sau chiar cre[terea calific`rii pilo]ilor [i, în m`sura posibilit`]ilor,
începerea unor m`suri de infrastructur` necesare desf`[ur`rii activit`]ilor.
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Baza 90
Transport Aerian
Principala misiune a Bazei 90
Transport Aerian este transportul de
trupe [i materiale \n teatrele de
opera]ii.
|n anul 2009 am executat peste
80 de misiuni \n teatrele de opera]ii
din Irak, Afganistan [i Balcani cu
aeronavele C-130 [i AN-26, transport#nd peste 600 t de materiale [i
peste 4.200 pasageri.
|n anul 2010 se continu` misiunile din teatrele de opera]ii Afganistan [i Balcani.
General de flotil` aerian`
Obiectivul general al instruc]iei
{tefan D`nil`, comandantul
Bazei 90 Transport Aerian în anul
Bazei 90
2009 a constat în men]inerea/
opera]ionalizarea for]elor destinate NATO [i ini]iativelor regionale pentru participarea
la opera]iile de ap`rare colectiv` [i de men]inere a p`cii, precum [i continuarea
procesului de instruire a celorlalte for]e în vederea execut`rii misiunilor de transport
aerian pentru dislocarea for]elor în teatrele de opera]ii [i de sprijin al celorlalte
structuri ale Sistemului Na]ional de Ap`rare.
Instruc]ia în zbor a fost planificat` astfel încât s` asigure preg`tirea unui
num`r minim de echipaje destinate execut`rii misiunilor ordonate.
Planificarea, organizarea [i desf`[urarea instruc]iei în zbor a personalului
aeronavigant a permis men]inerea deprinderilor minime de zbor, executarea zborului în
siguran]`, precum [i executarea misiunilor ordonate cu un num`r minim de echipaje.
Batalionul de Artilerie Antiaerian` destinat ap`r`rii aeriene a Aeroportului
Interna]ional „Henri Coand`“ Otopeni, a executat exerci]iul tactic cu trageri de
lupt` în TIPTSA – Capul Midia unde a ob]inut rezultate foarte bune.
Deta[amentele din cadrul unit`]ii care fac parte din Oferta de For]e au
participat la activit`]i de evaluare, astfel:
 certificarea na]ional` a Deta[amentului MEDEVAC prin exerci]iul
“SALVATORUL 2009”;
 certificarea Deta[amentului C-130 / NRF 15 la finalul perioadei de preg`tire
na]ional`.
Cerin]ele [i nevoile de standardizare identificate la nivelul structurii sunt în
concordan]` cu domeniile de responsabilitate [i Obiectivele For]ei, la îndeplinirea
c`rora contribuie Baza 90 Transport Aerian.
În privin]a st`rii opera]ionale,, Serviciul de Lupt` – Interven]ia Umanitar` a
fost organizat [i s-a desf`[urat în conformitate cu reglement`rile în vigoare. În
anul de instruc]ie 2009, în cadrul acestui serviciu s-au executat 5 misiuni, toate cu
AN-26.
|n prezent, unitatea opera]ionalizeaz`/men]ine nivelul de opera]ionalizare
astfel :
– Deta[amentul 1 C-130 dislocabil, afirmat în 2007, men]ine nivelul de
opera]ionalizare atins. Acest deta[ament este în prezent alocat pentru rota]ia
NRF 15, la data de 01.07.2009 intrând în perioada de preg`tire na]ional`. În acest
moment deta[amentul este certificat de c`tre structura specializat` a Statului
Major al For]elor Aeriene pentru misiuni sub comand` NATO/UE.
– Deta[amentul 8 elicoptere de transport IAR-330 M dislocabil, afirmat în
2007, men]ine nivelul de opera]ionalizare. Din acesta, în cursul anului 2009 a fost
constituit deta[amentul de 4 elicoptere destinate pentru rota]ia NRF 12, aflat în
stand-by în perioada 01.01. – 30.06.2009;
– Deta[amentul 3 elicoptere IAR-330 SOCAT-CSAR dislocabil, afirmat în
2008, men]ine nivelul de opera]ionalizare atins;
– Deta[amentul 1 elicopter IAR-330 MEDEVAC dislocabil, evaluat ini]ial în
2008 [i certificat na]ional în septembrie 2009. Urmeaz` s` fie evaluat pentru
afirmare prin procedura STARTASSES de c`tre structura TACEVAL a CC Air Izmir
în luna iulie 2010.
Din punct de vedere logistic au început lucr`rile de execu]ie a hangarului
pentru executarea lucr`rilor de mentenan]` la aeronavele de tip C-130, iar prin
eforturi proprii, la nivelul unit`]ii, s-au executat lucr`rile de preg`tire a platformei
pentru montarea bancului de testare motoare, precum [i a drumului de acces
c`tre aceasta. |n scurt timp, bancul de testare motoare, urmeaz` a fi pus în
func]iune, scurtând timpul de investigare a defec]iunilor la motoare precum [i
verificarea în cel mai scurt timp a motoarelor care vin din repara]ii.
Sec]ia mentenan]` aeronave a executat [i este \n m`sur` s` execute lucr`ri
complexe de mentenan]` de tip „PZ” la elicopterele IAR-330.
Este în curs de desf`[urare activitatea de asigurare a necesarului de materiale
pentru preg`tirea logistic` a deta[amentului NRF-15.
|n prezent, unitatea este în m`sur` s` asigure sprijinul logistic pentru participare
\n cadrul unor misiuni NATO [i UE a unui deta[ament de C-130 (cu o aeronav`),
cu asigurarea de c`tre Statul Major al For]elor Aeriene a pieselor de schimb [i
echipamentului necesar desf`[ur`rii activit`]ilor.
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REALIZ~RI 2009 – OBIECTIVE 2010
Academia
For]elor Aeriene
“Henri Coand`”
Academia For]elor Aeriene „Henri
Coand`“ este institu]ia militar` de
înv`]`mânt superior care asigur` formarea
de ofi]eri licen]ia]i în specializ`rile
„Managementul organiza]iei”, „Managementul Traficului Aerian” [i „Managementul
în Avia]ie” atât pentru For]ele Aeriene,
cât [i pentru al]i beneficiari interni [i
externi, urm`rindu-se alinierea la
standardele, procedurile [i tehnologiile de
Comandor Gabriel
instruire [i evaluare ale armatelor statelor
Moisescu, comandantul
partenere din Alian]a Nord-Atlantic`.
AFA
Realiz`rile Academiei For]elor Aeriene
“Henri Coand`“ din cursul anului 2009 se înscriu pe linia ascendent` a dezvolt`rii
institu]iei [i sunt reflexia obiectivelor propuse la începutul anului universitar.
Astfel, vizita comisiei Agen]iei Române de Asigurare a Calit`]ii în Înv`]`mântul
Superior – ARACIS s-a încheiat cu rezultate deosebite. În urma acesteia, consiliul
ARACIS a validat raportul comisiei privind autorizarea de func]ionare provizorie
a programelor de studii universitare de licen]` „Management în avia]ie” [i
„Managementul traficului aerian”, solicitate de academie, în acest sens fiind
elaborat` Hot`rârea de Guvern 1093/30.09.2009.
O alt` realizare remarcabil` s-a concretizat [i în ob]inerea clasific`rii „B+”
pentru publica]ia „Review of the Air Force Academy”, editat` în limba englez`, ce
cuprinde rezultatele cercet`rilor [tiin]ifice ale cadrelor didactice [i speciali[tilor
din Academie, precum [i ale partenerilor no[tri interni [i externi. Publica]ia este
recunoscut` de c`tre CNCSIS, fiind indexat` în dou` cataloage [i trei baze de
date interna]ionale.
Semnarea protocoalelor de colaborare în domeniul cercet`rii [tiin]ifice [i
educa]iei cu Bloomfield Colege New Jersey S.U.A., cu Institutul Na]ional de
Cercetare Aerospa]ial` „Elie Carafoli” (INCAS) din Bucure[ti [i cu Academia
For]elor Armate din Slovacia în scopul particip`rii în calitate de colaboratori la
competi]ii interna]ionale pentru câ[tigarea unor contracte de cercetare, reprezint`
o realizare important` pentru prezent [i o provocare pentru viitor, obligându-ne s`
]inem cât mai sus [tacheta preg`tirii academice.
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice universitare ale institu]iei s-a
concretizat prin participarea la derularea a dou` proiecte finan]ate de Ministerul
Educa]iei, Cercet`rii, Tineretului [i Sportului [i Inov`rii, în valoare total` de
120.281 lei, unul în colaborare cu Academia For]elor Terestre „Nicolae B`lcescu”,
cel`lalt fiind un grant propriu, câ[tigat prin competi]ie la nivel na]ional.
Anul universitar 2009-2010 continu` s` fie un an plin de provoc`ri, un an în
care obiectivele Academiei For]elor Aeriene se încadreaz` pe aceea[i linie
ascendent`, urmând traseul bine definit, de afirmare [i recunoa[tere a institu]iei
noastre atât pe plan na]ional, cât [i pe plan interna]ional.
În acest sens depunem toate eforturile pentru ob]inerea unui calificativ cât
mai ridicat la evaluarea institu]ional` a Academiei For]elor Aeriene de c`tre
comisia Agen]iei Române de Asigurare a Calit`]ii în Înv`]`mântul Superior,
men]inem strânse rela]iile de colaborare cu institu]iile similare din str`in`tate [i
vom transforma sesiunile de comunic`ri [tiin]ifice AFASTUD [i AFASES în
sesiuni de comunic`ri [tiin]ifice interna]ionale.
De asemenea, ne propunem s` ini]iem procedurile legale pentru organizarea
(încep#nd cu anul universitar 2011–2012) a dou` programe de masterat:
„Securitatea spa]iului aerian” [i „Managementul sistemelor de lupt` din For]ele
Aeriene” [i s` demar`m procedurile pentru acreditarea, de c`tre CNCSIS, a unui
centru de cercetare.
Un alt obiectiv îl reprezint` dezvoltarea rela]iilor de colaborare cu institu]ii de
înv`]`mânt superior similare, având în vedere semnarea de noi protocoale de
colaborare în domeniul înv`]`mântului [i cercet`rii [tiin]ifice cu Universitatea
„Transilvania” din Bra[ov [i Universitatea Na]ional` de Ap`rare „Miklós Zrínyi” din
Ungaria.
Totodat`, avem planificate activit`]i specifice competi]iilor na]ionale
de GRANTURI pentru participarea cu proiecte de cercetare [tiin]ific`, în
vederea atragerii de fonduri ce ne vor permite dezvoltarea bazei materiale
a înv`]`mântului. Nu în ultimul rând, vom demara procedurile pentru
completarea statului de organizare a catedrelor [i încadrarea, prin concurs,
a unor cadre didactice competente [i cu o activitate recunoscut` în domeniul
universitar.
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{coala de Aplica]ie
pentru
For]ele Aeriene
În anul 2009, {coala de Aplica]ie
pentru For]ele Aeriene (SAFA) a urm`rit
\ndeplinirea obiectivelor de performan]`
impuse de statutul de institu]ie de
\nv`]`m#nt [i formare/specializare a
cadrelor militare din For]ele Aeriene, pe
baza unor obiective \n cadrul c`rora
eforturile umane, financiare [i materiale
au fost focalizate pe priorit`]i, astfel:
\nv`]`m#nt [i instruc]ie;  activitatea
Comandor Nicolae Jianu,
de zbor;  logistic`.
comandantul SAFA
|n vederea asigur`rii unui cadru
opera]ional obiectiv, ne-am raportat la cerin]ele transform`rii For]elor Aeriene
\ntr-un sistem eficient, flexibil, profesionalizat, precum [i la nivelurile de referin]`
ini]iale considerate optime.
Astfel, pentru optimizarea activit`]ii de \nv`]`m#nt [i instruc]ie, principalele
realiz`ri ale anului trecut au constat \n achizi]ionarea [i darea \n func]iune a
simulatorului ATC pentru preg`tirea [i antrenarea controlorilor de trafic aerian,
amenajarea laboratorului STASA – Sistem de Transmitere Automat` a Situa]iei
Aeriene [i amenajarea platformei unde urmeaz` a fi instalat complexul HAWK.
De asemenea, consider`m un succes implementarea cursurilor de formare
pe filier` indirect` pentru ofi]eri [i subofi]eri. |n privin]a cifrei de [colarizare, am
asigurat [colarizarea unui num`r de 275 de cursan]i \n afara dinamicii, prin care
fuseser` planifica]i un num`r de 481 de cursan]i [i preg`tirea a trei serii de
solda]i grada]i voluntari, \n cadrul companiei instruc]ie, pentru toate armele din
Statul Major al For]elor Aeriene.
Totodat`, am acordat aten]ia cuvenit` componentei istorice [i culturale. |n
acest sens, a fost inaugurat amfiteatrul “Erou Cpt. Av. Alexandru {erb`nescu”,
\nfiin]at prin reamenajarea laboratorului de doctrin` pentru For]ele Aeriene, am
organizat Concursul Na]ional de Para[utism Militar [i am \nfiin]at asocia]ia
“Credin]` [i Onoare”, \n perspectiva ridic`rii unei biserici \n loca]ia [colii.
|n ceea ce prive[te activitatea de zbor, obiectivele au fost atinse conform
urm`toarelor performan]e [i activit`]i:
– Îndeplinirea Planului de Zbor în propor]ie de 99,8 %;
– Executarea a 3 [edin]e de trageri [i bombardamente reale cu PRND-uri
[i bombe de 100 [i 250 kg cu aeronavele IAR-99 {oim [i Standard;
– Participarea la Exerci]iul Na]ional cu Trupe în Teren „ROUEX 2009", prin
dislocarea pe aerodromul Câmpia Turzii a 4 avioane IAR-99 {oim. Prin precizia
de care au dat dovad` pilo]ii în cadrul celor 3 exerci]ii de bombardament, au
ob]inut calificativul „Excelent”;
– Participarea la exerci]iul „{oimul 2009" cu un num`r de 4 aeronave IAR99;
– Participarea cu 3 aeronave IAR-99 {oim la manifest`rile ce au avut loc
cu prilejul zilelor categoriilor de for]e armate.
Toate acestea au fost posibile datorit` unei sus]ineri logistice eficiente,
realiste, adaptat` la condi]iile bugetare actuale. Mai mult dec#t at#t, s-a reu[it
[i finalizarea unor lucr`ri de infrastructur` care au sporit astfel substan]ial
facilit`]ile [colii, prin:  amenajarea unui nou pavilion în vederea m`ririi ariei de
cazare;  \nlocuirea spa]iilor vitrate la sala de sport;  definitivarea lucr`rilor
la infrastructura de aerodrom, astfel încât din punct de vederea al comunica]iilor,
instala]iilor de naviga]ie [i al c`ilor de rulaj, în SAFA poate ateriza orice tip de
aeronav`, în orice condi]ii meteo, ziua [i noaptea.
Pentru anul 2010 avem \n plan [colarizarea unui num`r de 867 de cursan]i
[i modernizarea mai multor laboratoare [i s`li de specialitate.
|n ceea ce prive[te activitatea de zbor, obiectivele principale constau \n: 
atingerea capabilit`]ii opera]ionale cu aeronavele IAR-99 {oim în vederea
execut`rii SLPAE (Serviciul de Lupt` Poli]ie Aerian` – extins);  executarea
a 3 [edin]e de trageri [i bombardamente reale cu aeronavele IAR-99 Standard
[i {oim;  participarea la exerci]iul „{oimul 2010";  \ndeplinirea Planului de
zbor în procent de 100%.
Nu \n ultimul r#nd, avem \n vedere amenajarea unei sta]ii de epurare,
reabilitarea s`lii de sport, modernizarea celulei de joas` tensiune, amenajarea
Centrului Editorial Tipografic [i achizi]ionarea unui laborator fonic Prolang.
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REALIZ~RI 2009 – OBIECTIVE 2010
Brigada 1 Rachete
Sol-Aer
În anul 2009, instruc]ia în cadrul
brig`zii s-a realizat atât prin instruc]ie
de comandament, cât [i prin instruc]ia
for]elor.
Instruc]ia de comandament a
cuprins instruc]ia teoretic`, instruc]ia
practic-aplicativ` [i instruc]ia colectiv`,
care s-a concretizat prin participarea la
9 exerci]ii (ISTRIA 2009, CETATEA
2009, NEWFIP 2009, CARPATINA
Colonel Dan Cavaleru,
2009, ROUEX 2009, etc.).
comandantul Brig`zii 1 RSA
Instruc]ia for]elor a avut un caracter
etapizat, începând cu nivelul grup` pân` la nivelul batalionului [i s-a finalizat cu
executarea exerci]iilor.
Brigada a executat cu 3 batalioane de rachete sol-aer, cu Batalionul Hawk
[i cu Batalionul Tehnic exerci]iul tactic cu trageri de lupt` „ISTRIA 2009",
condus [i evaluat de c`tre comandamentul Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer, iar cu
celelalte batalioane, lucr`ri de între]inere tehnic` sezoniere [i executarea
tragerilor de instruc]ie în cadrul unui exerci]iu cu ]inte aeriene marcate.
În urma desf`[ur`rii acestor exerci]ii s-a dovedit c` aceast` form` de
preg`tire [i instruc]ie reprezint` cea mai important` metod` de verificare [i
evaluare a instruc]iei comandamentelor [i structurilor subordonate. Evaluarea
instruc]iei for]elor s-a executat pe etape, fiind apreciat` cu calificativul general
Foarte Bun.
Activit`]ile în afara teritoriului ]`rii au fost concretizate prin participarea
cadrelor militare ale brig`zii la ac]iunile for]elor armate române în teatrele de
opera]ii din Afganistan, Sarajevo [i Kosovo, precum [i prin participarea la
cursuri externe.
Ca urmare a evenimentului produs la Unitatea Militar` de la Ciorogârla,
comisiile Statului Major General, Statului Major al For]elor Aeriene [i Brig`zii 1
Rachete Sol-Aer au constatat o serie de vulnerabilit`]i. Pentru remedierea
acestora s-au întreprins urm`toarele m`suri: s-au executat [i finalizat lucr`ri
de repara]ie la gardurile care împrejmuiesc caz`rmile; s-au montat sisteme de
avertizare în caz de p`trundere prin efrac]ie; s-a ref`cut iluminatul perimetral al
caz`rmilor.
În decursul anului 2009 s-au efectuat peste 32 transporturi cu grad ridicat
de risc, f`r` evenimente pe timpul desf`[ur`rii acestora.
Am reu[it instalarea [i conectarea la re]eaua electric` a unui complex de
rachete în cazarma comandamentului brig`zii pentru antrenarea, evaluarea [i
instruirea echipelor de lupt` ale batalioanelor de rachete sol-aer.
Nivelul de interoperabilitate se raporteaz` la cunoa[terea limbii engleze [i
aplicarea STANAG -urilor specifice structurilor de ap`rarea aerian` cu baza la
sol.
Pentru anul în curs, în afara exerci]iilor planificate, avem în vedere
dislocarea celui de-al doilea complex pentru a asigura instruirea personalului
Batalionului Hawk [i pe acest tip de complex.
De asemenea, ne preocup` modernizarea sistemului de comand`-control
de la nivelul brig`zii, care prevede opera]ionalizarea variantei digitalizat` pentru
GBAD, ca elemente componente ale Sistemului de Comand` Control Aerian
Na]ional (SCCAN). Sistemul ofer` avantaje privind m`rirea preciziei indic`rii,
mic[orarea timpului de reac]ie [i simplificarea actului de luare a deciziei pentru
angajarea ]intelor aeriene.
În privin]a sistemului de comunica]ii, ne-am propus: extinderea sistemului
informatic pân` la nivel batalion, pentru a asigura fluxul informa]ional în timp
real; dotarea marii unit`]i cu autosta]ii radio care ofer` posibilitatea cript`rii
comunica]iilor voce/date (sunet, imagini, filme).
Nu în ultimul rând, continuarea dot`rii cu mijloace tehnice de avertizare
care s` ajute subunit`]ile destinate pazei [i interven]iei.
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Centrul de
Opera]ii Aeriene
În anul 2009, obiectivul fundamental al Centrului de Opera]ii
Aeriene – AOC a constat \n
men]inerea [i perfec]ionarea
capacit`]ii necesare conducerii
opera]ionale centralizate pentru
ducerea ac]iunilor militare \n/din
mediul aerian, precum [i managementul traficului aerian, \n
coordonare cu autorit`]ile [i strucComandor Adrian Codi,
turile civile de trafic aerian.
comandantul AOC
|n vederea realiz`rii acestor
deziderate [i \n baza obiectivelor opera]ionale destinate AOC, principalele activit`]i
au constat \n:
– asigurarea dirij`rii [i coordon`rii, zilnic, a tuturor zborurilor opera]ionale
din spa]iul aerian al Rom#niei, f`r` s` fi fost \nregistrat vreun eveniment de
trafic aerian;
– asigurarea permanent` a controlului tactic asupra for]elor [i mijloacelor
transferate sub comand` NATO;
– executarea a dou` misiuni reale de Poli]ie Aerian` pentru interceptarea [i
escortarea unor aeronave care au p`truns neautorizat \n zona de responsabilitate;
– desf`[urarea primelor antrenamente de Poli]ie Aerian` Extins` cu
aeronavele IAR-99;
– misiuni lunare de antrenament cu aeronavele de tip AWACS, \n scopul
verific`rii leg`turilor [i antren`rii personalului \n privin]a procedurilor de lucru.
Din punct de vedere al preg`tirii personalului prin exerci]ii, acesta a fost implicat
\n dou` exerci]ii de bruiaj electronic, zece exerci]ii multina]ionale [i trei exerci]ii
na]ionale. De asemenea, a fost asigurat controlul activit`]ii de zbor pentru 14
exerci]ii multina]ionale [i bilaterale, personalul AOC desf`[ur#nd activit`]i precum:
dirijarea zborului de c`tre controlorii de trafic aerian rom#ni simultan cu cei str`ini,
dirijarea de c`tre navigatorii cu interceptarea a aeronavelor militare str`ine care
executau misiuni \mpreun` cu aeronave apar]in#nd For]elor Aeriene Rom#ne.
Centrul de Opera]ii Aeriene a avut o contribu]ie important` \n cadrul test`rii
opera]ionale a SCCAN – Sistemul de Comand` Control Aerian Na]ional [i \n
declararea nivelului opera]ional ini]ial al acestui sistem. |n cadrul sistemului
ASOC, a fost implementat un nou software prin intermediul c`ruia au fost
introduse noi func]iuni opera]ionale.
Pe parcursul anului 2009, AOC a fost evaluat de o echip` TACEVAL din
cadrul CC-Air Izmir \n baza unui scenariu de Poli]ie Aerian`, ob]in#nd calificativul
general “Foarte Bine”, iar \n domeniul management opera]ional, “Excelent”.
Profesionalismul [i calitatea preg`tirii personalului AOC au fost confirmate
[i prin participarea unor cadre la misiuni externe, \n misiuni \n sprijinul p`cii din
cadrul Comandamentului For]ei Interna]ionale pentru Asisten]` [i Securitate
(ISAF) din Afganistan [i \n misiuni ONU de men]inere a p`cii, de tip individual,
ca observatori militari, pentru misiunile MONUC din Congo, UNMIK din Kosovo
[i UNMIN din Nepal.
|n anul 2010, al`turi de misiunile specifice centrului, principalele direc]ii de
ac]iune ale AOC constau \n continuarea preg`tirii specifice pentru evaluarea
tactic` a Centrului de Raportare [i Control (CRC) – STARTASSES,
implementarea conceptelor [i procedurilor NATO \n situa]ii de criz` [i conflict [i
perfec]ion`rii cadrului de executare a Serviciului de Lupt` Poli]ie Aerian` sub
comand` NATO.
De asemenea, avem \n vedere, tot \n cursul acestui an, opera]ionalizarea
aplica]iei Sistemului de Comand`-Control Integrat (ICC) Na]ional,
opera]ionalizarea Centrului de Raportare [i Control de Rezerv` [i actualizarea
procedurilor de ac]iune \n cadrul AOC/CRC \n condi]ii de lucru \n mediu
electromagnetic ostil.
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|nceputul...
Ini]iativa privind înfiin]area unui muzeu al
avia]iei a apar]inut Ligii Na]ionale Aeriene, fiind
localizat` în timp, în anii de dup` Primul R`zboi
Mondial. Au urmat alte ini]iative, din p`cate,
nefinalizate. Abia în anul 1981, prin Ordinul
Marelui Stat Major nr. C.L. 00554 (01 iunie)
s-a constituit un nucleu al Muzeului Avia]iei
române ce apar]inea de {coala Militar` de
Ofi]eri de Avia]ie ,,Aurel Vlaicu’’.
În 1986, nucleul format din doi ofi]eri [i
un maistru militar a fost trecut în subordinea
Bazei 333 Repara]ii, cu sediul în Bucure[tiOtopeni (Ordin nr. B3/00509 din 18 iunie).
Rolul acestei echipe a fost de a identifica
[i recupera patrimoniul istoric [i tehnic
aeronautic existent pe teritoriul României.
Concomitent cu aceast` activitate, factorii de
conducere din Comandamentul Avia]iei
Militare au f`cut eforturi pentru ob]inerea unor
spa]ii adecvate destinate amenaj`rii muzeului
propriu-zis.
În primele luni ale anului 1990, s-au ini]iat
procedurile pentru înfiin]area Muzeului
Avia]iei, fiind elaborat` Hot`rârea Guvernului
României cu nr. 197 din 2 martie. Acest
document avea s` consfin]easc` existen]a de
jure a institu]iei ce urma s` sus]in` prin forme
specifice de manifestare [i s` promoveze
valorile perene ale aeronauticii române.
Activitatea celor 14 angaja]i ai muzeului a
început într-un birou în cadrul compartimentului
Preg`tire de Lupt` din Comandamentul
Avia]iei Militare. Ulterior, s-a asigurat un spa]iu
în incinta UM 01961 Otopeni. Conducerea
institu]iei a elaborat o strategie de dezvoltare

20 de ani de la \nfiin]are
pe termen mediu [i lung ce continua, la un
nivel superior, munca fostului colectiv al
nucleului Muzeului Avia]iei.
A demarat procesul de asimilare cantitativ`
a unui patrimoniu tehnic ce num`r` ast`zi peste
100 de aeronave civile [i militare, sta]ii de
radioloca]ie, tunuri [i rachete sol-aer. S-a
constituit un patrimoniu istoric, grupat în
prezent în 34 de colec]ii cu peste 10.000 de
repere, alte fonduri fiind în curs de catalogare.

Prima expozi]ie
permanent`

Iulie 1995: ministrul Gheorghe Tinca, inaugur#nd
localul Muzeului Avia]iei, situat la acea vreme, l#ng`
Aerogara B`neasa
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La trei ani de la
înfiin]area muzeului, la 17
iunie, s-a organizat prima
expozi]ie permanent`
deschis` publicului, ineditul
acesteia constând în faptul
c` totul era organizat în cinci
corturi de campanie. Efectul
imediat al acestei ac]iuni: un
nou sediu al muzeului
într-o mic` cl`dire din
vecin`tatea Aeroportului
Interna]ional Aurel VlaicuB`neasa.
Noul spa]iu a fost amenajat, fiind inaugurat în
prezen]a ministrului Ap`r`rii Na]ionale, Gheorghe

CARMEN BE{CUC~
PAUL SANDACHI
Tinca, la 20 iulie 1995. Un an mai târziu s-a
deschis pentru public sec]ia Istoria Rachetelor
[i Cercet`rii Spa]iale „Hermann Oberth”, sec]ie
ce func]ioneaz` în municipiul Media[.
În 1997, Muzeul Avia]iei a primit aprobarea
[i s-a extins în zona monumentului ridicat în
amintirea fostei Companii Interna]ionale de
Naviga]ie Aerian` Franco-Român`.
Dimensiunile patrimoniului [i necesitatea unor
spa]ii expozi]ionare mai mari au f`cut ca muzeul
s` suporte o nou` dislocare.
La începutul lunii martie 2000, cu ocazia
anivers`rii a 10 ani de la înfiin]are, institu]ia
[i-a redeschis por]ile pentru public în loca]ia
fostei mari unit`]i de avia]ie de la Otopeni.
Ceremonia a fost onorat` de prezen]a [efului
Statului Major al For]elor Aeriene [i a
secretarului de stat în Ministerul Transporturilor pentru probleme de avia]ie. Dup` cinci
ani de la eveniment, acumul`rile cantitative au
f`cut ca nici spa]iul de la Otopeni s` nu mai fie
corespunz`tor.

Revenirea la matc`
Loca]ia în care func]ioneaz` în prezent
muzeul este legat` de existen]a uneia din cele
mai vechi baze aeriene din România [i una
dintre primele din sud-estul Europei. Pipera a
fost, indiscutabil, leag`nul avia]iei militare
române, de existen]a acestei loca]ii
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ANIVERSARE
legându-se func]ionarea primei [coli de
meseria[i pentru aeronautic` (1920), primele
experien]e cu avionul de lupt` IAR CV 11,
intrarea în înzestrarea For]elor Aeriene
Române a primelor elicoptere, realizarea
primei sta]ii de radioloca]ie, START 1. În acest
context, având în vedere c` parte din vechea
infrastructur` s-a p`strat, alegerea loca]iei s-a
dovedit ca fiind un act decizional fericit.
Cu un efort ie[it din comun, în numai patru
luni de zile, colectivul muzeului a reu[it s`
amenajeze unul din hangare drept expozi]ie
permanent` cu privire la perioada istoric` 1893–
1958. Inaugurarea acestui segment a coincis
cu aniversarea Centenarului Zborului Traian
Vuia, evenimentul fiind onorat de prezen]a
ministrului Ap`r`rii, a altor demnitari civili [i
militari.
În anul 2007 s-a deschis pentru public al
doilea hangar, cuprinzând evolu]ia avia]iei
române în perioada 1958–1970. Este demn
de subliniat faptul c` eforturile financiare ale
Statului Major al For]elor Aeriene, respectiv
ale Ministerului Ap`r`rii Na]ionale au fost
modeste, conducerea muzeului reu[ind s`
identifice [i s` exploateze numeroase surse
extrabugetare.
În 2008, având la baz` o idee original` a
directorului muzeului, comandorul Paul
Sandachi, s-a realizat leg`tura dintre cele dou`
expozi]ii de baz`. În prezent se afl` în curs de
amenajare Parcul de Tehnic` de For]e Aeriene
[i cel de-al treilea segment cuprinzând istoria
avia]iei în intervalul de timp 1971–1989.
Totodat`, din anul 2008 s-a trecut la o nou`
etap` în dezvoltarea institu]iei prin abordarea
acumul`rilor calitative.
În decursul celor 20 de ani de existen]`,
trecând peste greut`]ile determinate de
lipsa de fonduri, de spa]ii adecvate, de
personal, Muzeul Avia]iei a reu[it s` se
impun` pe plan intern [i interna]ional drept
o institu]ie reprezentativ` pentru apari]ia [i
evolu]ia fenomenului aeronautic, valorile pe
care le promoveaz` fiind recunoscute între
grani]ele României cât [i în afara acestora.

Activitatea [tiin]ific`
[i expozi]ional`
Personalul militar [i civil al Muzeului
Avia]iei a acordat permanent importan]`
specializ`rii în cunoa[terea [i gestionarea
patrimoniului na]ional aeronautic, participând
în acest sens la diferite cursuri organizate de
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structurile Ministerului Culturii [i Cultelor.
Budapesta ,,Aripi Române[ti’’, 2007.
Parcurgerea ritmic` a planurilor anuale de
– Participare cu expozi]ii statice de tehnic`
cercetare [tiin]ific` a condus la elaborarea [i
a For]elor Aeriene la spectacolele aviatice
publicarea a mai multor articole, studii [i lucr`ri
ROIAS 2001 [i 2006, dar [i la demonstra]ia
din domeniu, printre ele reg`sindu-se:
aerian` ,,Magie pe cer’’ 2007.
– Valeriu Avram, Ana-Maria Gu[`, Paul
Muzeul Avia]iei a fost prezent la:
– Expozi]ia na]ional` ,,Inventica 2008’’;
Sandachi ,,Contribu]ii române[ti la dezvoltarea
– Milfest, edi]iile din 2007 [i 2008;
aeronauticii, la sfâr[itul sec. al XIX-lea [i
– Salonul Auto 4x4 (2005).
începutul sec. XX, Editura Europa Nova,
A sus]inut [i sus]ine ac]iunile Retro
Bucure[ti, 2000;
– General Iosif Rus, c`pitan-comandor Paul
Automobil Clubul Român, p`str`tor [i
Sandachi ,,Traian Vuia [i avioanele sale
continuator al tradi]iilor ale Automobil Clubul
profetice’’, Muzeul Avia]iei, Bucure[ti, 2001;
Român, înfiin]at de principele George Valentin
– Paul Sandachi, Dan
Hadârc` ,,Prin]ul George
Valentin Bibescu. Biografia
unui c`l`tor’’, Editura
Vivaldi, Bucure[ti, 2005;
– Valeriu Avram,
,,Istoria Aeronauticii Militare Române 1910–1916’’,
Editura Tiparg, Pite[ti,
2003;
– Valeriu Avram ,,Zbur`torii României Mari’’,
Editura Alpha MDN, Buz`u,
2007;
– Valeriu Avram, Sorin
Turturic`, „Teleormanul [i
aeronautica. În vremuri de
Gr`dini]a MApN, \n vizit` la Muzeul Avia]iei
r`zboi’’, Editura Tipoalex,
Alexandria, 2008;
Bibescu în 1905.
– Paul Sandachi ,,Avia]ia de lupt` reactiv`
În decursul anilor, având la baz` protocoale
în România’’, Editura Regina din Arcadia,
încheiate cu institu]ii apar]inând Ministerului
Bucure[ti, 2001;
Educa]iei sau ale administra]iei jude]ene [i
– General Aurel Niculescu, Sorin Turturic`
locale din diferite zone ale României, s-au
,,Pe aviatori las`-i s` zboare’’, Editura Anima,
desf`[urat activit`]i ce au vizat formarea unor
Bucure[ti, 2008.
convingeri la nivelul tineretului, care s`
Plecând de la nivelul atins în preg`tire [i
determine atitudini responsabile privind istoria
de la valoarea patrimoniului acumulat, s-au
na]ional` în general [i istoria aeronauticii în
putut organiza mai multe expozi]ii
mod deosebit. De asemenea, a existat [i exist`
interna]ionale:
o colaborare permanent` cu institu]ii de cultur`
– ,,Colaborarea româno-francez` din
similare, din ]ar` [i din str`in`tate, ce are ca
domeniul aeronauticii’’ (Fran]a, 2002, Centrul
finalitate schimbul de experien]` privind rolul
Cultural Român din Paris, 2002);
actual [i locul muzeului în cadrul societ`]ii
– Participarea cu expozi]ia ,,Romanian
contemporane, în condi]iile exploziei informaWings’’ la manifest`rile organizate cu ocazia
]ionale [i a apari]iei muzeelor virtuale.
centenarului zborului fra]ilor Wright (Statele
Una dintre preocup`rile actuale ale
Unite, Dayton, Ohio, 2003);
Muzeului Avia]iei are în vedere ,,Centenarul
– ,,Traian Vuia [i aeroplanele sale profetice’’
Aeronauticii Române’’ [i ,,Centenarul Avia]iei
(Fran]a, Centrul Cultural Român din Paris,
Reactive’’ din 2010, ocazie cu care se vor pune
2006);
în valoare fondul ,,Aurel Vlaicu’’ [i arhiva ,,Henri
– Organizarea s`rb`toririi Zilei Avia]iei
Coand`’’.
Române în taberele militarilor români de la
Kabul [i Kandahar (17 iunie 2006).
– Ungaria, Muzeul Transporturilor din
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UNIT~}I DE ELIT~
V`zut ca o modalitate (deocamdat`,
singura) de \nlocuire a mult prea
rutinatului sistem Volhov, sistemul
Hawk este, cel pu]in \n momentul de
fa]`, \nc` \n faza de polish, de
lustruire [i preg`tire a tehnicii
pentru un posibil format
conven]ional de operare.
Contextul actual, care a indus o
anumit` politic` fiscal` pentru
armat` [i, implicit, pentru For]ele
Aeriene, pare a refuza Hawk-ului
[ansa de exprimare la capacit`]i
estimate. Dac` este a[a sau nu,
este ceea ce am \ncercat s`
descoperim la singura unitate de
profil din cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene, Batalionul 7 Hawk.
Undeva, pe centura Bucure[tiului. Un
frig teribil ne acompaniaz` pa[ii. La intrare,
un grup de militari “lop`teaz`“ de zor. Nu \i
deosebim, ]inuta de instruc]ie fiind un bun
paravan de protec]ie pentru descoperirea
corpului de cadre din care provin. Probabil

Locotenent-colonelul Ion Moise,
comandantul Batalionului

c` [i aceast` activitate trebuie executat`.
Manual. S` ne preg`tim fizic, a[adar...
Comandantul batalionului, locotenent-colonelul Ion MOISE, ne iese rapid
\n \nt#mpinare [i ne l`mure[te: “sunt colegii
no[trii de la geniu...”. |n]elegem c` aceast`
activitate este \ncadrat` \n fi[a postului a
altor militari [i p`trundem \n incinta
unit`]ii. Prin curte, pu]ini militari la vedere.
“Datorit` statului nostru actual, unul
de stand-by, militarii au doar dou`
alternative: ori sunt la birouri, exers#nd
teoria [i f`c#nd schimb de experien]`, ori
sunt la tehnic`, asigur#ndu-se c` aceasta este
preg`tit` oric#nd pentru dezvoltarea de
capabilit`]i”, ne lini[te[te comandantul
unit`]ii.
Imaginea de ansamblu ne este
arhicunoscut`, a[a c` mut`m discu]ia pe
un alt plan. Ne-ar interesa, de exemplu, ce
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SISTEMUL HAWK – ADEVÃR
SAU PROVOCARE?
Plutonier major
este sistemul Hawk, ce reprezint` pentru
SORIN S~FTOIU
militarii desemna]i sau cei care au ales
ADRIAN SULT~NOIU
aceast` oportunitate. “De[i, ca racheti[ti
devota]i armei [i specializ`rii, suntem \nc`
lionul 7 Hawk are \n \nzestrare varianta a\ndr`gosti]i de sistemul Volhov, pe care, \n
3-a modernizat` a sistemului, o variant`
parantez` fie spus, faci art` cu adev`rat, am
care ar putea ajunge, \n urma unui
\n]eles importan]a evolu`rii la sisteme
program coerent de dezvoltare, impledigitalizate de tragere [i ap`rare cu rachete
mentat \n condi]ii de securitate material`,
sol-aer, la echipamente mult mai flexibile sau
p#n` la varianta Hawk XXI.
mai mobile”, este opinia locotenent“Este un sistem extrem de mobil,
colonelui Ion MOISE.
transportabil at#t pe ro]i, c#t [i cu trenul
Cunosc#nd pozi]ia mass-media [i av#nd
sau pe calea aerului. Chiar [i un elicopter
rememorate multe din aceste p`reri
poate asigura transportul dintr-o zon` \n
exprimate de speciali[ti \n domeniu sau nu,
alta. Deta[area lui \ntr-o arie destinat`
suntem pu]in reticen]i. Un sistem care se
implic` o coloan` mic`, de p#n` la 7-8
afl` pe planul al doilea \n armatele aliate s`
ma[ini, o deplasare de aproximativ 4 ore
fie solu]ia viabil` pentru For]ele Aeriene?
p#n` la poligonul de tragere [i un maxim de
Tot comandantul este cel care vine \n
2 ore dedicate instal`rii pe o pozi]ie aleas`.
ajutor: “Poate pentru partenerii no[tri cu o
Toate aceste date \l recomand`, dac` este s`
for]` economic` crescut`, Hawk-ul a devenit
doar o variant` de rezerv`,
fiind cotat la un nivel mediu.
Dar, pentru noi, care cre[tem
\n continuu \n preg`tire, care
\ncerc`m s` acoperim regresul
dictat de vremuri nu chiar
\ndep`rtate, este chiar o solu]ie
foarte bun`. Sigur, r`m#ne s`
vedem sistemul la lucru. P#n`
acum, nu am f`cut dec#t
simul`ri de trageri [i opera]iuni de mentenan]`. Un
sistem, [i mai ales unul de
rachete sol-aer, \[i dovede[te
calit`]ile atunci c#nd ]inta
fixat` este dobor#t`. Dar, fi]i
lini[ti]i. Momentul acela este
aproape”.
Urmeaz`, pe parcursul
turului unit`]ii, un briefieng
coerent, spumos, plin de
informa]ii. Privit ca o necunoscut` de reporter, Hawk-ul
\[i dezv`luie u[or-u[or, atuu- Condi]ii vitrege pentru exploatarea
rile. Afl`m, astfel, c` Bata- sistemului Hawk
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UNIT~}I DE ELIT~
privim doar la durata de defluire a Volhovului – 14 ore. De altfel, anul acesta vom avea
ocazia s` vedem dac` aceste date tehnice pot
fi \ndeplinite practic, deoarece suntem
planifica]i s` particip`m la mai multe
exerci]ii organizate de Brigada 1 Rachete
Sol-Aer sau Statul Major al For]elor Aeriene,
precum <<Istria 2010>>, <<Simex>> sau
<<Vl`sia>>”. Toate aceste informa]ii ne sunt
asigurate de c`pitanul Irinel MIH~ILESCU, comandantul Bateriei 1 Rachete
Sol-Aer, care ni s-a al`turat pe timpul
discu]iei..
Suntem tenta]i s` \l credem, mai ales
c` tocmai s-a \ntors de la un curs de
specilitate, un curs de ap`rare antiaerian`,
desf`[urat pe durata a 6 luni, la Fort Bliss,
Texas, SUA. |ntr-adev`r, pentru operarea,
executarea mentenan]ei la un astfel de
sistem, avem nevoie numai de oameni
preg`ti]i. “Noi nu avem dificult`]i din acest
punct de vedere”, spune comanantul
unit`]ii. “Sigur, sunt, \n special sgv-i[ti, care
trebuie s` treac` printr-un program de
preg`tire accentuat. Ceilal]i, sunt speciali[ti
din cadrul armei rachete sol-aer, sunt
oameni care, \n marea lor majoritate, au
ales s` vin` la Batalionul Hawk. Noi nu

Lucr`ri de mentenan]`, obligatorie [i
\n sezonul rece

]inem pe nimeni cu for]a, fiind [i cazuri pe
care le-am \n]eles. Dorin]a de schimbare sau
probleme familiale au f`cut ca o parte mic`
din personal s` plece. Cei r`ma[i, nucleul de
baz`, formeaz` un grup, o familie. Pozi]ia
de stand-by \n care ne afl`m, ne reg`se[te
zilnic unul pe cel`lalt”, completeaz`
comandantul.
Totul pare a fi preg`tit. Pentru ce? |nc`
nu se [tie. |n paralel, militarii de la Hawk
au primit [i recomand`ri s` nu uite
operarea [i manevrarea sistemului Volhov.
Probabil, doar pentru antrenament,
pentru a nu-[i pierde deprinderile.
Comandantul batalionului este optimist:
“Sunt sigur c` aceast` structur` va fi prima
100% interoperabil` cu structuri NATO
similare, deoarece poate asigura suport \n
CER SENIN  Nr. 1 (108)  2010

C`pitanul Irinel Mih`ilescu,
comandantul Bateriei 1 Rachete
Sol-Aer

orice condi]ii, \n orice loca]ie. De asemenea,
sistemul poate fi condus at#t la nivel batalion,
c#t [i la nivel de brigad` sau component`
aerian`. Are aproape toate sistemele
digitalizate, de la radare la punct de
comand`, mai pu]in lansatoarele, care, \n
scurt timp, vor \ndeplini [i ele acest criteriu.
|n plus, ca [i detalii tehnice, el asigur` singur
o zon` pe care o acopereau \n
trecut peste 20 de sisteme, are
capacitatea de a trage circular
[i, mai important, are cea mai
u[oar` component` de
instruc]ie”.
|ntr-adev`r, dac` la Volhov era nevoie de preg`tirea
unor ofi]eri pentru operare,
acum orice categorie de
personal poate executa
misiuni similare. Politica de
resurse umane pare, m`car
\n acest sector, s` fi fost una
coerent`, flexibil`, asfel \nc#t
Batalionul 7 Hawk se poate
m#ndri cu unul dintre cele
mai complete state de
organizare. |n el \[i reg`sesc
identitatea sistemele electric,
magnetic, metalic sau mecanic, se reg`sesc bateriile logistic` sau
tehnic`.
Astfel [i personalul poate oferi maxim
de competen]`, fiind asigurat` o tranzi]ie
fireasc` pe func]ii. {i, normal, vedem cum
operatorul sau lansatorul d` maxim pentru
acest sector predestinat, urm#nd s`
execute [i o opera]ie de \ntre]inere, dar
doar una de baz`. |n valul doi, apar tehnicii
de mentenan]` care fac \ntre]inerea de
detaliu, \n timp ce ofi]erii au atribu]iile
specifice, de comand`, \ndrumare [i
control.
Un context perfect viabil. Ce lipse[te?
“Lipse[te ac]iunea, adrenalina. Suntem peste
30 de militari preg`ti]i pentru a urma cursul
de baz`. Dorin]a noastr` este, \ns`, de a fi

preg`ti]i pentru lucrul \n poligon. S` pot
vedea cum sunt lansate 3 rachete la fiecare 6
secunde, s` v`d ]intele dobor#te, e tot ce \mi
doresc. Mul]i spun c` e lini[tit lucrul la birou
sau la \ntre]inerea tehnicii. Nu este
adev`rat. Am trecut de la limba rus` la
englez`, am solicitat prezen]a la aceast`
structur` tocmai pentru a opera un sistem
adev`rat de rachete. Dar, deocamdat`,
obiectul muncii noastre este laveta de [ters
sau c`r]ile de teorie”, spune maistrul
militar clasa a II-a Cristian MARCU.
A[a cum [i comandantul ne-a strecurat,
la un moment dat, \n discu]ia noastr`,
sistemul Hawk este “o provocare”. |ns`, cu
trecerea timpului, provocarea las` loc unei
rutini neproductive, unei execut`ri mecanice
a atribu]iilor func]ionale tipice, dar nu [i a
celor atipice, de punere \n situa]ii reale, unde
s`-[i poat` m`sura fiecare aptitudinile [i
nivelul de preg`tire. Contextul actual
serve[te, poate, doar pentru cei care trebuie
s` recupereze \n preg`tire, s` trec` de la
sistemul Volhov \nv`]at \n [coal`. Cum este
cazul soldatului Lucia LIC~. “Trebuie s`
spun c` nu am avut ca op]iune principal`
Batalionul Hawk. Dar sunt con[tient` c` aici,
mai mult ca \n orice unitate de rachete, trebuie
s` ne dovedim [i s` ne prezent`m \ntreaga
palet` de aptitudini, pentru a face din batalion
o unitate opera]ionalizat` \n \ntregime”.
G#nduri deschise,vorbe parc` alese.
Militarii de la Batalionul 7 Hawk par a fi
preg`ti]i. Cel mai bine pentru o carier` \n
rela]iile publice. Tot ce spun pare a fi o
justificare pentru inactivitate, sau mai bine
spus, pentru executarea doar a misiunilor
de mentenan]` [i preg`tire teoretic`. Sub
aceast` plapum` mediatic` se afl` o
puternic` dorin]` de a demonstra valoarea
\n poligon, \n teatru de opera]ii sau \n
misiuni interna]ionale. Cine [i c#nd le va
oferi aceast` nou` “provocare”? Sau numai
adev`rul crud va r`m#ne, reg`sindu-i pe
“noul” Volhov?
Soldatul Lucia Lic`,
unul din viitorii
speciali[ti ai
sistemului Hawk
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INSTRUC}IE
Decolarea sau aterizarea unui aparat
de zbor, indiferent de forma,
propulsia sau sistemele pe care
acesta le folose[te, ne st#rne[te
emo]ii puternice [i, de fiecare dat`
c#nd acestea au succes,
subcon[tientul nostru acceseaz`,
pavlovian, imaginea pilotului. {i,
\ntodeauna, apreciem calitatea
acestuia, performan]ele sale \n zbor.
Chiar [i cei care cunoa[tem evolu]ia
fireasc` a lucrurilor p#n` la finalitate
– un zbor frumos [i o aterizare
sigur` – uit`m c`, pe parcursul
acestei evolu]ii, se intersecteaz` [i
al]i factori. Materiali, fizici sau...
umani. Tehnicii de avia]ie, acest
factor uman at#t de... fizic, sunt, mai
mereu, trecu]i doar la “prezen]i” sau
cel mult recompensa]i cu mul]umiri.

LUMINI {I UMBRE

La Baza 95 Aerian` de la Bac`u, \n
ciuda perspectivelor, iarna pare mult mai
bl#nd` dec#t \n sudul ]`rii, iar mijlocul de
transport ales – pe calea [inelor – a “livrat”
echipa redac]ional` la timp. Momentul ales
pentru discu]iile cu tehnicii de avia]ie pare
a fi unul ideal. “Sonda meteo” tocmai ce
urmeaz` s` decoleze. Ne \ndrept`m spre

Plutonier major
gesturi sau cuvinte deplasate. Doar o
SORIN S~FTOIU
triste]e abia mijit` pe la col]ul ochilor. Dar,
nimic. Dup` 27 de ani dedica]i avia]iei, cred
dispare [i aceasta rapid, \n momentul \n
c` meritam ceva mai mult”, conchide
care avionul se desprinde de sol. Privirile
veteranul.
\l urm`resc c#teva clipe, apoi coboar` [i se
Problemele tehnicilor de avia]ie sunt
intersecteaz` \ntre ele. {i atunci, pentru o
multe, complexe [i, la prima vedere, f`r` o
clip`, un fel de m#ndrie, aproape o
posibil` rezolvare imediat`. |n primul r#nd,
arogan]`, se cite[te \n priviri.
avioanele, care se afl` la o resurs` din ce
O \mpletire a unei u[ur`ri de
\n ce mai spre finalitatea sa, [i pentru care
o mare responsabilitate – acea
cre[te exponen]ial responsabilitatea. A da
semn`tur` pe caietul de zbor
girul unui avion pentru zbor, \n situa]ie
– [i satisfac]ia lucrului f`cut
real`, devine o decizie cu un factor de risc
la maxim` calitate.
ridicat. Apoi, materialele, de[i sunt de
“Da, e adev`rat. Deviza
genera]ie nou`, nu au calitatea necesar`
noastr` este <<fapte, nu
pentru a \ndeplini serviciul de mentenan]`.
vorbe>>. {i \ncerc`m s` nu
{i, fire[te, nu se poate repeta procesul de
p`t`m aceast` deviz`. Dar, tot
service manual pe care, cu to]ii, \n alte
at#t de bine, [tim [i o zical` din
vremuri, \l aplicam ma[inilor personale
popor: <<dup` fapt` [i
autohtone. Inventivitatea tipic rom#r`splat`>>. E aproape paraneasc`, “descurcarea” temporar` nu este
doxal, ca, \n contextul actual,
un element viabil \n avia]ie. {i tehnicii [tiu
Serviciul de mentenan]` la hangar
de membri cu drepturi depline
asta.
\ntr-o alian]` at#t de puter“Pe l#ng` aceste probleme, mai sunt [i
locul unde vom \nt#lni echipele aflate \n
nic`, s` mai existe un astfel de deficit \n
cele sociale. De exemplu, imposibilitatea de
serviciu, cele care vor asigura acest zbor. cadrul raportului responsabilitatea primi o locuin]` de serviciu, sau teama de
{i, pentru \nceput, ni se pare o glum`.
remunerare” se dest`inuie, \n momentul
a fi deta[at, pe o perioad` mai mare, datorit`
Realitatea crud`, \ns`, ne joac` \nc` o fest`
urc`rii \n autobuzul-sta]ie, maistrul
imposibilit`]ii deplas`rii [i a familiei la noul
[i ni-i prezint` pe mai[trii militari din echipa
militar principal Valentin DAVID,
locul de munc`. Mereu au trecut peste aceste
de “Start” aduna]i \ntr-un autobuz, la
specialist I forma]ie aparatur` de bord. Este
probleme, pentru c` au iubit aceast`
cap`tul pistei. Un autobuz de genul cu care unul dintre ei mai experimenta]i speciali[ti,
specialitate [i s-au ajutat unul pe cel`l`lt.
majoritatea dintre noi obi[nuiam s` facem
un om care a tr`it [i v`zut
naveta \n debutul carierelor de militari.
multe \n carier`. Ca [i ceilal]i
“Acestea sunt condi]iile pe care le putem colegi, pe l#ng` multe
oferi momentan. Avem \n plan realizarea probleme de natur` finanunei construc]ii destinate \n acest scop, \ns` ciar`, social` sau de carier`,
bugetul este destul de redus [i trebuie s` \l \l doare indiferen]a. Indifegestion`m foarte bine, acoperind mai \nt#i ren]a unei structuri, a
alte priorit`]i”, \ncearc` s` fie optimist oamenilor... “Noi am prins [i
loc]iitorul comandantului, comandorul
vremea celor 3 R – reducere,
Nicolae GRIGORIE.
refolosire, reciclare – c#nd
P#n` s` apuc`m s` st`m de vorb` cu
foloseam bocanci secondtehnicii, debuteaz` momentul decol`rii hand, [i tr`im [i aceste
Maistrul militar pr.
“sondei”. Militarii execut`, mecanic,
vremuri moderne. Cam care
Valentin David –
manevrele cunoscute [i rutinate zilnic. Nu ar fi diferen]a? Doar una de
“profesorul” tinerilor
speciali[ti
vezi nici o urm` de frustrare, nu sunt
percep]ie extra-sistem. |n`untru, parc` nu s-a schimbat
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INSTRUC}IE
Suportul familiei, colectivul [i con[tiin]a
lucrului bine f`cut sunt elementele care ]in
tehnicii de avia]ie uni]i [i, \n continuare,
pe func]ii. Sigur, noi am \ncercat s` le
prezent`m [i alte op]iuni pentru carier`:
cursuri de specialitate, cursuri extracurriculare, pentru a oferi posibilit`]i de
perfec]ionare \n carier`”, subliniaz`
consilierul comandantului pentru
probleme de mai[tri militari [i
subofi]eri, maistrul militar principal
Adrian VELICHE.
Printre at#tea umbre, pare a se ivi [i o
lumin`. La cap`tul pistei, momentan.
Maistrul militar clasa a V-a, Anca-Diana
CONSTANTIN, specialist V la radioelectronic`, are o imagine proprie asupra
contextului: “Eu am f`cut [i liceul militar.
Am optat pentru radioelectronic` de[i,
ini]ial, nu aveam prea multe cuno[tin]e \n

\nc`lzeasc`. |i dau [i un
nume – “\ncredere”. Omul
de z`pad` pare destul de
mic. Poate timpul pentru
realizarea lui a fost scurt.
P#n` vine avionul la
aterizare, au aceste c#teva
clipe de destindere.
U rmeaz` apoi alte manevre, alte momente str#nse
\n inimile acestor bravi militari, rezisten]i la intemperii. De orice natur`.
Drumul spre ie[ire
trece pe l#ng` hangar. Un
fum teribil iese de acolo. Ne \ndrept`m,
pu]in contraria]i, spre locul respectiv. “Nu
v` \ngrijora]i. Se mai \nt#mpl` ca tehnica
din dotare s` produc` astfel de elemente de
decor. De aceea, suntem nevoi]i s` facem

Proceduri de verificare a aeronavei \nainte de decolare

domeniu. Ceea ce m-a ajutat enorm, a fost
ajutorul oferit de colegi. F`r` prea multe
favoritisme, lucru pe care \l \n]eleg pe deplin,
din moment ce am optat pentru aceast`
carier`. Poate doar serviciul pe garnizoan`
[i nu \n baz` [i c#teva scutiri de munc`
fizic`. Este uimitoare diferen]a \ntre teoria
\nv`]at` \n [coal` [i eforturile de a pune \n
practic` aceast` teorie, necesit`]ile pe care
le \nving colegii mei zilnic. Ceea ce m`
nelini[te[te este salariul pe care \l c#[tig
momentan [i lipsa unor sporuri caracteristice meseriei. Dar, poate voi continua
cu o carier` de ofi]er sau poate lucrurile vor
ajunge, [i \n cazul nostru, la o oarecare
normalitate”, spune t#n`ra specialist`.
Da, numai c` \n normalitate nu a intrat,
deocamdat`, dec#t legea salariz`rii unice,
\n care mai[trii militari [i subofi]erii nu ies
dec#t, cel mult, pe picior de egalitate cu
situa]ia actual`. Momentan, aceasta este
oferta.
Plec`m de la “start”. Militarii fac, \n
glum`, un om de z`pad`, ca s` se mai
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Egalitatea [anselor din
fi[a postului

Apoi, discu]ia planeaz`, din nou, asupra
problemelor categoriei din care fac parte.
Par a fi problemele unui corp \ntreg de
cadre, dar aici, \n situa]ia de fa]`, sunt pu]in
accentuate [i datorit` factorului mai mare
de risc. Descoperim din nou probleme
legate de calitatea [i cantitatea materialelor ce trebuie utilizate la \ntre]inerea
[i repara]ia aeronavelor, inadverten]e
provenite din calitatea uniformelor [i a
echipamentelor de protec]ie – “vara,
combinezonul se \nc`lze[te peste m`sur`,
datorit` anduran]ei; iarna, costumul de
instruc]ie se face tare ca tabla, neasigur#nd o ventila]ie corespunz`toare”. Mai
sunt nemul]umiri legate [i de sistemul de
hr`nire, externalizat, de num`rul considerat prea ridicat de servicii, de preg`tirea
din ce \n ce mai superficial` a tinerilor
veni]i din [coal`.

Sigur c` aceste probleme sunt reale, to]i
ne-am aflat \n fa]a lor la un moment dat [i
acestea ne-au pus \n situa]ii limit`. Fiecare
am g`sit p#n` acum, resursa interioar`
sau sprijinul extern pentru a le dep`[i. Dar
noi nu r`spundem pentru via]a nim`nui
sau nici nu garant`m cu semn`tura
noastr` un bun material a
c`rui valoare cumuleaz`
Predarea aeronavei = \nc` un zbor reu[it
soldele lunare pe un an a
cadrelor dintr-o unitate.
De aceea, credem c`
tehnicii de avia]ie sunt o
categorie aparte \n corpul
mai[trilor militari [i
subofi]erilor. De aceea
credem c`, o mai atent`
analiz`
din
partea
factorilor de conducere [i
o ac]iune \n consecin]`, ar
elimina multe din umbrele
trecutului sau pe cele
prezente [i ar permite unei
lumini s` \nlocuiasc`
triste]ea de pe chipurile lor.
multe dintre manevre \n afara hangarului.
Am putea, pentru \nceput, c#nd vedem
Nu punem la socoteal` fumul inhalat –
un avion acolo sus, pe l#ng` g#ndul nostru
pentru el primim o norm` de hran` special`,
\nchinat spectacularului oferit de pilot, s`
acel lapte praf – important e s` ias` treaba
men]ion`m [i pe tehnicii de avia]ie. Cei de
bine”, spune maistrul militar principal
acolo, din autobuzul de la “start”. Chiar [i
Mihai GHEORGHIU, [ef forma]ie
la Oscar, pe derularea final`, vedem trecu]i,
instala]ii electrice [i aparate de bord [i
uneori, [i figuran]ii...
oxigen.
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For]ele Aeriene Franceze au desf`[urat, \n data de 30.01 a.c, la Baza de
Antrenament Comun de la Kossei, Ciad,

un exerci]iu demonstrativ de salvare a
pilo]ilor din zone de r`zboi [i de suport
aerian (Close Air Support). La exerci]iu

10 na]iuni membre NATO au participat, \n perioada 10–24
februarie a.c. la cel mai mare exerci]iu NATO destinat luptei
antisubmarin. Astfel, 7 submarine, 18 aeronave, \ntre care [i
elicoptere cu baza pe portavioane [i 8 nave de suprafa]` s-au
reunit la Marea Ionic`, \n sudul Siciliei, pentru exerci]iul “Noble
Manta 10”.
Exerci]iul a demonstrat determinarea NATO \n men]inerea
eficien]ei [i interoperabilit`]ii \n domeniul luptei antisubmarin,
al supravegherii aeriene [i de suprafa]` de coast`. Mai mult, a
asigurat cadrul necesar de preg`tire opera]ional` pentru
posibilele misiuni ale NRF (Nato Responce Force). }`rile
prezente la exerci]iu au fost Canada, Fran]a, Germania, Grecia,
Italia, Norvegia, Spania, Turcia, Marea Britanie [i SUA.
Pe durata exerci]iului s-au desf`[urat peste 100 misiuni
aeriene, cu executare de briefinguri odat` la trei ore, 50 de
misiuni marine [i peste 30 de misiuni inter-arme. Scenariul a
cuprins misiuni multiple, de interceptare, de bombardament,
de c`utare-salvare, cu posibilitatea de interschimbare roluri.
www.nato.int

www.defense.gouv.fr

EXERCI}IUL “NOBLE
MANTA 10”

TRANSPORT UMANITAR
|N HAITI

|n data de 27 ianuarie a
fost efectuat un transport
umanitar cu ajutorul unui avion
pentru transport de tip cargo
apar]in#nd bazei aeriene NATO
de la Geilenkirchen, Germania.
Avionul a transportat \n Haiti
un modul de campanie, necesar pentru instalarea de puncte
medicale sau de distribuire a
ra]iilor de alimente.
Modulul a fost donat de
c`tre Agen]ia de Management
a Urgen]elor din Danemarca
(DEMA) [i con]ine paturi,
scaune, o buc`t`rie, unit`]i de
purificare a apei [i toalete. Acesta va sta]iona \n Haiti pe perioad` nedeterminat`, fiind prev`zut a fi utilizat
de peste 100 de voluntari din Danemarca, Norvegia, Finlanda, Suedia [i Estonia.
Avionul NATO Trainer Cargo Aircraft (TCA) este, \n fapt, un avion Boeing 707-320C modificat, ce
poate fi transformat foarte rapid de la transport numai de pasageri la cel numai de marf`. |n configura]ie
standard el func]ioneaz` cu ambele componente active.
www.nato.int
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au participat un deta[ament terestru din
cadrul TACP (Tactical Air Controler
Party), 3 avioane Mirage F1, un elicopter
PUMA din cadrul avia]iei u[oare franceze
[i membrii ai Escadrilei de Protec]ie
(DETPRO).
Scenariul exerci]iului a cuprins o
simulare de salvare, \n condi]ii optime de
siguran]`, a unui pilot “supravie]uitor”
dintr-o zon` ostil`. Astfel, avioanele [i
elicopterul au decolat pentru a atinge [i
asigura zona unde se afla pilotul, apoi
membrii Escadrilei de Protec]ie au fost
cobor#]i pentru asigurarea perimetrului.
Pilotul “supravie]uitor” a fost salvat de
ace[tia, \n timp ce avioanele Mirage F1
asigurau zona prin executare de trageri
simulate cu armamentul din dotare.
Exerci]iul face parte din programul
de preg`tire a For]elor Aeriene Franceze,
desf`[urat \n condi]ii reale de clim`,
situa]ie strategic` [i for]e participante.

Primul model de elicopter Chinook HC3 modificat,
prezent acum sub denumirea de ZH897, a fost livrat
la \nceputul lunii decembrie 2009 Bazei Aeriene de la
Odiham, Mapshire, apar]in#nd For]elor Aeriene Regale
din Marea Britanie. Livrat mai devreme dec#t era
prev`zut, aparatul a permis structurii britanice s`
ini]ieze Opera]iunea de Capabilizare (IOC), put#nd
astfel s` ofere sprijinul necesar trupelor cu cerin]e de
acest gen – vezi Afganistan.
Modific`rile au fost aduse aparatului de c`tre

For]e proaspete pentru
RAF
speciali[tii de la Boeing’s UK Rotorcraft Support [i au
constat \n schimbarea design-ului cabinei, a unor
elemente din cadrul sistemelor de naviga]ie [i hidraulic
[i cre[terea capacit`]ii de transport. P#n` la \ncheierea
programului – sf#r[itul trimestrului doi din 2010 – \nc`
7 elicoptere vor fi transformate \n modelul
ZH897standard.
www.milnet.com
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apropiat de avioanele Tornado ale For]elor Aeriene
Germane.
Echipamentul propus
pentru \mbun`t`]irea performan]elor avioanelor germane
face parte din Programul de
Eficientizare a Sistemelor de
Avionic` pentru Tornado
(ASSTA) [i const` \n muni]ie
de tragere, mai precis rachete
de atac ghidate prin laser,
model GBU-54B, din categoria JDAM (Joint Direct
Attack Munition).
Testele au inclus [i verific`ri ale aparatului, echipat cu
noile rachete, \n zbor deasupra M`rii Nordului – aerodinamic` [i
comportament al reac]iei. Dac` testele
vor da rezultatele a[teptate, rachetele
GBU-54B ar putea echipa [i avioanele
Eurofighter.

Noi capabilit`]i pentru
Tornado
Compania EADS Defence and
Security, \mpreun` cu Centrul Tactic
German WTD61, au efectuat, cu succes,
o serie de teste preliminare pentru un
nou prototip de armament aer-sol,
armament ce va fi utilizat \n viitorul

www.airforcesmonthly.com

Airbus Military A400M, avionul destinat pentru transportul
de tehnic` [i personal, [i-a f`cut debutul pe cerul Europei, \n
data de 11 decembrie, la Sevilia, Spania. Zborul, cu o durat` de
aproximativ trei ore, a oferit celor prezen]i la bord – trei echipaje
[i trei ingineri speciali[ti – o imagine complet` privind posibilit`]ile
de exploatare ale avionului.
Cu o \nc`rc`tur` de 14 tone – aproximativ 80% din capacitatea
maxim` admis` – avionul a fost monitorizat, pe toat` durata
zborului, [i de cei 100 de speciali[ti de la Centrele de Monitorizare
a Zborului de la Sevilia [i Toulouse. Pe parcursul testului, avionul
a urcat p#n` la o altitudine de peste 3.000 de metri [i a \ncercat
viteza sa maxim`, circa 0,72 Mach.
Avionul A400M are planificate 7 programe pentru testare
p#n` la stabilirea variantei finale: 01 – testarea performan]elor
cauciucurilor, 02 – instala]ia de for]` [i pachetul de sus]inere
defensiv`, 03 – autopilotul, sistemele hidraulic [i de naviga]ie, 04
– \nc`rc`tur` [i realimentare \n aer, 06 – verificare standard [i
07 – variant` pentru livrare c`tre Fran]a (varianta 05 nu a fost
\nc` stabilit`).
www.bestdefence.eu

AUSTRALIA SE
SE PREG~TE{TE
PREG~TE{TE
AUSTRALIA
PENTRU SUPER
SUPER HORNET
HORNET
PENTRU

MISIUNE
UMANITAR~ LA
ILES DU VENT
|n urma dezastrului produs de ciclonul Oli – ciclon
de categoia a 4-a, cu v#nt de peste 200 de km/or` [i
valuri de peste [apte metri \n`l]ime –, care s-a ab`tut
\n data de 04.02. a.c. asupra arhipelagului Iles Du
Vent, Polinezia Francez`, Escadrila de Transport 82
“Maine”, de la Baza Aerian` Tahiti Faa’a, a executat
o misiune umanitar` \n zona afectat`. Misiunile
executate de elicopterele Super Puma [i avionul de
transport Casa au fost de evacuare sanitar` de urgen]`
a r`ni]ilor [i de asigurare a zonei cu materiale [i
echipamente necesare supravie]uirii pe termen scurt.
Au fost evacuate peste 120 de persoane din
insulele Mopelia [i Scilly, din atolul Tetiaora [i din
L’Evasan [i au fost distribuite peste 1.000 de kilograme
de alimente [i materiale, reu[indu-se astfel asigurarea
unui pod aerian \ntre arhipelag [i continent.
www.l’armedel’air.fr.

DEBUT LA ZBOR PENTRU
A400M
Australia face pa[i rapizi \n cadrul programului pentru noul
avion de lupt`, prin preg`tirea intr`rii \n serviciul For]elor
Aeriene Regale Australiene (RAAF) a 24 de avioane F/A-18F
Super Hornet. Ultima treapt` \n \ndeplinirea acestui deziderat a
fost semnarea, \n luna decembrie 2009, a contractului cu
compania Boeing, contract evaluat la aproximativ 18 milioane
de dolari americani.
Conform acestui contract, Boeing se oblig` s` ofere suport
\n ceea ce prive[te motorizarea, serviciile de mentenan]` [i
componenta de asigurare cu programe de inventic`. P#n` atunci,
pilo]ii desemna]i s` utilizeze noile avioane se preg`tesc \n
simulatoarele de la Centrul de Preg`tire Aerospa]ial` de la
Amberley, unde au la dispozi]ie o replic` a cabinei cu comenzi
prin touch [i posibilitatea de performare de diagnostice [i de
verificare a func]ion`rii sistemelor. Aceast` preg`tire este o etap`
ce urmeaz` celei din Statele Unite, unde pilo]ii au efectuat [i
zboruri de antrenament \n dubl` comand`.
www.airforcesmonthly.com
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Misiuni umanitare
O aeronav` militar` de tip AN26 apar]inând For]elor Aeriene
Române a efectuat, în ziua de 28
ianuarie, o misiune umanitar`
pentru transportul unui pacient
suferind de insuficien]` cardiac`
sever`. Pacientul, aflat în stare
grav`, a fost transferat de la
Spitalul Jude]ean Oradea la
Centrul
de
Chirurgie
Cardiovascular` din Târgu Mure[
Misiunea a fost aprobat` de
conducerea Ministerului Ap`r`rii Na]ionale la solicitarea
SMURD Oradea.
În
vederea
asigur`rii
asisten]ei medicale pe timpul
zborului, pacientul a fost înso]it de un medic specialist de la SMURD
Bucure[ti [i de o echip` medical` condus` de c`pitan medic
Drago[ Tudose de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni.
Echipajul care a executat misiunea cu succes a fost condus de
locotenent-comandor Dabija Lauren]iu.

Pagin` realizat` cu sprijinul Biroului
Rela]ii Publice din SMFA

|N SLUJBA POPULA}IEI

În noaptea de 05-06 februarie
a.c., o aeronav` militar` de tip
AN-26, apar]inând For]elor
Aeriene Române, a executat o
misiune umanitar` pentru
salvarea vie]ii unei feti]e în vârst`
de trei ani.
Pacienta, suferind de arsuri
pe 70% din suprafa]a corporal`, a
fost transportat` de la Timi[oara
la Bucure[ti, fiind asistat` pe
timpul zborului de o echip`
SMURD.
Misiunea a fost aprobat` de
ministrul ap`r`rii na]ionale
Gabriel Oprea, la solicitarea
Ministerului S`n`t`]ii, prin subsecretarul de stat Raed Arafat.
Echipajul aeronavei AN-26, din cadrul Bazei 90 Transport
Aerian, a fost condus de locotenent-comandorul Lauren]iu
Codreanu.

Militarii Regimentului de Geniu al For]elor Aeriene
au salvat via]a a trei persoane
Caporal
Mihai
Dumitra[cu
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Duminic` 17, ianuarie 2010, în jurul orei 14.15, în apropierea
Regimentului de Geniu apar]inând For]elor Aeriene Române, pe
Caporal
[oseaua de centur` a Capitalei, s-a produs un grav accident rutier Florin Ciuc`
în care dou` autoturisme au intrat în coliziune frontal`.
În urma impactului unul dintre autoturisme a luat foc, iar
pasagerii au r`mas bloca]i în interiorul acestuia.
Personalul din serviciul de zi pe unitate a observat evenimentul
[i a intervenit cu promptitudine, din proprie ini]iativ`, pentru stingerea
incendiului, deblocarea u[ilor, evacuarea pasagerilor [i anun]area
accidentului la num`rul de urgen]` 112.
{eful Statului Major al For]elor Aeriene, generalul-maior
dr
dr.. Ion-Aurel Stanciu i-a recompensat cu citarea prin ordin de
zi pe unitate [i permisie, pe sublocotenentul Popa Iulian,
caporalul Dumitra[cu Mihai [i caporalul Ciuc` Florin
care, prin ac]iunea lor prompt`, au salvat via]a celor trei persoane
implicate în accident.
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LEGISLA}IE
Senatul României, în calitate de camer`
decizional` a Parlamentului, a adoptat luni, 22
februarie, proiectul de lege pentru modificarea Legii
nr. 384/2006 privind Statutul solda]ilor [i grada]ilor
voluntari. Ministrul ap`r`rii na]ionale, domnul Gabriel
Oprea, a sus]inut proiectul de lege în plenul Senatului.
În cadrul prezent`rii, ministrul ap`r`rii a subliniat
necesitatea îmbun`t`]irii cadrului legislativ care
reglementeaz` Statutul solda]ilor [i grada]ilor
voluntari. „Armata Român` are statutul de armat`
profesionist` [i a dovedit de multe ori c` este un
corp de elit` [i este firesc s` aib` [i drepturi pe
m`sura profesionalismului. Trebuie s` adopt`m acele
m`suri menite s` sporeasc` drepturile militarilor [i
am g`sit sus]inere pentru acest lucru la Pre[edintele
României, la primul-ministru [i la colegii din comisiile
de munc` [i de ap`rare din Camera Deputa]ilor [i
Senat. Statul nu trebuie s` îi abandoneze pe militari
la 40 de ani, dimpotriv`, trebuie s` le putem oferi
militarilor mai multe [anse, chiar dup` terminarea
carierei în Armat`. Este vorba despre oameni care
ne reprezint`, oameni care, participând la misiuni
interne sau interna]ionale, au f`cut din Armata
României ambasadorul ]`rii noastre în lume, prin
curaj, prin renun]`ri, prin suferin]` [i uneori prin
sacrificiu de sânge. Mul]i dintre ei î[i risc` via]a, î[i
vars` sângele sau devin eroi, l`sând în urma lor
copii [i familii neconsolate. Este datoria noastr`, a
Parlamentului, s` elimin`m discrimin`rile, s` avem
grij` de ace[ti militari [i de familiile lor cu copii mici,
s` d`m acestor oameni tineri locul [i rolul pe care le
merit`. Prin m`surile pe care le propunem, dorim ca
tinerii s` fie mai deschi[i c`tre o carier` militar` [i
s` vad` în aceasta o oportunitate, nu o solu]ie de
avarie. S` fie o mândrie pentru orice tân`r s` fac`
parte din Armata Român`, un corp de elit`, de
profesioni[ti, recunoscut peste tot în lume”, a ar`tat
ministrul în interven]ia din plenul Senatului.
Prin modificarea unor prevederi sau prin
abrogarea unor articole, proiectul de lege aduce o
serie de îmbun`t`]iri statutului acestei categorii de
militari, potrivit c`rora:
 Solda]ii [i grada]ii voluntari vor putea activa
în sistemul militar pân` la 45 de ani, fa]` de 40 de
ani, cum permite legea în prezent;

 Vechimea în serviciu, în calitate de soldat
sau gradat voluntar s` fie considerat` vechime în
serviciul militar [i s` fie luat` în calcul la stabilirea
pensiei;
 Solda]ii [i grada]ii voluntari vor beneficia de
încadrarea în condi]ii deosebite, conform legisla]iei
aplicabile cadrelor militare în activitate;
 Solda]ii [i grada]ii voluntari trecu]i în rezerv`
sau sco[i din eviden]ele militare vor putea beneficia
gratuit de asisten]` medical` [i medicamente, potrivit
prevederilor statutului cadrelor militare. Mai mult
decât atât, cei încadra]i într-un grad de invaliditate
vor beneficia de pensie de invaliditate, conform
dispozi]iilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare
de stat;
 Perioada în care solda]ii [i grada]ii voluntari
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particip` la misiuni în afara teritoriului statului român
se va considera dublu în calculul vechimii în serviciul
militar;
 Stagiul de cotizare realizat în sistemul public
de pensii în perioada 24 decembrie 2006 [i pân` la
intrarea în vigoare a Legii constituie vechime în
serviciu [i se valorific` la stabilirea pensiei;
 Se va elimina, de asemenea, sanc]iunea
referitoare la diminuarea veniturilor cu 5% - 20% pe
o perioad` cuprins` între o lun` [i trei luni [i înlocuirea
acesteia cu cea a retrograd`rii din func]ie, ca
sanc]iune disciplinar`;
 Modificarea legii mai prevede c` acordarea
concediului [i indemniza]iei pentru cre[terea sau
îngrijirea copilului se va face conform legisla]iei
existente, f`r` a mai fi necesar` [i
emiterea unui ordin al ministrului
ap`r`rii na]ionale în acest sens;
 În prezent, solda]ii [i grada]ii
voluntari pot participa doar la forme
de perfec]ionare a preg`tirii. Prin
modificarea Legii, ace[tia vor putea
urma orice form` de înv`]`mânt din
sistemul de înv`]`mânt superior
civil;
 Solda]ii [i grada]ii voluntari
vor putea fi muta]i [i la cerere dintro unitate militar` în alta, nu numai
în interesul serviciului cum este în
prezent.
Domnul Gabriel Oprea a eviden]iat preocuparea Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale pentru asigurarea [i respectarea
drepturilor militarilor români, chiar într-o perioad`
dificil` ca aceasta pe care România o traverseaz`
[i a ar`tat c` ministerul are în vedere mai multe
proiecte legislative dedicate tinerilor militari. „Chiar
dac` este criz` economic` [i bugetul este
insuficient, nu vom dezarma în fa]a problemelor.
Sunt multe lucruri care pot fi îndreptate [i cu bani
pu]ini sau chiar f`r` implica]ii financiare [i trebuie
s` le avem în vedere. Am g`sit în]elegere la colegii
din Senat [i din Camera Deputa]ilor. Cu to]ii au
în]eles c` militarii trebuie s` aib` drepturi garantate
de lege. Când vorbim despre destinul Armatei
României nu exist` interese de partid, de grup sau
individuale. Exist` un singur interes, iar acesta este
interesul na]ional. Vreau s` dau un mesaj de
[i încurajare pentru to]i militarii români, [i de acas`,

[i din teatrele de opera]ii, [i îi asigur c` au în mine
un sprijin, pentru c` [tiu foarte bine ce înseamn`
cariera militar` [i câte sacrificii implic` aceasta”, a
declarat domnul Gabriel Oprea.
xxx
Aceast` categorie de militari – solda]ii [i grada]ii
voluntari - a fost înfiin]at` în anul 1990, prin
Hot`rârea Guvernului nr. 1030 din 18 septembrie.
Ini]ial s-au numit militari angaja]i pe baz` de contract
(m.a.c.) [i au fost încadra]i pe unele func]ii de militari
în termen – aceast` etap` a f`cut parte din procesul
de trecere la o armat` de profesioni[ti [i, implicit,
de renun]are la serviciul militar obligatoriu. Practic,
pe un num`r de func]ii prev`zute pentru militari în
termen au fost încadra]i militari profesioni[ti. Ace[tia
(m.a.c.) aveau aproape acela[i regim ca [i militarii
în termen, dar nu beneficiau de niciun drept,
comparativ cu cadrele.
Prin H.G. nr. 1030/1990, limita de vârst` era
35 de ani pentru militarii lupt`tori [i 45 de ani pentru
militarii încadra]i pe alte posturi.
În anul 2006, a ap`rut Legea nr. 384 privind
Statutul solda]ilor [i grada]ilor voluntari, prin care sa reglementat statutul acestora în Armata Român`
[i ace[tia au primit unele drepturi suplimentare.
Vârsta pân` la care ace[tia puteau fi men]inu]i în
activitate a fost limitat` la 40 de ani.
În prezent, solda]ii [i grada]ii voluntari sunt în
num`r de aproximativ 31.000, ceea ce reprezint`
aproape 40% din totalul personalului militar.
Cei mai mul]i solda]i [i grada]i voluntari se
reg`sesc în cadrul For]elor Terestre – aprox. 65%.
În batalioanele de manevr` constituite pentru
îndeplinirea misiunilor în teatrele de opera]ii, aceasta
este, de asemenea, cea mai numeroas` categorie
de personal.
De[i îndeplinesc misiuni specifice, atât pe timp
de pace, cât [i pe timp de r`zboi, inclusiv prin
participarea la misiuni în teatrele de opera]ii, potrivit
legisla]iei existente solda]ii [i grada]ii voluntari nu
erau asimila]i cadrelor militare [i, în consecin]`, nu
puteau beneficia de unele drepturi acordate acestora,
constituind un corp distinct de personal militar, cu
statut propriu.
Biroul de pres` al MApN
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Scurt istoric
|ntre focarele de criz` ale acestei lumi, cel nordcoreean este cel mai pu]in cunoscut. Datorit` totalei
izol`ri a ]`rii, a monopolului informa]ional extins al
partidului comunist de guvern`m#nt de tip stalinist,
precum [i a slabelor posibilit`]i jurnalistice de cercetare
la fa]a locului, informa]iile provin destul de des din
surse ter]e de pres` sau surse ale serviciilor de
informa]ii. Pe de alt` parte, se aud la intervale regulate
tonuri de factur` mar]ial`, amenin]`ri nevoalate ale
regimului nord-coreean cu un r`zboi [i chiar provoc`ri
directe asupra opiniei mondiale \ngrozite de situa]ia
existent` care au ca efect [i care servesc, \ntocmai
ca vechile practici din perioada r`zboiului rece, doar
irit`rii interna]ionale.
Dup` eliberarea Coreei la sf#r[itul celui de-al Doilea
R`zboi Mondial de sub ocupa]ia colonial` japonez`,
s-au format dou` state coreene cu sisteme sociale
diferite. Un r`zboi civil cu aproape 2 milioane de victime
a fost rezultatul invaziei Coreei de Nord comuniste,
sprijinit` de I.V. Stalin, asupra Coreei de Sud \n iunie
1950. Odat` cu Acordul de \ncetare a focului din iulie
1953 de la Punmunjon, drept grani]` comun` a fost
stabilit` linia de demarca]ie de la paralela 38° care [i
ast`zi \mparte peninsula \n dou`. Aceast` zon`
demilitarizat`, de 10 km l`]ime, aflat` sub jurisdic]ia
ONU, este ast`zi una dintre cele mai dificile [i
periculoase grani]e din lume.

Contextul economic,
social [i politic
Sistemul de guvern`m#nt centralizat nord-coreean
poart` tr`s`turile stalinismului, printre care: cultul
personalit`]ii conduc`torului, represiunea politic`,
absen]a separ`rii puterilor \n stat, modelarea atitudinii
politice \n spirit comunist. Aceasta se
bazeaz` \ns` pe propriile accente \n
exercitarea ideologiei comuniste, a[anumita Juche
Juche-ideologie, care reprezint`
o variant` modificat` a ideologiei
marxist-leniniste, aplicat` numai \n
Orientul |ndep`rtat. Aceasta cuprinde
autarhie economic`, \ngr`dire politic`,
imagini du[m`noase ale capitalismului
[i chiar propriul calendar, care \ncepe –
anul zero – \n anul na[terii marelui
conduc`tor. Cultul personalit`]ii este
foarte ciudat [i se refer` la conduc`torul
de partid [i de stat Kim Ir Seng, care a
condus ]ara din anii ’40 p#n` la moartea
sa \n 1994. Exist` ast`zi 3.500 de statui
ale sale iar cea mai \nalt` m`soar` 15
metri. {colarii pre]uiesc [i ast`zi, \n
c#ntece [i poezii, \n]elepciunea marelui
conduc`tor. Iar popula]ia nu crede c`
un om de pe Terra a pus piciorul pe
Lun`.
Dup` moartea lui Kim Ir Seng, a
urmat o perioad` de 3 ani de preluare
succesiv` a puterii de c`tre fiul acestuia,
Kim Jong II care \ns` nu a atins
niciodat` faima tat`lui s`u. Cel disp`rut este [i ast`zi
considerat, oficial, pre[edintele statului.
|n mod regulat se pune \n discu]ie problema – la
care grup` de conducere este concentrat`, \n mod
real, cea mai mare parte a puterii. Probabil nici la Kim
Jong II, ca [ef al Consiliului Na]ional de Ap`rare, nici
\n m#inile partidului sau ale serviciilor secrete, ci mai
degrab` \n m#inile conducerii armatei. |ns` acestea
sunt, \n ultim` instan]`, doar specula]ii.
Parlamentul-partid ales cu 100% participare la
alegeri [i 100% voturi “Pentru”, reprezint`, conform
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Constitu]iei ]`rii, organul suprem de decizie care alege
la r#ndul s`u pre[edintele [i Comitetul Central. |n
realitate, Parlamentul nu dispune de nici un fel de
competen]` a puterii.
Coreea de Nord, una dintre cele mai s`race ]`ri,
raportat la cei 20 milioane de locuitori ai s`i, are cea
mai mare armat` din lume, cu un efectiv de 1.000.000
de militari. Comparativ cu num`rul de locuitori al
Germaniei, Bundeswehr -ul ar trebui s` aib` cam
4.500.000 de militari ca s` ating` acest grad de
militarizare. Aceasta \ns` trebuie s` fie relativizat`,
deoarece o armat` se auto\ntre]ine par]ial prin
capacit`]ile proprii de produc]ie [i se ocup` cu sarcini
oficiale pe probleme de infrastructur`. De asemenea,

se apreciaz` ca sc`zut` calitatea \nzestr`rii [i
\narm`rii.
}ara dispune de un aparat supradimensionat al
poli]iei [i serviciilor secrete. Represiunea este \ntregit`
prin existen]a lag`relor de deten]ie dup` modelul
GULAG
GULAG-ului sovietic. Un gardian din paza acestora,
Lu Mung-Chul, fugit \n Japonia \n 1994, a descris
[ocantele condi]ii de deten]ie [i metodele de tratament
din lag`re pentru a[a-zi[ii de]inu]i politici. Datele despre
num`rul oficial al persoanelor arestate [i re]inute \n
prezent, c#t [i a celor decedate \n cele 6 loca]ii de

deten]ie din 1953 \ncoace, sunt pu]in credibile, dac`
nu chiar false.
Economia este planificat` centralizat. Nu exist`
proprietate privat` asupra mijloacelor de produc]ie.
Domin`, de asemenea, principiile socialiste de eficien]`
economic`. S`pt`m#na de lucru are 48 de ore, iar
concediul anual 2 s`pt`m#ni, ceea ce pentru Orientul
|ndep`rtat nu este ceva neobi[nuit. |nv`]`m#ntul [i
asisten]a medical` sunt gratuite. Conducerea
birocratic` a dus la sc`derea drastic` a venitului pe
cap de locuitor. De la dezmembrarea URSS, ]ara nu
mai este sprijinit` financiar de Moscova. Rusia pretinde
ast`zi plata energiei livrate. Expedierile regulate de
bani, de c`tre nord-coreenii care tr`iesc ast`zi \n
Japonia, Coreea de Sud sau China au sc`zut dramatic.
|n ciuda acestei st`ri de lucruri, reparti]ia privilegiilor
materiale c`tre cadrele de conducere ale partidului
este un mijloc uzual de men]inere a puterii prin corup]ie.
Una dintre cele mai grave probleme cu care se
confrunt` ]ara este foametea care, \n urm` cu 5 ani, a
provocat mii de mor]i. Condi]iile politice sunt a[a de
rele datorit` birocra]iei [i controlului politic strict, \nc#t,
organiza]ia caritabil` japonez` “Kapu – Anamur” [i-a
\ncetat activitatea \n anul 2007. Totu[i, dup` datele
UNICEF, datorit` eforturilor interna]ionale, a sc`zut
num`rul copiilor subnutri]i de la 62% la 48%. |n general,
statul nord-coreean este, conform lui Hans Maulsten,
ziarist austriac, un exemplu tipic de proast` guvernare
[i gestionare a resurselor ]`rii.
Dup` ani \ndelunga]i de lips` de comunicare, a
avut loc un dialog intercoreean \n problema reunific`rii,
\n anul 2002, dintre pre[edintele de atunci al Coreei de
Sud, Kim Dae Jung, [i conduc`torul Coreei de
Nord, Kim Jong II, cu scopul declarat al unei
reunific`ri pa[nice pe termen lung. Prin urmare, aceasta
este o chestiune inter-coreean`. S-a tins astfel spre o
form` slab` de confedera]ie pentru rezolvarea
problemelor umanitare, iar \n domeniile economic,
cultur`, sport, sistemul de s`n`tate [i probleme de
mediu s-a ajuns la o oarecare cooperare. Dar a[anumita “Politic` a r`s`ritului de soare” de care s-au
legat multe speran]e [i i-a adus pre[edintelui sudcoreean premiul Nobel, este \n prezent considerat` ca
e[uat`.
Rezultatele practice \n domeniul umanitar sunt
insuficiente, dar totu[i constituie un \nceput. Vizitele
[i leg`turile de familii dintre rude, \nc` de pe vremea
r`zboiului civil din 1953, se rezumau la circa 100 de
persoane, alte 300 puteau s` trimit` doar scrisori prin
intermediul Crucii Ro[ii Interna]ionale. Sud-coreenii
au studiat, ca nici o alt` ]ar` din lume, greut`]ile
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reunific`rii germane [i se tem c` o rapid` reunificare
coreean` ar suprasolicita financiar resursele ]`rii. {i
se str`duiesc s` stabilizeze Coreea de Nord. C`ci se
tem de o implozie social` a Nordului mai mult dec#t de
amenin]area sa militar`. |ncep#nd cu 2004 s-au \nmul]it
trecerile peste frontier` a grupe \ntregi de oameni
dispera]i, pe cale terestr` [i pe ap`, cu destina]ia
China, Japonia [i Coreea de Sud, \n ciuda m`surilor

ulterior pe cale diplomatic`. |n contrapartid`, pentru
r`m#nerea \n cadrul Conven]iei [i desf`[urarea \n
continuare a inspec]iilor la centralele atomo-electrice,
i-a fost promis` livrarea a 2 reactoare nucleare care,
\ns`, nu func]ioneaz` pe baz` de ap` grea. |n acest
scop a fost \nfiin]at un consor]iu interna]ional sub
conducerea SUA, Japoniei [i Coreei de Sud numit
KEDO (Organiza]ia pentru Energie [i Dezvoltare \n
Peninsula Coreean`). Coreea de Sud acoper`
70% din costuri. P#n` la finalizarea
reactorului \n anul 2009, SUA s-au angajat
s` livreze anual 500.000 tone de p`cur` [i
au dat o declara]ie c` nu vor folosi arme
nucleare \mpotriva Coreei de Nord. Punerea
\n practic` a proiectului KEDO s-a am#nat
c#nd Congresul american nu a dat und` verde
mijloacelor financiare, din cauza unui incident
cu un submarin nord-coreean [i a testului cu
racheta No Dong sus-amintit. Chiar
impunerea unui embargou comercial Coreei
de Nord a fost pus \n discu]ie din cauza
atitudinii de [antaj politic \n problema
nuclear`.

{antajul nuclear

severe de supraveghere la frontier`.
Coreea de Nord a fost condamnat` de c`tre
“Comisia Drepturilor Omului” a ONU, pe baza cererii
SUA [i a Uniunii Europene, din cauza repetatelor [i
greu de imaginat \nc`lc`ri ale drepturilor cet`]enilor.
Cum era de a[teptat, Coreea de Sud n-a participat la
vot, probabil, pentru nu a irita Phenian-ul.

Amenin]area securit`]ii
regionale
Coreea de Nord este o ]ar` de la care pleac`
amenin]`ri serioase [i variate ca tip la adresa securit`]ii
regionale care, conform clasifica]iei americane, poate
deveni un adev`rat stat-problem`. }ara realizeaz`
venituri din livrarea de material militar robust,
conven]ional [i ieftin, de la rachete p#n` la pistolul
mitralier` AK-47 “Kalashnikov”, \n toate regiunile de
criz` ale lumii, contribuind astfel la instabilitate \n zonele
respective. Frecvent se \nt#mpl` incidente ca lansarea
unei rachete asupra unui avion de recunoa[tere american
(\n martie 2003), schimb de focuri cu marina sudcoreean`, debarcarea de agen]i de la bordul
submarinelor pe coasta de est a Coreei de Sud [i chiar
provoc`ri militare \n zona de frontier` comun`
demilitarizat` din jurul paralelei 38°.
Uria[a metropol` Seul, cu 8 milioane de locuitori,
se afl` la aproximativ 80 de km sud de grani]a de nord
[i este \n b`taia optim` a rachetelor nord-coreene.
Capitala se afl` astfel \n rol de victim`. Mare \ngrijorare
a provocat lansarea \n anul 1998 a unei rachete nou
construite, \n trei trepte, cu raz` medie de ac]iune, de
tip No Dong, \n direc]ia Japoniei. Un calcul politic a
adus dovada c` statul nord-coreean este \n m`sur` s`
\ntrebuin]eze \n lupt` vectori preci[i cu b`taie mare
ceea ce constituie o amenin]are regional` [i o clar`
demonstra]ie de for]` la adresa Coreei de Sud, SUA [i
Japoniei (\n zon` este sta]ionat` Flota a VII-a
american`).
|n anul 1985 Coreea de Nord a aderat la “Conven]ia
de interzicere a armelor nucleare” iar \n 1992 s-a
conformat inspec]iei “Autorit`]ii Interna]ionale pentru
Energia Atomic` (AIEA)”. Astfel a renun]at la producerea
propriilor arme nucleare. Amenin]#nd cu retragerea din
Conven]ia de interzicere a armelor nucleare, Coreea
de Nord a declan[at \n 1993 o criz` politic` aplanat`
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|n octombrie 2002 s-a declarat c` statul
nord-coreean, \n ciuda supravegherii de c`tre
Autoritatea Interna]ional` pentru Energia
Atomic`, ar desf`[ura un program secret propriu de
\mbog`]ire a uraniului. Phenian-ul a confirmat acest
lucru. Deci, nu este exclus ca nord-coreenii s` posede
deja armament nuclear, ceea ce-i ridic` considerabil
greutatea la masa tratativelor. Criza s-a amplificat c#nd
Washington-ul, \n urma consult`rilor din cadrul Agen]iei
Na]ionale de Securitate (NSA – National Security
Agency), a \ntrerupt livrarea gratuit` de p`cur`. |n
decembrie 2002 nord-coreenii au demontat unilateral
camerele video de supraveghere [i sigla Autorit`]ii
Interna]ionale pentru Energia Atomic` (AIEA) de la
instala]iile nucleare de la Yong-Byon. Ulterior, au fost
expulza]i inspectorii Agen]iei pentru Energia Atomic`.
La scurt timp, AIEA a informat Consiliul de Securitate al

ONU asupra \nc`lc`rii Tratatului. |n ianuarie 2003,
Phenian-ul a explicat retragerea sa din “Conven]ia de
interzicere a armelor nucleare” [i a amenin]at deschis
cu un r`zboi nuclear chiar \n perioada premerg`toare
crizei irakiene. O jignire exprimat` con[tient, pe care [i
Rusia [i China au pus-o pe tapet. China, ca mare putere
asiatic`, a preluat un rol de mijlocitor \n problema nordcoreean`. Rusia a \ntrerupt livrarea de echipamente
militare. Dar nu numai amenin]area cu armament nuclear

r`m#ne de domeniul posibilului, ci [i v#nzarea acestuia
c`tre alte ]`ri-problem` sau grup`ri teroriste.
La Beijing s-a desf`[urat la sf#r[itul lunii aprilie
2005 prima convorbire trilateral` dintre SUA, China [i
Coreea de Nord. Phenian-ul a refuzat participarea
Coreei de Sud la discu]ii p#n` acum categoric, cu
toate c` aceast` ]ar` este afectat` cel mai serios de
starea de insecuritate din zon` [i, \n plus, aduce drept
sprijin Nordului importante resurse financiare. Aceasta
este expresia politicii de nerecuno[tin]` a Nordului [i
reprezint` deschis e[uarea “Politicii r`s`ritului de soare”.
|ns` Coreea de Sud [tie c` nu poate asista impasibil`
la o rapid` pr`bu[ire a Nordului deoarece o ulterioar`
reunificare, sc`pat` de sub control, ar suprasolicita
resursele sale [i ar avea efecte destabilizatoare pe
termen mediu [i lung.
Victoria militar` rapid` a SUA \n Irak, \n ciuda
greut`]ilor ap`rute, a dus la o amplificare a presiunii
asupra Coreei de Nord iar Phenianul a fost deja obligat
s` renun]e \n cel mai scurt timp la politica sa de [antaj
nuclear. Probabil se va ajunge la un Pact oficial “de
neagresiune” \ntre SUA [i Coreea de Nord. Nu se [tie
\ns`, c#t de mare va fi pre]ul sub forma ajutorului
economic [i financiar pentru repunerea Coreei de Nord
pe direc]ia dialogului [i a negocierilor \n problema
nuclear`.
La 9 octombrie 2006, Coreea de Nord a efectuat
primul s`u test nuclear, deton#nd o \nc`rc`tur` nuclear`
subteran`. Unda de [oc, unul din efectele distructive
ale exploziilor nucleare, a fost \nregistrat`, cu diferite
niveluri de amplitudine, de toate seismografele din lume.
Japonia a resim]it cel mai puternic efectul testului.
Comunitatea interna]ional` a reac]ionat \n consecin]` [i
a cerut Consiliului de Securitate ONU s` adopte m`suri
corespunz`toare. La 14 octombrie 2006, Consiliul de
Securitate a impus sanc]iuni: Coreea de Nord nu va mai
primi nici un fel de tehnologie nuclear`, indiferent dac`
poate fi folosit` \n scopuri civile sau militare.
|n ciuda tuturor protestelor interna]ionale, la
sf#r[itul lunii mai 2009, Coreea de Nord a efectuat
pentru a doua oar` un test nuclear. Dar asta n-a fost
suficient. A doua zi dup` testul nuclear, Coreea de
Nord a lansat mai multe rachete cu raz` medie de
ac]iune iar dictatorul Kim Jong II a denun]at Acordul de
\ncetare a focului cu Coreea de Sud din 1953 [i chiar
[i-a amenin]at vecinul cu un atac armat.
La \ntrebarea “Ce dore[te de fapt Coreea
de Nord?” s-a formulat un r`spuns. “Aceste gesturi
de amenin]are servesc numai [i numai \ncerc`rilor de
men]inere la putere a regimului de la Phenian”.
Coreea de Nord este un “stat-problem`” dar nu
are interes s` declan[eze un r`zboi nuclear. Dac` ar
ataca Coreea de Sud s-ar afla \n r`zboi cu Statele
Unite. Iar \n jurul peninsulei se afl` at#tea for]e
americane \nc#t Phenianul nu ar avea nici o [ans`.
Acest lucru sun` plauzibil dar se poate intui ce
inten]ii are Coreea de Nord. Cu efectuarea noului test
nuclear devine clar ce urm`re[te Coreea de Nord: “...
aten]ie pe plan interna]ional [i s` oblige SUA s`-i ofere
garan]ii de securitate. Testul nuclear devine astfel un
instrument de presiune politico-militar`. Phenianul agit`
amenin]`tor sabia lui Damocles deasupra capului
pentru a-[i impune propriile cereri [i a obliga la convorbiri
bilaterale [i livrarea de ajutoare materiale”.
For]ele americane din zon` [i for]ele sud-coreene
au fost puse \n stare de alert` la cel mai ridicat nivel de
la primul test nuclear din 2006 \ncoace. Acest nou test
face ca toate eforturile interna]ionale de stabilizare a
situa]iei \n peninsul` s` devin` nule. |ntr-o [edin]` de
urgen]`, Consiliul de Securitate ONU a decis c` testul
reprezint` o \nc`lcare a Rezolu]iei din 14 octombrie
2006 prin care obliga Coreea de Nord s` renun]e la
experien]ele nucleare [i la testarea vectorilor purt`tori.
S-a analizat inclusiv aplicarea unui embargou care s`
se extind` [i asupra produselor de lux, solicitate intens
de “v#rfurile” clasei politice de la Phenian.
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AUREL VLAICU
– \n g#nduri [i imagini –
Plutonier major SORIN S~FTOIU
Reconstituirea de c`tre posteritate a vie]ii [i activit`]ii unor
marcante personalit`]i care s-au remarcat la timpul lor printr-o serie
de realiz`ri de excep]ie pentru o anumit` perioad`, nu este un
lucru deloc facil. Sunt necesari ani \ndelunga]i de c`ut`ri ce se
prelungesc de la o genera]ie la alta de cercet`tori, f`r` s` se
reu[easc` s` se elaboreze, \n pofida unor titluri pompoase afi[ate
pe coperte de carte, o real` redare a vie]ii personalit`]ii respective
“a[a cum a fost ea”. Indiferent de acribia autorului (sau a autorilor
\n mai multe cazuri) nu exist` varianta epuiz`rii unui \ntreg fond
documentar informa]ional. Evident c` nici cel care a fost
inventatorul [i pilotul aeroplanelor de tipul “A. VLAICU” nu poate
face excep]ie de la aceast` regul`. De aceea, cu mul]umirile deschis
exprimate pentru cei care au f`cut o munc` de documentare
acerb`, am ales s` prezent`m, \n anul centenarului s`u,
personalitatea lui Aurel Vlaicu prin ochii [i g#ndurile celor care au
sim]it ceva pentru acest fenomen unic – zborul.

“C`deau frunzele.. unele se scurgeau repede la p`m#nt,
indiferente ca o piatr`. Altele aveau ceva din misterioasa c`dere a
stelelor, antren#nd dup` ele destine... C#teva c`deau, cad uneori
oamenii; cad cu o anumit` p`rere de r`u [i cu un soi straniu de
disperare care treze[te sentimentul \nfrico[`tor al mor]ii. Cad cum
a c`zut legendarul Icar \n Marea Egee, cu aripile topite de soare,
cum a c`zut me[terul Manole de pe m`n`stirea de Arge[, sem`n#nd
\n spiritualitatea rom#neasc` mitul jertfei pentru crea]ie, mitul
fundamental al civiliza]iei rom#ne[ti pe care l-a \ntruchipat cu sclipiri
de geniu, Aurel Vlaicu. E mitul fundamental, reprezentativ, al
istoriei noastre, care ne-a cerut mereu jertfe pentru ca s` putem
dura peste vr`jm`[iile vremurilor mastere” – Ion Dodu B`lan,
“Copil`ria unui Icar”.

Casa p`rinteasc`
de la Bin]in]i

“|n Bin]in]i, \n casa cu prisp`, cu st#lpi \nflora]i [i cu grinzile
mai \nflorate, \mpodobite, dup` obiceiul de acolo, cu busuioc, [i
cu pere]ii camerelor decora]i cu prosoape pe care sunt brodate
cele mai frumoase flori ale c#mpului, acolo s-a n`scut, a crescut
[i [i-a petrecut Vlaicu copil`ria. Era fiul cel mai mare al unor
plugari harnici [i gospodari, al lui <<Nenea Dumitru>> [i al <<Lelei
Ana>> cum îi numeau s`tenii. Dumitru Vlaicu a fost un ]`ran
frunta[, iar so]ia sa Ana, n`scut` Luca, o femeie foarte gospodin`,
harnic` [i bun`” – ing. Constantin Gheorghiu, “Aurel Vlaicu –
Via]a [i opera”.
Visul zborului
\n creionul
vremurilor
Ana [i Dumitru Vlaicu –
p`rin]ii lui Aurel Vlaicu

“Copil`ria lui Vlaicu a fost ca o gr`dini]` \n care au \nflorit cele
mai frumoase flori. El era tot timpul interesat [i atras de zborul
g#zelor [i al p`s`rilor. Ore \ntregi privea cum alergau albinele din
floare \n floare sau cum \nnaripatele cu pene se ridicau alene \n
v`zduh ori \l s`getau ca ni[te n`luci. Permanent iscodea \n jurul
s`u, c`ut#nd s` p`trund` \n]elesul lucrurilor” – I. IrimescuC\nde[ti, “Aurel Vlaicu”.
“Aurel se deosebea de ceilal]i copii: era mai vioi, mai n`stru[nic,
uimindu-i pe to]i cu n`zdr`v`niile lui. Tot ce a construit \n copil`rie
face dovada geniului s`u: de la juc`riile f`cute \n atelierul din [ura
cu porumbei, la zarul (broasc` pentru \nchis lada) din lemn, de la
ceasornicul <<c#nt`tor>> la capcana electric` de sub masa din odaia
de liceu, de la telefonul cu pietre [i s#rm` la zmee, toate sunt m`rturiile
geniului timpuriu al lui Vlaicu” – I.G. Bradu, “Amintiri despre
Vlaicu”.
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“|nc` de c#nd era elev de liceu, Vlaicu a fost preocupat de
zborul mecanic. Fo[tii lui colegi de gimnaziu [i prietenii povestesc
cum od`i]a modest` \n care a locuit era plin` de tot felul de unelte,
mecanisme, dispozitive, ro]i din]ate [i [uruburi. |n camer` [i-a f`cut
o instala]ie electric`, <<\mprumut#nd>> curentul de la conductorii
care treceau prin fa]a casei. Prima dezam`gire, acel perpetuum
mobile oprit dup` c#teva clipe de func]ionare, l-a ambi]ionat [i mai
mult. |n cinstea prietenilor, Vlaicu aprindea <<lampa cea mare>>
cu arc, me[terit` de el” – Dan Antoniu, “Vlaicu”.

Bicicleta cu motor construit`
de Vlaicu

Atelierul {colii
de Meserii

“Vlaicu a fost, pentru mine, un interesant
document din punct de vedere pedagogic. Ca elev,
nu era unul dintre cei mai silitori. Certificatele lui
erau \mpestri]ate cu notele cele mai variate. Lucr`rile
lui scripturistice erau mediare [i submediare, iar
r`spunsurile erau, la cele mai multe materii, abia
Aurel Vlaicu, elev

6. “Despre \nceputul [colariz`rii lui Aurel Vlaicu se men]ioneaz`, tot <<din
auzite de la \nainta[i>> c` primele patru clase elementare le-a efectuat la [coala
din satul natal, Bin]in]i, situat \n fostul comitat Hunedoara. Tot din <<auzite>>
se mai [tie c` era gata s` r`m\n` pentru tot restul vie]ii un s`tean [tiutor de
carte, poate foarte respectat la maturitate \ntre cons`tenii s`i, dac` bunica sa
nu ar fi fost receptiv` la \ndemnul \nv`]`torului bin]in]ean de a-l da pe micul
Aurel <<pe mai departe la iscoal`>>. Dasc`lul \[i motiva op]iunea pe faptul c`
Aurel se ar`tase iste] la <<comptul cu cifre>>, a[a cum i se spunea aritmeticii.
A[a a ajuns s` frecventeze [coala <<ungureasc` d` la ora[>> (a[a cum era
cunoscut \ntre rom#ni liceul din Or`[tie). F`r` s` cunoasc` limba maghiar`,
copilul Aurel Vlaicu (care avea la data respectiv` 10 sau 11 ani – nu se mai [tie
cu exactitate v#rsta \nscrierii sale la gimnaziu – a f`cut cu greu fa]` programei
[colare. |nsu[indu-[i limba vorbit` \n [coal` doar pe cale <<auditiv`>>, f`r` o
\nv`]are sistematic`, a f`cut adesea formul`ri care st#rneau hazul
cunosc`torilor <<din familie>> a maghiarei. M#ndru din fire, nu se \mpac` cu
insulta [i atunci c#nd nu se aflau sub supravegherea nemijlocit` a corpului
didactic le aplica o serie de corec]ii [i mustr`ri celor ce \l insultaser`, care
numai \n rare cazuri erau de natur` verbal`. A[a i s-a dus vestea c` ar fi un
element tulburent [i recalcitrant. A ajuns \n conflict [i cu unii dintre profesori,
fapt care s-a soldat cu plecarea sa silit` din liceul or`[tian maghiar” – Revista
“Orizont aviatic nr. 25/2004”.
mul]umitoare. |n schimb, c#t` siguran]` c#nd se
apuca s` fac` ceva! Geniul lui sc`p`ra de ner`bdare
[i pe ce punea m#na, \n adev`r se [i cuno[tea.
...Vlaicu a avut norocul s` scape teaf`r din [coal`,
cu ce l-a \nzestrat Dumnezeu, [i mai t#rziu, \n via]`,
s`-[i des`v#r[easc` aceste daruri mari, pe calea pe
care-l m#na genialitatea lui” – profesor dr. Onisifor
Ghibu.
“Vezi \n col] luntrea aia, cum st` pe rotile? Eu [i
Ion am f`cut-o demult, c#nd ne ]ineam de dr`cii.
I-am pus rotile, ca s` o putem duce p#n` la malul
Mur`[ului, pe aici prin fundul gr`dinii la vreo doi
kilometri... Uite, vezi, e cu motor...” - Octavian Goga,
“Drumul unui cuceritor”

La Or`[tie, printre colegi [i
profesori

(va urma)
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HENRI COAND~ - UN GENIU AL
AERONAUTICII (1)
C`pitan MIRCEA BARAC

Repere genealogice
Henri Coand` s-a n`scut în Bucure[ti, la 7
iunie 1886. În compara]ie cu ceilal]i doi
protagoni[ti ai începuturilor noastre
aeronautice, era cel mai mic din punct de
vedere al vârstei: venise pe lume la 14 ani
dup` Traian Vuia [i cu patru ani în urma lui
Aurel Vlaicu.
Bunicul pe linie patern` al lui Henri era
Mihalache Coand`, nepot de v`r al lui Tudor
din Vladimir, capul revolu]iei din 1821 [i un
bun patriot. În decursul încle[t`rii antiotomane
pentru cucerirea independen]ei noastre de stat,
sistemul de aprovizionare a armatei operative
reclama un sprijin masiv, pe care na]iunea l-a
acordat cu însufle]ire. Unul dintre donatorii de
grâu, pentru a fi asigurat` pâinea c`l`ra[ilor,
artileri[tilor [i doroban]ilor ce sângerau în
tran[ee la Plevna, Rahova sau Vidin, a fost
Mihalache Coand`. Printr-o peti]ie c`tre
Ministerul de Rezbel, acesta î[i oferea cu titlu
gratuit întreaga recolt` din acel an, chiar [i
furajele de trebuin]` pentru unit`]ile de c`l`ra[i.
Tat`l lui Henri, Constantin Coand`, a urmat
Liceul Militar din Ia[i, apreciat drept o unitatemodel a sistemului de înv`]`mânt pe vremea
aceea. Cariera de militar a lui C. Coand` a
continuat prin ob]inerea de c`tre acesta a
gradului de sublocotenent, prin absolvirea
{colii de Artilerie, Geniu [i Marin` [i
participarea la R`zboiul de Independen]`, fiind
r`nit chiar lâng` tunul pe care-l comanda. S-a
eviden]iat îns` în lupt`, fiind avansat [i chiar
distins cu ordinul “Virtutea Militar`“.
Constantin Coand` s-a remarcat, de
asemenea, la maturitate, [i ca profesor de

matematici la {coala Na]ional` de Poduri [i
{osele. În via]a public` a ]`rii, C. Coand` a
îndeplinit o serie de demnit`]i publice. A fost
pre[edinte al Consiliului de Mini[tri [i ministru
de externe într-o perioad` deosebit
de dificil` pentru ]ara noastr`, dup`
încheierea Primului R`zboi Mondial.
Prin m`surile operative luate,
ministeriatul C. Coand` a reu[it s`
restabileasc` situa]ia ivit` în urma
înfrângerii puterilor Centrale, în
conformitate cu drepturile istorice ale
României. Ulterior, C. Coand` devine
ministru al industriei (1926), ministru
de stat [i îns`rcinat cu interimatul
pre[edin]iei (1926–1927), precum [i
pre[edinte al Senatului (1920–1921,
1926–1927). Cu pu]in înaintea
încet`rii sale din via]` (1932), tat`l lui
H. Coand` a d`ruit societ`]ii “Virtutea
Militar`“ a veteranilor R`zboiului de
Independen]` suma de 100.000 de
lei, pentru fondul c`minului destinat
s` asigure ad`post veteranilor nevoia[i
[i obosi]i de povara anilor.
So]ia acestuia, Aida – mama
savantului – era fiica medicului francez
Gustave Danet, originar de la Morlaix
din Bretagne. G. Danet fusese în
serviciul medical al Cur]ii lui
Napoleon al III-lea [i era amic
personal al unor oameni de vaz`, ca
Louis Pasteur, Vasile Alecsandri [i Alexandru
Odobescu. Bunicul pe linie patern` al Aidei
Coand`, Jean-Marie, era chimist.

Primul contact cu v#ntul
La numai câteva luni
dup` ce v`zuse lumina
zilei, Henri Coand`
“întreprinde” prima din
numeroasele sale c`l`t-

C`pitanul Constantin Coand` [i so]ia sa, cu primii lor
copii, Constantin [i Henri
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orii ce-i vor marca via]a [i opera: p`rin]ii se mutau
la Viena, unde tat`l fusese numit ata[at militar.
La scurt` vreme, a urmat un al doilea voiaj, la
Paris [i Bruxelles, din acela[i motiv. Ne[tiutor
ca orice copil, dar st`pânit de dorin]a cunoa[terii,
micul Henri a fost marcat de puternice impresii
\n primii s`i ani. Pe plaja nordic` de la Ostende,
îl impresionase primul contact ce-l avusese cu
for]a vântului. Îl captivaser` acolo puternicii
curen]i aerieni, care antrenau talazurile
învolburatelor ape din Marea Nordului. De aici
So]ii Mihalache [i Tudori]a
Coand`, bunicii savantului,
cu dou` dintre fiicele lor

[i punctul de plecare al uneia din cercet`rile pe
care le va întreprinde, spre a-i da via]` în cuprinsul
brevetului referitor la energia eolian`. Dac`
fenomenul vântului a putut fi astfel intuit de
Henri Coand` înc` din fraged` copil`rie, apoi
de aici [i pân` la tentativele de ob]inere a vidului
în plin` atmosfer` – în scopul valorific`rii lui pe
cale inventiv` – nu mai putea fi decât un singur
pas. Dup` aceea surveneau, îns`, dificult`]ile:
sesizat în 1910, efectul ce-i poart` numele va
mai reclama decenii de observa]ie [i studiu
aprofundat.

Henri Coand` (al doilea \ntre b`ie]i) cu fra]ii [i surorile
sale
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Debutul studiilor
Misiunea tat`lui s`u peste hotare luând
sfâr[it, familia Coand` revine în patrie. Lui
“Mico” – diminutiv cu care i se adresau pe atunci
micului Henri –, i se deschide acum un nou
episod din via]` – acela al [colariz`rii. Pe lâng`
limba român`, elevul în devenire vorbea,
evident, [i limba vorbit` de mam`, de bunicii
din Fran]a. Aceasta ar fi facilitat familiei
înscrierea copilului la unul din pensioanele
particulare din Capital`, cu profesori str`ini
pentru odraslele familiilor cu dare de mân`.
Ideile pedagogice s`n`toase [i-au spus îns`
cuvântul, în sensul unui debut corect al micului
[colar. Într-o conversa]ie purtat` cu tat`l s`u pe
aceast` tem`, copilul a fost “preg`tit” suflete[te,
în sensul c` va deveni elev la {coala Comunal`
“Petrache Poenaru”. Aceasta era o [coal` de
stat, care prin însu[i denumire îl evoca pe
cunoscutul dasc`l [i mentor al înv`]`mântului
na]ional, fost discipol al lui Gheorghe Laz`r.
Pentru Henri Coand`, debutant la por]ile
cunoa[terii [tiin]ifice, va fi prezentat o special`
semnifica]ie [i \mprejurarea c` [coala aceasta
de stat purta numele celui dint#i posesor rom#n
al unui brevet de inven]ie. N`scut \n jude]ul
V#lcea, participant la Revolu]ia de la 1848,

Elevul-sergent Coand` C. Henri
\mpreun` cu Petre [i Gheorghe –
fratele [i v`rul s`u

Petrache Poenaru este inventatorul unui tocrezervor cu piston, pe care l-a brevetat (la Paris)
\n anul 1827. Pilda aceasta era deosebit de
elocvent` pentru adolescentul Henri, \n sensul
de a-i stimula creativitatea de viitor, \n multiplele
direc]ii ce se puteau oferi la orizontul unei
g#ndiri efervescente. |n contextul select`rii
valorilor, educa]ia prin familie va continua \n
forme proprii, paralel cu frecventarea [colii, ai
c`rei primi ani ocazionau [i debutul unor
deprinderi de via]` social`. Temperament
voluntar, dotat cu o inteligen]` vie, Henri
ob]inea ca elev, \n acei ani ai c`ut`rilor,
calificative destul de inegale. La matematic`,
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clasa a III-a fusese promovat` cu o not` final`
de abia 5,82; lucrurile nu st`teau mai bine nici
la fizic`. Situa]ia aceasta nu era de natur` a-i
dezv`lui deocamdat` \nclina]iile c`tre domeniul
[tiin]ific-tehnic. „Vina” unor atari minusuri
provizorii o purta at#t elevul, c#t [i o anumit`
deficien]` pe atunci \n metoda de predare.
La Liceul Sf. Sava, al c`rui elev a devenit cu
promo]ia 1896–1897, Henri Coand` are
numero[i colegi; cu trei dintre ace[tia leag` o
temeinic` prietenie. Doi erau fra]ii Nicu [i
George Cap[a, ambii deveni]i mai t#rziu
aviatori. Al treilea era Dinescu Gheorghe, venit
din provincie, tr`g#ndu-[i ob#r[ia din lumea
satelor. Grupul acestor trei copii se deplasa
uneori, \n orele libere, spre a face cuno[tin]`
cu speciile florale din parc, unde pe lacul
Ci[migiu pluteau lini[tite lebedele – aduse de
peste hotare – pe care o rud` mai \n v#rst` din
partea fra]ilor Coand` le d`ruise Capitalei.
Alteori, cei trei buni prieteni frecventau
spectacolele de la Teatrul Na]ional (fost „Teatrul
cel Mare”, construit \n 1852), unde la unul din
concerte ei au aplaudat pe un alt adolescent:
muzicianul George Enescu, deja cunoscut pe
atunci \n lumea muzical` a continentului.

Anii de liceu militar
Atrac]ia savantului Henri Coand` c`tre
[tiin]` [i tehnic` s-a v`dit \n mod pregnant
\ndat` dup` parcurgerea a trei clase la Sf. Sava
[i mutarea sa, \n v#rst` de 13 ani, la Liceul
Militar din Ia[i. {colarul Henri ardea acum de
dorin]a, ca mai t#rziu s` devin` inginermecanic, \n pofida faptului c` tat`l \i sugerase
s` opteze pentru cariera militar`. Liceul ie[ean
era, \n fond [i chiar ca denumire, destinat fiilor
de militari. Pe o plac` de marmur` din holul
central al cl`dirii respective, se aflau cei
clasifica]i \n fruntea promo]iei lor; printre ace[ti
ale[i a fost [i C. Coand`. Faptul va constitui
un imbold pentru „Mico” de a nu fi mai prejos,
de a-[i dezv`lui, de data aceasta, realmente
valen]ele talentului s`u de viitor inginer
mecanic.
Elevul Henri Coand` nu [i-a dezmin]it tat`l:
\n 1899 \[i continu` \n mod asiduu studiile la
Ia[i. Ca [colar, men]inea acelea[i leg`turi cu
familia: nemaifiind posibile oral, le continua mai
ales pe cale epistolar`. |nsu[irea cuno[tin]elor
liceale cuno[tea un v`dit progres; dup` patru
ani devenea absolvent, situat \n fruntea promo]iei
sale. Numele Coand` C. Henri a fost [i el d`ltuit
\n marmura panoului de onoare al liceului de pe
Bahlui, drept o elocvent` m`rturie pentru viitor.
Corpul profesoral al liceului \l aprecia de data
aceasta cu totul pozitiv. Titularul catedrei de
istorie era A. D. Xenopol, profesor universitar,
membru al Academiei Rom#ne, director al
revistei „Arhiva”, membru corespondent al
Institutului Fran]ei, profesor onorific la Sorbona
[i un apreciat autor. Xenopol vedea \n Henri
Coand` un element excep]ional dotat. Elevul
de atunci f`cea succinte caracteriz`ri cursurilor
[i unor titulari de la Ia[i: la fizico-chimice, sobrul
Riegler; la matematici exigentul Teodoreanu;
Garabet Ibr`ileanu, remarcabil publicist, la limba
rom#n`; prestigiosul Gavril Musicescu – etc. La
Ia[i s-a dezv`luit \nclina]ia lui Henri Coand` la

Elevul-plutonier Coand` C. Henri –
Ia[i, 1900

desen. Predispozi]ia aceasta \i va fi de un real
folos \n profesie, spre exemplu pe c#nd lucra
(1912–1914) la Bristol \n Anglia: aici – remarca
ulterior un comentator – s-a eviden]iat talentul
s`u \ntru desenarea [i proiectarea noilor tipuri
de avion. Un obiect de \nv`]`m#nt, care la Liceul
Militar din Ia[i se afla evident \n mare cinste, era
gimnastica (profesor: Ion Negru]). |ntr-o unitate
[colar` ca aceasta, educa]ia fizic` se cuvenea s`[i g`seasc` pre]uirea, al`turi de celelalte
discipline didactice. |n mod deosebit, lec]iile
de matematici prilejuiau elevilor cuno[tin]e
temeinice, dezvolt#ndu-le unele laturi atractive,
pe care cu siguran]` le putea oferi acest obiect
de curs. La respectiva disciplin`, nivelul „orelor”
devenise at#t de realizat, \nc#t unii elevi se
abonaser` la „Revue de Mathématiques de
Paris” [i participau cu succes la concursuri – cu
premii – pentru solu]ionarea unor probleme
propuse \n acest periodic. |n sf#r[it, un obiect
atractiv pentru \nclina]iile lui Henri Coand` era
muzica, mai ales c` el c#nta la violoncel, f`c#nd
parte chiar dintr-un quartet de camer`. |n cele
din urm` \ns`, ceea ce-l captivase pe t#n`rul
Henri la Ia[i a fost literatura despre aeronautic`
[i zborul uman. Citea frecvent felurite c`r]i
despre Icar [i Dedal, Me[terul Manole [i
Leonardo da Vinci, Isac Newton (despre legea
gravita]iei universale), Otto Lilienthal, Clément
Ader. N`zuin]ele [i fapta acestora \i aprindeau
imagina]ia; g#ndirea sa lucid` \l avertiza \ns`:
cuno[tin]ele se cer ad#ncite, lucrul trebuia dus
mai departe, prin noi observa]ii [i studii de
specialitate.
(continuare \n edi]ia urm`toare)
Bibliografie:
V. Firoiu, Convorbiri cu Henri Coand`,
Editura Albatros, Bucure[ti, 1971
Ion Iacovachi, Ion Cojocaru, Henri Coand`,
Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`, Bucure[ti,
1983
Istoria Avia]iei Rom#ne, Editura {tiin]ific`
[i Enciclopedic`, Bucure[ti, 1984
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Complexitatea [i importan]a
componentei aeriene a r`zboiului
modern, determinate de caracterul
dinamic [i manevrier foarte
pronun]at al ac]iunilor militare, de
schimb`rile rapide [i frecvente ale
situa]iilor aeriene sau de
caracteristicile situa]iei electronice \n
care trebuie s` ac]ioneze for]ele,
precum [i de rolul deosebit, uneori
chiar decisiv, pe care \l are ob]inerea
succesului \n opera]ia aerian`, au
modificat, \n mare m`sur`, imaginea
c#mpului de lupt`, acesta
transform#ndu-se \ntr-unul \nalt
tehnologizat.
Batalionul 147 R`zboi Electronic
este unitatea specializat` a For]elor
Aeriene Rom#ne destinat` s` asigure
descoperirea, prevenirea [i
detectarea amenin]`rilor din mediul
electromagnetic.

Batalionul 147 R`zboi Electronic

INAMICUL VINE DIN...MEDIUL
ELECTROMAGNETIC

resurselor umane? Ar putea fi o explica]ie.
Abordare pro-activ`
Pasiunea?...ar putea fi ad`ugat` pe list`.
Sacrificiul...asta da, ar putea explica multe.
|nfiin]at` \n anul 1977 [i pierdut` mult`
D`ruirea [i sacrificiul compenseaz`, \n
vreme de ochii curio[ilor \n culturile de
multe cazuri, bugete s`r`cite de criz` [i
p`pu[oi din sud-vestul Bucure[tiului,
nu numai , lipsa de viziune \n anumite etape
unitatea aduce \n acest moment cu
[i lista ar putea continua.
mall-ul unui complex reziden]ial, vilele
Primele r`spunsuri [i detalii concrete
\naint#nd timid dar sigur p#n` aproape de
gardul unit`]ii. No]iunea de spa]iu vital referitoare la activitatea unit`]ii le aflu
este o utopie, at#ta vreme c#t fi]oasele case chiar de la comandant, locotenetsfideaz` articolul din Legea 453/2001 care colonelul Constantin GHERASIM.
Numit recent \n func]ie, de mai pu]in de
stipuleaz` c` autorizarea execut`rii
un an, acesta nu a \nceput s` caute scuze...
lucr`rilor de construc]ii [i unele m`suri
pentru realizarea locuin]elor trebuie s` financiare, ci a \ncercat o abordare proactiv` a tuturor problemelor [i
situa]iilor ivite, la toate niveLocotenent-colonelul Constantin Gherasim,
lurile.
comandantul Batalionului
“|n primul r#nd, am delegat
responsabilit`]ile. Am \ncercat
s` confer fiec`rui om din
unitate importan]a cuvenit` \n
raport cu sarcinile pe care le
are de \ndeplinit, \n vederea
unei responsabiliz`ri pozitive.
Apoi, am \nceput un plan realist
de sporire a confortului personalului la locul de munc`, prin
amenajarea [i modernizarea
unor spa]ii de interes comun,
cum ar fi: spa]iu de odihn`
pentru personalul din tura
operativ`, grup sanitar dotat cu
beneficieze \n prealabil de acordarea unor du[uri \n corpul de paz`, refacerea unor
avize specifice, inclusiv de c`tre Ministerul c`i de acces [i alei, revitalizarea popotei.
Din p`cate, constr#ngerile bugetare ne fac
Ap`r`rii Na]ionale.
Dincolo de gard, \n birourile cu istorie s` tragem, \nc`, doar cu ochiul la conducta
de gaze ce trece pe l#ng` unitate. Pentru
la purt`tor, aroma de lemn ars \n sobele
de teracot` te poart` instantaneu \n alt` c#]iva metri de cablu nu putem
dimensiune, departe de facilit`]ile ora[ului. opera]ionaliza o re]ea de calculatoare care
ne-ar facilita mult activitatea. |ns`
Nici autosta]iile din genera]ia anilor 1970 problema cea mai mare o \nt#mpin`m la
1980, aliniate milit`re[te \n parcul cu
tehnic` militar` nu au darul de a conferi nivelul \ncadr`rii, unde avem acoperite
abia 50 la sut` din func]ii \n cazul ofi]erilor,
unit`]ii prestan]a din denumire – r`zboi
60 la sut` \n cazul mai[trilor militari [i
electronic.
aproximativ 70 la sut` \n ceea ce prive[te
Care este, totu[i, cheia succesului?
subofi]erii. Oamenii au plecat constant din
Managementul mai mult dec#t eficient al
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C`pitan MIRCEA BARAC
sistem, \ns` promo]iile au fost tot mai mici.
A ap`rut un decalaj care va fi greu de
recuperat, mai ales \n cazul speciali[tilor.
Pentru c` nu e suficient s` formezi oamenii,
ci [i s`-i motivezi s` r`m#n` \n sistem...”, a
concluzionat enigmatic comandantul
unit`]ii.

Pasiune [i sacrificiu
Unitate unicat \n cadrul ap`r`rii
aeriene, batalionul [i-a adus o contribu]ie
important` la: cunoa[terea permanent` de
c`tre e[aloanele superioare a situa]iei
electronice din zona de interes, antrenarea
statelor majore, pilo]ilor, navigatorilor,
personalului echipelor de lupt` \n lucrul \n
condi]ii de bruiaj [i \n aplicarea m`surilor
de protec]ie \mpotriva acestuia, la formarea
multor genera]ii de speciali[ti \n domeniul
r`zboiului electronic, la fundamentarea
Maistrul militar
principal Nicolae
Scurtoiu,
consilierul
comandantului
[i ...veteranul
batalionului
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unor concluzii referitoare la locul [i rolul
r`zboiului electronic \n conflictele militare
[i \n cadrul ap`r`rii aeriene.
Maistrul militar principal Nicolae
SCURTOIU, promo]ie 1987, este o
istorie ambulant` a unit`]ii \n care lucreaz`
\nc` de la absolvire. A pornit la drum ca
operator, apoi a fost [ef sta]ie de bruiaj
electronic. Cel mai mult a investit \n
educa]ie, absolvind Facultatea de
Inginerie Managerial` [i un master \n
Geopolitic` [i Rela]ii Interna]ionale. Timpul
[i evolu]ia sistemului a f`cut ca \n prezent
s` fie nu doar cel mai v#rstnic, dar [i cel
mai experimentat maistru al unit`]ii. Motiv
pentru care, din 2008 este consilierul
comandantului pentru problemele mai[trilor militari, subofi]erilor [i sergen]ilor
grada]i voluntari. Aproximativ 150 de cadre
pot g`si \n maistrul Scurtoiu un punct de
sprijin la nevoie.
|n punctul de comand`, locotenetul
Valentin CR~CIUNOIU, [ef de tur` [i
plutonierul C`t`lin APOSTOL, operator,
monitorizeaz` traseele aeronavelor,

ILIE, pare sufletul batalionului. Anii de experien]` \[i spun cuv#ntul
c#nd vine vorba de resurse de orice fel. “Problemele generale pe linia
p`str`rii [i \mprosp`t`rii
stocurilor de materiale
constau \n lipsa spa]iilor
de depozitare, \n bunuri
materiale excedentare [i
\n procesul mult prea
birocratic privind scoaterea din func]iune/
declasare/casare a tehnicii uzat`.
Factorii care influen]eaz` valoarea coeficientului de operativitate
sunt reprezenta]i de:
complexitatea defec]iunilor, lipsa pieselor de schimb [i vechimea
echipamentelor; gradul de asigurare cu
tehnic` [i echipamente; lipsa unor baze de
repara]ie specializate pentru tehnica de
r`zboi electronic.
Cu toate acestea, men]inerea
coeficientul de operativitate este posibil`
prin rularea tehnicii utilizat` \n Serviciul
de Lupt` – Supraveghere Electronic` [i
prin utilizarea tehnicii pe tipuri de misiuni.
Nu \n ultimul r#nd, prin calitatea oamenilor
care exploateaz` aceast` tehnic` [i care
g`sesc solu]ii din cele mai ingenioase
pentru a o repara”, ne asigur` maiorul Ilie.

|n loc de concluzii
S.G.V. Alexandra
Firic`: lotul tineret
– speran]e

execut` cercetare aerian` [i a[teapt`
ordinele venite pe cale ierarhic` de la
Centrul de Opera]ii Aeriene. “La ordin,
putem executa atac electronic asupra
leg`turilor de comunica]ii, de radionaviga]ie [i a radarelor de cercetare aflate
la bordul platformelor aeriene care
p`trund neautorizat \n spa]iul aerian”,
afl`m de la locotenentul Cr`ciunoiu. “Dac`
\ncadrarea ar fi complet`, turele – 24 de
ore – nu ar fi a[a solicitante, \ns` \n
condi]iile actuale trebuie s` facem sacrificii, s` suplinim deficitul de \ncadrare,
perioada concediilor, eventuale cursuri
etc. |ns` cine vine \ntr-o astfel de unitate
vine din pasiune pentru aceast` meserie.
Chiar dac` nu avem tehnica [i condi]iile
pe care ni le dorim, credem c` acest aspect
va fi remediat \ntr-un orizont de timp nu
foarte \ndep`rtat”, consider` plutonierul
Apostol, subofi]er format pe filiera
indirect`.
{eful logisticii, maiorul inginer Ionu]

CER SENIN  Nr. 1 (108)  2010

Prin caracterul preponderent al
ac]iunilor de cercetare, bruiaj [i protec]ie
electronic`, specificul metodelor [i
procedeelor \ntrebuin]ate, al tehnicii din
dotare [i preg`tirii de specialitate necesare, r`zboiul electronic, ca [i component`
a r`zboiului modern, constituie o form`

important` de asigurare strategic`,
operativ` [i de lupt` care se organizeaz` [i
se execut` la nivelul tuturor formelor
ac]iunilor de lupt`, \n cadrul tuturor
categoriilor de for]e armate.
|n aceast` ordine de idei, ]in#nd cont

Maistrul militar cls. I Vasile Dumitru
de]ine “iarba fiarelor” pentru
repararea tehnicii

de nivelul ridicat de implementare \n cadrul
ap`r`rii aeriene a mijloacelor [i sistemelor
electronice, este absolut necesar` elaborarea [i analiza unor scenarii pertinente
privind posibilele aplica]ii [i implica]ii ale
principiilor [i tehnicilor de r`zboi electronic asupra acestei componente vitale a
oric`rui conflict militar contemporan.
Ca structur` specializat` care execut`
Serviciul de lupt` – Supravegherea
Electronic`, Batalionul 147 R`zboi
Electronic contribuie la:  descoperirea
indiciilor privind apari]ia unor posibile
conflicte militare [i situa]ii de criz`; 
prevenirea surprinderii producerii unei
agresiuni \n spa]iul aerian na]ional; 
detectarea amenin]`rilor care se manifest`
\n zona de interes \n timp de pace;  la
ordin, execut` atac electronic asupra
leg`turilor de comunica]ii, de radionaviga]ie [i a radarelor de cercetare aflate
la bordul platformelor aeriene care
p`trund neautorizat \n spa]iul aerian.
R ` z b o i u l
electronic, într-un
context foarte general,
Exersarea trebuie perceput ca o
alfabetului interac]iune continu`
morse între mijloacele [i
sistemele electronice
proprii [i cele ale
adversarului. În acest
sens, istoria militar` a
dovedit c` întotdeauna
descoperirea [i folosirea în lupt` a unui
sistem electronic nou
a determinat adversarul s` ini]ieze cercet`ri [tiin]ifice în domeniu pentru
dezvoltarea unui sistem de contraac]iune electronic, p`r]ile în conflict
angajându-se astfel într-un proces
continuu ([i uneori benefic) de
perfec]ionare a tehnicii de lupt`.
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Î

n zilele de 10 [i 11 noiembrie
2009, Centrul Administrativ
Aerodromul Mihail Kog`lniceanu
(CAAMK) a fost gazda a dou` aeronave
Tornado ECR (Electronic Combat and
Reconnaissance), înmatriculate 46+30
(cn 837/GS263/4330) [i 46+44 (cn
871/GS277/4344). Aparatele For]elor
Aeriene Germane (Luftwaffe) apar]in
de prestigioasa Escadril` 321 “Tigers”,
Aripa de Vân`toare-Bombardament 32
(Jagdbombergeschwader JBG-32), a
Bazei Aeriene Lechfeld, parte din
Divizia 1 Aerian`, unitate dispus` în
landul Bavaria, la 20 km de Augsburg.
Aeronavele au decolat în data de 09
noiembrie 2009 de la Lechfeld, având
ca scop principal antrenament de
naviga]ie pe distan]` lung`. Traiectul,
alc`tuit din patru etape, a inclus prima
faz` c`tre Baza Aerian` Elen` Nea
Anchialos (ICAO ID LGBL), unitate
important` ce dispune de patru escadrile
de F-16, în diferite variante (F-16C/D
Block 30 [i mai noile F-16C/D Block
50), situat` în apropiere de localitatea
Valos, loca]ie deservit` în comun cu un
aeroport civil.
La 10 noiembrie, orele 13.00 UTC,
avioanele Tornado au decolat pentru a
parcurge urm`toarea faz` a misiunii,
c`tre Baza Aerian` de la Mihail
Kog`lniceanu. Ca [i în primul segment,
aceast` etap` a fost parcurs` conform
regulilor de zbor ale avia]iei civile (GAT).
Aparatele au aterizat în celul` la ora
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local` 16:52, la pu]in timp dup` apusul
soarelui. Având ca lider aeronava 46+30,
cu un echipaj alc`tuit din maiorul
Helmbrecht HELBERT, pilot, [i
maiorul Kermer STEFAN, WSO
(Weapon Systems Officer – Ofi]er cu
Sistemele de Armament, având [i rol de
navigator de bord), coechipier aeronava
46+44, echipaj format din maiorul
Feigh MICHAEL, pilot, [i maiorul Igel
PATRICK, WSO. Dup` refacerea
capacit`]ii, aviatorii germani au fost
întâmpin]i de c`pitan-comandorul
Adrian
VASILE,
comandantul CAAMK [i
de loc]iitorul acestuia,
locotenent-comandorul
Daniel NICHIFOR.
Conform celor relatate de maiorii Feigh [i
Helmbrecht, “misiunile
de naviga]ie pe distan]e
lungi sunt realizate cu
regularitate, în special în
celul`, astfel dezvoltânduse o bun` coeziune între
echipaje. Aceste zboruri
sunt efectuate pentru
cunoa[terea procedurilor
de lucru, ce difer` de la o
loca]ie la alta”. De
remarcat experien]a de
zbor a pilo]ilor germani,
cu o medie de aproximativ
2.000 de ore de zbor
efectuate pe aparate
Tornado, precum [i
participarea în cadrul unor
exerci]ii interna]ionale de
renume, cum ar fi: Red
Flag, Elite sau TLP.

Sergent major (av)
SAMIR {EICAMET

Repere istorice
Prima apari]ie în România a unui
Tornado în variant` IDS (Interdictor/Strike),
înmatriculat 44+21(cn.308/GS083/4121),
construit \n anul 1983, apar]inând Aripii de
Vân`toare-Bombardament 31 “Boelcke”
(JBG-31) de la baza Norvenich, a avut loc cu
ocazia mitingului aerian interna]ional RoIAS2001, desf`[urat între 25–26 august 2001
la Mihail Kog`lniceanu.
Cu aceast` ocazie, avionul a fost complet
vopsit în negru, cu o dung` ro[ie [i una
galben` [erpuind de-a lungul fuzelajului.
Aparatul în cauz` a atins 125.000 ore de
zbor pentru flota de Tornado în decembrie
2000, fiind botezat Black Thunder (Tunetul
Negru), fiind o atrac]ie în sezonul de
mitinguri europene din anul 2001.
Cu ocazia aceluia[i eveniment, Royal
Air Force (For]ele Aeriene Britanice) au
fost prezente cu dou` aparate de pu]in timp
modernizate la standardul Tornado GR 4
(derivate din GR 1) cu seriile ZA 551 (AX)
[i ZA 847 (AA) din cadrul Escadrilei IX
Bombardament cu baza la RAF Marham.
În perioada 29–30 iulie 2006, cu ocazia
aceluia[i RoIAS, Luftwaffe a fost prezent, în
cadrul expozi]ei statice, cu un Tornado IDS,
cu seria 44+23 (cn.313/GS085/4123)
apar]inând JaBoG-33 “Muchel” dispus` la
Baza Aerian` Büchel.
De asemenea, în perioada 23 octombrie
– 03 noimbrie 2006, aerodromul M.
Kog`lniceanu a fost gazda aplica]iei Autumn
Flag-2006, la care au participat 10 aeronave
MiG-21 LanceR [i 1 elicopter IAR-330 din
Baza 95 Aerian` de la Bac`u, iar For]ele
Aeriene Italiene cu 5 aeronave Tornado,
din cadrul 36° Stormo, 156°Gruppo,
apar]inând Bazei Aeriene de la Gioia del
Colle.
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|ncep#nd cu anul 2005 exist`, \n cadrul
Universit`]ii Na]ionale de Ap`rare “Carol
Davila”, un departament destinat
\nv`]`m#ntului la distan]` –
Departamentul pentru |nv`]`m#nt
Distribuit Avansat la Distan]` (DIDAD),
care ofer` \n acest moment un sistem
educa]ional de tip ADL – Advanced
Distributed Learning, compatibil cu
cerin]ele na]ionale \n domeniu [i
proiectat la standarde \nalte de
tehnologie [i de educa]ie.
Fiind unul din cei [apte parteneri ai
re]elei de excelen]` ADL Partenership
Network, DIDAD are ca obiectiv principal
crearea unei re]ele educa]ionale bazat`
pe instrumentele eLearning, prin care s`
se permit` o mai mare flexibilitate \n
procesul de formare [i instruire a
personalului din Armata Rom#niei, \n
condi]ii de eficien]`, cu respectarea
standardelor na]ionale [i ale NATO.
Diferen]a fa]` de alte sisteme de
\nv`]`m#nt const` \n faptul c` oferta
educa]ional` a DIDAD [i modul de
desf`[urare a cursurilor acoper` at#t
cerin]ele educa]iei formale, c#t [i
componenta de eTraining, respectiv
formarea aptitudinilor [i competen]elor
specifice unei categorii profesionale.
Toate acestea, cu un buget acoperit \n
propor]ie de 80 la sut` din surse
financiare provenite din proiecte de
cercetare [i cu o echip` format` din
doar 8 oameni, \ns` cu sprijinul
necondi]ionat al conducerii UNAp care,
\n frunte cu gl. lt. prof. univ. dr. Teodor
Frunzeti, \ncurajeaz` dezvoltarea
capabilit`]ilor ADL at#t \n mediul
academic, c#t [i ca suport al procesului
de instruire din Armata Rom#niei.

Col. prof. univ. dr. Ion Roceanu,
directorul DIDAD, [i echipa sa: cpt.
ing. dr. Drago[ B`rbieru, ing. Gabriel
Dobrescu, m.m. George Dumitrescu,
analist programator Mariana Liliana
Bunea [i lt.col. Daniel Beligan (din
motive obiective nu se reg`sesc \n
fotografie: referend drd. C`t`lin Radu
[i referent Alina Legga)
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JUST LEARN – ANYWHERE, ANYTIME
C`pitan MIRCEA BARAC

Ce este ADL –
Advanced Distributed
Learning?
Pe plan mondial are loc o efervescent`
activitate care vizeaz` modernizarea [i
eficientizarea proceselor educa]ionale, \n mod
deosebit a celor care se refer` la preg`tirea

continu` (LifeLong Learning) at#t pe
segmentele de educa]ie formal`, c#t [i
informal`. Se consider` c` \ntr-o societate cu o
dinamic` a schimb`rii tot mai mare, indivizii
pot face fa]` numai \n condi]iile \n care se pot
adapta rapid, iar acest aspect poate fi rezolvat
numai prin perfec]ionare continu` [i
reconversie profesional`. Sistemul actual, chiar

dac` \n con]inut, metode [i structur` este
performant, este considerat greoi [i uneori
incapabil de a se plia [i a avea un marketing
educa]ional adecvat societ`]ii.
Din acest motiv se impune, \nc` de la
\nceput, clarificarea unor no]iuni, pentru a evita
abordarea diferen]iat` \n contextul acestui
articol:
“|nv`]`m#ntul la distan]` cuprinde
acele forme de studiu, la toate nivelurile de
formare, care nu se desf`[oar` sub supravegherea continu` a personalului didactic \n s`lile
de clas`, dar beneficiaz` de sprijin, ghidare [i
planificare din partea unei institu]ii organizatoare. Ghidarea celui instruit se realizeaz`
de c`tre cadrul didactic printr-un mijloc de
comunicare: scrisori, TV, radio, telefon, e-mail.
Este evident c` un astfel de sistem se bazeaz`
doar pe transmiterea cuno[tin]elor \n mod
asincron, ceea ce exclude din start, sau reduce
foarte mult posibilitatea ca cel instruit s` se
g`seasc` \ntr-un dialog cu cel care-l \ndrum`;
|nv`]`m#ntul distribuit la distan]` se
bazeaz` \n mare parte pe suportul tehnologiei
informa]iei [i comunica]iilor, \n special pe
re]elele de calculatoare [i \n mod deosebit pe
Internet [i permite desf`[urarea proceselor
educa]ionale, at#t \n mod sincron, c#t [i
asincron. Cel instruit are astfel posibilitatea s`
studieze singur pe baza unui plan propriu,
\ncadrat totu[i \ntr-un cadru impus de institu]ia
organizatoare, s` acceseze resursele de
educa]ie din baze de date centralizate sau
distribuite, s` poarte un dialog cu instructorii,
cu colegii, s` desf`[oare proiecte comune, s`
poat` fi inclu[i \ntr-un campus virtual etc.;
eLearning este un termen generic care
nu are o defini]ie unanim acceptat`, dar care
este utilizat \n sensul larg \n care acoper` o
palet` larg` de aplica]ii [i procese care au la
baz` tehnologia informa]iei [i care sunt utilizate
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\n procesele educa]ionale. Prin acest termen
sunt identificate, at#t aspecte privind forma [i
con]inutul procesului didactic, c#t [i metodele
[i formele de organizare a transmiterii
cuno[tin]elor. Elementul de baz` al eLearning
\l constituie “obiectul eLearning” care
reprezint` cea mai mic` entitate de cuno[tin]e
bine definit`, coerent`, clar` [i compact` care
trebuie transmis` \n scopul atingerii obiectivelor
didactice (de \nv`]at) [i urm`re[te s` r`spund`
la trei cerin]e de baz`: esen]ial, intuitiv, simplu”,
ne-a explicat colonelul profesor universitar
dr. Ion ROCEANU, directorul departamentului.
|n concluzie, scopul fundamental al ADL
este s` asigure accesul la toate nivelurile de
educa]ie [i preg`tire \n condi]ii de performan]`,
focalizat pe nevoile beneficiarului, oriunde [i
oric#nd [i cu costuri reduse. Datorit` faptului
c` \n scurt timp [i-a dovedit utilitatea, a fost
adoptat [i implementat \n diferite alte institu]ii
de \nv`]`m#nt, at#t din SUA, c#t [i din Europa,
Asia dar [i \n cadrul NATO.

Avantajele ADL \n
procesul instruirii
militarilor rom#ni
Ca ]ar` membr` NATO, Armata Rom#niei
are obliga]ia de a se preg`ti la nivelul
standardelor Alian]ei, iar pentru atingerea
acestui deziderat este necesar ca [i sistemul
educa]ional militar din Rom#nia s` se conecteze
la re]eaua educa]ional` NATO \n m`sur` s`
adopte [i \n egal` m`sur` s` exporte con]inut
[i cuno[tin]e.
A[a cum s-a afirmat mai sus, este o eroare
a pune semnul egalit`]ii \ntre forma de
organizare \nv`]`m#nt la distan]` [i eLearning.
|nv`]`m#ntul la distan]` este o form` de
organizare, \n timp ce eLearning este expresia
utiliz`rii tehnologiei informa]iei [i
comunica]iilor pentru a transfera cuno[tin]e
\ncapsulate \n formate standard, denumite
obiecte. Forma superioar` [i cu adev`rat
eficient` de \nv`]`m#nt la distan]` se realizeaz`
prin utilizarea instrumentelor eLearning \n
vederea cre`rii con]inutului de \nv`]at [i
distribu]ia acestuia f`r` restric]ii teoretice de
timp [i spa]iu. ADL a fost conceput tocmai \n
acest scop, motiv pentru care \n cadrul acestui
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proiect a fost lansat
doctorat, forma f`r` frecven]`;
primul standard impor– suport pentru sprijinul cursurilor organizate
tant de con]inut, SCORM
\n sistem mixt (\n clas` [i la distan]`) de celelalte
(Sharable Content Obstructuri ale universit`]ii;
– cursuri de nivel desf`[urate exclusiv online;
ject Reference Model).
Principalele bene– bibliotec` virtual`.
Departamentul pentru |nv`]`m#nt
ficii pe care ADL le aduce
Distribuit Avansat la Distan]` are \n compunere
sistemului de formare [i
un birou [i un compartiment, fiecare dintre ele
preg`tire continu` \n
cu sarcini [i responsabilit`]i precise. Biroul
domeniul militar sunt:
1.
Accesibil:
Cursuri [i Logistic` Didactic`, condus de
permite utilizarea unui
locotenent-colonelul Daniel BELIGAN,
obiect eLearning dintr-o
este structura care organizeaz`, coordoneaz`
loca]ie conectat` \n
[i gestioneaz` desf`[urarea programelor de
sistem din oricare alt
studii oferite prin \nv`]`m#nt la distan]`.
punct f`r` a fi nevoie de
Compartimentul Dezvoltare Con]inut Digital,
transferul efectiv al
condus de c`pitan inginer dr. Drago[
acestuia. Se bazeaz` pe
B~RBIERU, este structura care organizeaz`,
principiul fundamental c`
planific`, proiecteaz` [i particip` la dezvoltarea
un obiect, odat` creat [i validat, devine unic;
de con]inut educa]ional pentru cursurile oferite
2. Interoperabil: un obiect sau un
prin \nv`]`m#nt la distan]` [i sus]ine tehnic
con]inut creat \ntr-o loca]ie, poate fi utilizat
platforma educa]ional` folosit` pentru
oriunde \n alt` parte, indiferent de platforma
diseminarea cursurilor.
|n acela[i timp, se urm`re[te deschiderea
de lucru;
3. Reutilizabil: un obiect creat [i validat
sistemului educa]ional militar c`tre societatea
civil`, prin cursuri specifice care s` permit`
poate fi reutilizat \n diferite alte con]inuturi de
instruire, \n func]ie de obiectivele de preg`tire
transferul de cuno[tin]e [i experien]`, \n
domenii precum: securitatea na]ional`,
[i de op]iunea instructorului;
4. Durabil: obiectele create pe baza
managementul crizelor, drept interna]ional
standardelor SCORM sunt valabile \n timp,
umanitar, dreptul r`zboiului, comunicare [i
indiferent de schimb`rile aduse de tehnologie;
rela]ii publice, coresponden]i de r`zboi etc.
5. Eficient: cre[te rezultatul final al
“Proiectul \n sine are trei direc]ii de ac]iune
instruirii f`r` a cre[te [i costurile.
principale:
Instruirea bazat` pe ADL pune \n centru
1. Generarea de cuno[tin]e despre
“individul” [i caut` s`-i ofere acestuia
eLearning: studii, cercet`ri, conferin]e, schimposibilitatea instruirii [i autoinstruirii continue
buri de experien]` etc.;
\n parametrii solicita]i de domeniul profesional,
2. Transmiterea de cuno[tin]e despre
]in#nd cont \n acela[i timp [i de aspira]iile
eLearning \n interiorul [i exteriorul UNAp:
acestuia. Din acest motiv, ADL
nu a r`mas numai un sistem
pur militar, ci a fost extins c`tre
societatea civil`, cuprinz#nd \n
acest moment at#t institu]ii
academice, c#t [i organiza]ii
economice. Este considerat a
fi \n acest moment urma[ul
celebrului proiect ARPANET,
care a stat la baza Internet-ului
de ast`zi pornit, de asemenea,
din laboratoarele [i cerin]ele
armatei americane. Prin
aceast` extindere, c#t [i prin
Vizita M.S. regele Mihai I al
diversitatea de modele pe care
Rom#niei
le adopt` pentru distribuirea
de con]inut, ADL este \n acest
moment singurul sistem \ncadrat \n clasa LMS
preg`tirea cadrelor didactice, cursuri
(Learning Management System) func]ional [i
demonstrative, articole, dezbateri etc.;
3. Transmiterea cuno[tin]elor prin
cu extindere global`. Pe undeva asist`m, totu[i,
eLearning: crearea unei infrastructuri capabile
la punerea \n aplicare a principiilor globaliz`rii
s` sus]in` procesul educa]ional bazat pe
\n domeniul educa]ional.
instrumentele eLearning, \n mod sincron [i
Proiectul Universit`]ii asincron.
Primele dou` direc]ii se desf`[oar` \n mod
Na]ionale de Ap`rare constant [i au drept scop crearea unui cadru
de \n]elegere [i abordare unitar \n r#ndul
cadrelor didactice [i \nvingerea unor mentalit`]i
Sistemul ADL al Universit`]ii Na]ionale de
conservatoare care reprezint`, de fapt, cel mai
Ap`rare “Carol I” este func]ional, asigur#nd \n
mare obstacol \n acest demers.
acest moment urm`toarele tipuri de servicii
Cea de-a treia direc]ie [i, sigur, cea mai
educa]ionale:
dificil`, dar mai ales [i costisitoare, o reprezint`
– suport pentru sprijinul programelor de
crearea infrastructurii tehnologice [i
studii de masterat, forma frecven]` redus` [i
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|NV~}~M@NT
educa]ionale pentru a desf`[ura procesul
educa]ional bazat pe eLearning [i cuprinde:
• Laborator de tehnologii didactice
informa]ionale;
• Curs pilot \n sistem “blended”;
• Biblioteca virtual` cu acces:
– Intranet universitar;
– Intranet militar;
– Internet;
• Sistem \nv`]`m#nt distribuit:
– Intranet militar;
– ADL;
– Internet”, am aflat de la
locotenent-colonelul Daniel BELIGAN.
Obiectivele propuse a fi realizate prin
desf`[urarea cursurilor \n cadrul proiectului
ADL sunt \ndr`zne]e [i ele vizeaz` aducerea
con]inutului de instruire \n locul [i la timpul
unde este nevoie de acesta, acolo unde se afl`
cel care are nevoie de instruire. Specificul
militar implic` o mare mobilitate \n timp [i spa]iu
a membrilor s`i [i, din acest motiv, asigurarea
unui cadru ce permite instruirea continu` [i
oportun` este absolut necesar`. |n principiu,
sistemul aflat \n dezvoltare va permite
desf`[urarea de cursuri \n regim sincron sau
asincron, local sau la distan]`.
“|n modul de transfer sincron, profesorii
]in lec]iile \n amfiteatru (acesta este dotat cu
aparatur` multimedia pentru asigurarea
videoconferin]ei [i \nregistrarea con]inutului),
unde pot participa studen]ii (cursan]ii)
\nmatricula]i la forma de preg`tire la zi. Lec]ia
este transmis` \n sistem videoconferin]` at#t
\n Intranet-ul universitar, c#t [i pe Intranet-ul
MApN [i, dup` caz, \n Internet, oferind astfel
posibilitatea vizion`rii conferin]ei de c`tre
studen]ii (cursan]ii) \nmatricula]i la alte forme

de transfer asincron permite accesul la cursuri
prin studiul materialelor distribuite anterior sau
preluate din cadrul bibliotecii virtuale,
sus]inerea de teste, evalu`ri sau examene, dar
[i leg`tura cu instructorii [i tutorii \n baza unui
program stabilit, live sau prin e-mail [i forumuri
de discu]ie. Indiferent de modul de lucru
sincron sau asincron, studen]ii pot colabora
\ntre ei, crea proiecte [i studii comune ori
pentru orice alte activit`]i pe care le consider`
\n sprijinul propriei instruiri”, ne-a explicat
c`pitan inginer dr. Drago[ B~RBIERU.

Cursuri ce pot fi
urmate prin
intermediul DIDAD

|n anul universitar 2008–2009 s-au
desf`[urat 3 serii din cursul online
“Introduction to NATO”, un num`r de 171
de cursan]i primind o diplom` care este
certificat` at#t de Universitatea Na]ional` de
Ap`rare, c#t [i de Colegiul NATO de Ap`rare
de la Roma.
Au absolvit, tot \n acest an universitar,
primele 2 serii din cursul online Conflict
Management and Negotiation, 59 de
cursan]i primindu-[i certificatul de absolvire.
A fost lansat, \ncep#nd din luna ianuarie
2010, un nou curs online – cursul Law of armed
conflict.
Personalul departamentului [i-a adus o
contribu]ie important`, din punct de vedere al
suportului tehnic, la desf`[urarea a dou` serii
din cursul de limb` englez`, forma IDD [i la
zi, organizat de c`tre Departamentul de limbi
str`ine, prin transformarea
suportului de curs \n con]inut
digital, prin punerea la
dispozi]ie a platformei de
lucru [i prin administrarea
acesteia.
Acela[i suport tehnic a
fost pus la dispozi]ie [i pentru
cursul Crisis Management
and Euro-Atlantic Security, forma IDD, organizat de
Colegiul de Management al
Crizelor [i Opera]ii Multina]ionale, precum [i pentru
cursul postuniversitar de
perfec]ionare \n sisteme C4I,
forma IDD, organizat de
Vizita generalului Lance L. Smith, comandantul
Colegiul de R`zboi.
suprem al Comandamentului Aliat
Ca rezultat al particip`rii
pentru Transformare (2006)
active \n grupurile de lucru
NATO [i PfP \n domeniul
de preg`tire dec#t cea la zi, sau chiar a altor
ADL, departamentul a primit invita]ia de a pune
doritori care \ndeplinesc condi]iile de acces
la dispozi]ia personalului care urmeaz` s`
impuse. Pentru cei care vor s` urm`reasc`
\ncadreze misiunea ISAF din Afganistan cursul
lec]ia dar nu au putut fi prezen]i \n acel moment,
The ISAF Individual Augmentee Preexist` posibilitatea accesului la biblioteca
Deployment online Course, realizat de c`tre
virtual`, de unde pot desc`rca lec]ia \n format
Joint Advanced Distributed Learning and
multimedia. Singurul inconvenient pentru
Simulation Section, Comandamentul Aliat
ace[tia este c` nu pot participa la eventualele
pentru Transformare. Materializarea acestei
discu]ii [i nu pot pune \ntreb`ri directe, av#nd
ac]iuni const` \n faptul c` 80 de persoane au
totu[i posibilitatea de a le adresa prin e-mail
finalizat acest curs p#n` \n prezent.
sau pe forum. Aproximativ \n acela[i mod se
pot desf`[ura [i activit`]ile didactice de
seminar, precum [i cele de evaluare. Modul
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Cercetare [tiin]ific`
[i recunoa[tere
interna]ional`
Departamentul pentru |nv`]`m#nt Distribuit
Avansat la Distan]` a participat activ la activit`]i
interna]ionale \n domeniul \nv`]`m#ntului la
distan]`, at#t cu ocazia unor misiuni externe c#t
[i cu ocazia sosirii unor delega]ii str`ine, care
au vizitat universitatea, \nc` de la \nfiin]are.
|n domeniul cercet`rii [tiin]ifice, personalul
departamentului este implicat \n desf`[urarea a
trei proiecte de cercetare \n domeniul
“Parteneriate \n domenii prioritare”, iar directorul

Harta ADL

departamentului este director de program la
unul dintre ele, aprobat \n anul 2008.
Aceste realiz`ri, dar [i contribu]iile concrete
aduse dezvolt`rii sistemelor ADL \n NATO, au
f`cut ca cel mai important organism cu rol \n
cercetare-dezvoltare [i standardizare \n
domeniul eLearning din SUA, s` invite partea
rom#n` s` devin` partener [i s` participe, astfel,
la efortul [tiin]ific comun de a promova calitatea
[i interoperabilitatea \n acest domeniu. Astfel,
la 30 ianuarie 2009, a fost semnat memorandumul de cooperare \ntre Universitatea Na]ional`
de Ap`rare “Carol I” [i Programul Advanced
Distributed Learning (ADL) Co-Laboratory din
cadrul Departamentului Ap`r`rii al Statelor
Unite. Prin acest memorandum, Departamentului pentru |nv`]`m#nt Distribuit Avansat
la Distan]` i se recunosc performan]ele \n
domeniu [i prime[te calitatea de partener \n
re]eaua de excelen]` ADL Partenership Network.
Este de remarcat faptul c` \n aceast` re]ea sunt
\n prezent numai 7 membri din afara SUA.
Importan]a acestui parteneriat este cu at#t mai
mare cu c#t \n Europa, numai Marea Britanie [i
Norvegia au ob]inut o astfel de acreditare [i
recunoa[tere.
Tot ca o recunoa[tere a calit`]ii serviciilor
oferite de c`tre DIDAD, a venit [i solicitarea
Colegiului European de Securitate [i Ap`rare
de la Bruxelles, pentru asigurarea suportului
tehnic [i standardizarea cursurilor respectivului
colegiu.
Departamentul pentru |nv`]`m#nt Distribuit
Avansat la Distan]` dispune de servere [i o re]ea
de comunica]ii [i informatic` care \i permit
crearea [i administrarea unui portal propriu,
precum [i gestionarea cursurilor la distan]`,
utiliz#nd un LMS – Learning Management
Sistem.
Acestea fiind spuse, nu ne r`m#ne dec#t s`
ur`m mult succes at#t echipei DIDAD \n
demersurile ini]iate, c#t [i cursan]ilor ce decid
s`-[i completeze studiile \n cadrul acestei forme
de \nv`]`m#nt.
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FILE DE ISTORIE
(urmare din pag. 9)
Rafala locotenentului Ion Dobran,
pornit` din cele dou` mitraliere cu percutor electric de la
bordul Messerschmitt-ului [i-a atins
]inta, avionul P-51
Mustang pilotat de
sublocotenentul
Barrie Davis. Americanul a fost nevoit s` abandoneze
lupta [i s` aterizeze
for]at. Un avion
care nu a mai
putut fi redat zborului niciodat`.
Fiecare a luptat atunci din patriotism, datorie [i
onoare într-un r`zboi pe care ]`rile – România [i SUA, în
slujba c`rora î[i puseser` via]a, îl
începuser` ca inamice [i îl încheiau ca
aliate.
Între timp s-au mai consumat

energiile unui r`zboi rece, în care
România [i SUA s-au aflat pe baricade
diferite. Istoria prezentului consemneaz`
o rela]ie de prietenie între ]`rile celor

doi fo[ti combatan]i.
Destinul (sau cercet`rile istorice) a
f`cut ca, de curând, cei doi inamici din
timpul r`zboiului s` afle unul de existen]a
celuilalt [i, prin intermediul coresponden]ei, s` lege o adev`rat` prietenie.

DAN-VALENTIN VIZANTY –
ASUL REG~SIT
...
REG~SIT...
MIHAI GRECEA
Pe 6 februarie, Muzeul Avia]iei din Bucure[ti a
fost gazda unui eveniment emo]ionant care l-a
readus \n aten]ia iubitorilor avia]iei, cu 3 zile \nainte
de aniversarea centenarului s`u, pe cel care a fost
Dan-Valentin Vizanty, asul avia]iei rom#ne[ti de
v#n`toare, aflat \n 1944 la comanda Grupului 6
V#n`toare.
Organizat de c`tre Ana-Maria Vizanty, fiica
asului rom#n, \mpreun` cu Asocia]ia “Aripi
Rom#ne[ti”, cu sprijinul Statului Major al For]elor
Aeriene Rom#ne [i al Muzeului Avia]iei, evenimentul
a omagiat acest nume cunoscut [i respectat \n
trecut \n avia]ie dar, din p`cate, mai pu]in cunoscut
\n zilele noastre.
Dup` ce renun]ase la o posibil` carier` de
actor, Dan-Valentin Vizanty, descendent al unei
familii de boieri moldoveni, devine ofi]er de
aeronautic` [i r`zboiul al doilea \l prinde, pentru
\nceput, la comanda Escadrilei 43 V#n`toare, dotat`
cu aparatele PZL-11F. Particip` astfel la opera]iunile
militare rom#ne[ti de la Odesa.
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|ntre august 1942 [i august 1943, de]ine func]ia
de [ef birou la Secretariatul de Stat al Aerului, iar
de la 1 august 1943 p#n` la 23 august 1944 a fost
comandantul Grupului nr. 6 V#n`toare, sta]ionat pe
aerodromul Pope[ti-Leordeni, av#nd \n dotare
celebrele avioane IAR-80 [i IAR-81. Misiunea lor
era de ap`rare a Bucure[tiului [i a zonei petroliere
Ploie[ti, \n timpul bombardamentelor americane.
Unit`]ile aflate sub comanda sa au dobor#t 91 de
avioane de bombardament cu 4 motoare [i 45 de
avioane de v#n`toare, din care personal a dobor#t
12 “Fortarete” [i “Liberatoare” cu 4 motoare [i 3
avioane de v#n`toare. Ziua de 10 iunie 1944, c`reia
i-a fost dedicat` o sec]iune \n cadrul evenimentului
comemorativ de la Muzeul Avia]iei, a fost una dintre
cele mai \nc`rcate de glorie pentru v#n`torii rom#ni
care au provocat pierderi grele bimotoarelor
bifuzelate Lockheed P-38 Lightning ale v#n`torilor
americani, \n duelurile care au avut loc \n zona de
sud-est a Bucure[tiului.
Dup` 23 august 1944, a comandat Grupurile 1

Acest fapt a condus la ac]iunea a
c`rei gazd` a fost, a[a cum era [i firesc,
Muzeul Avia]iei din România – întâlnirea
fo[tilor inamici.
Generalul de flotil` aerian` în
retragere Ion Dobran (91 de ani) [i
colonelul american în retragere Barrie
Davis (85 de ani) s-au întâlnit pentru
prima dat` fa]` în fa]` pe holurile Muzeului Avia]iei din România. Românul, înalt
[i usc`]iv, americanul, elegant [i volubil,
s-au privit o frac]iune de secund` în ochi,
apoi s-au îmbr`]i[at puternic, b`rb`te[te,
asemenea a doi vechi camarazi.
Str`lucea în ochii amândurora
energia ce-i mânase în lupt` în urm` cu
66 de ani, d`ruirea cu care se puseser`
fiecare în slujba propriei na]iuni.
Americanul, un gentleman de manual,
[i-a asumat f`r` ezitare înfrângerea
aerian`, gratulându-l pe român cu
apelativul de excelent tr`g`tor [i i-a
mul]umit c` nu a lansat salva asupra
cockpitului avionului, cru]ându-i astfel
via]a. Românul a explicat asisten]ei
fascinat` de poveste c` el se str`duia s`
scoat` din lupt` avioane inamice, nu s`
ucid` oameni. Nu [tiu cât de ra]ional
[i 6 V#n`toare reunite la Pope[tiLeordeni [i, ulterior, \n cadrul Corpului
Aerian Rom#n, a continuat Campania
din Vest (Transilvania, Ungaria,
Cehoslovacia), comand#nd Grupul 1
V#n`toare p#n` \n august 1945,
zbur#nd de aceast` dat` avioane de
tipul Bf 109 G. La sf#r[itul r`zboiului
totalizeaz` 16 victorii aeriene (43,
conform sistemului prev`zut de Statul
Major al Aerului, Sec]ia a II-a) [i peste
4.600 ore de zbor. Se claseaz`,
astfel, pe pozi]ia a patra \n topul a[ilor
rom#ni din a Doua Conflagra]ie
Mondial` [i prime[te cele mai
importante distinc]ii [i decora]ii
militare. Comuni[tii, \ns`, \i vor
pedepsi, cu 2 ani de deten]ie, spiritul
liber [i atitudinea ferm` pe care a
avut-o la instaurarea regimului
bol[evic dup` r`zboi. Reu[e[te s`
emigreze [i se stabile[te la Paris,
unde tr`ie[te p#n` la sf#r[itul vie]ii. |n iunie 1977,
este onorat cu “Medalia de argint a ora[ului Paris”,
aceasta fiindu-i \nm#nat` de \nsu[i Jacques
Chirac, \n acea vreme, primar al Parisului.
Evenimentul de la Muzeul Avia]iei a rememorat,
cu prilejul centenarului, \n prezentarea istoricilor
Dan Antoniu, Sorin Turturic` [i Dan Melinte,
c#teva dintre reperele carierei lui Dan-Valentin
Vizanty [i ale avionului IAR-80 la a c`rui man[` a
fost cel mai ilustru performer. Totodat`, \nt#lnirea
de la Muzeul Avia]iei a fost [i un prilej unic de a
cunoa[te aspecte biografice inedite prin amintirile
dep`nate, la vernizarea expozi]iei foto omagiale
“Dan-Valentin Vizanty – Asul reg`sit...”, de c`tre
doi dintre a[ii avia]iei rom#ne care l-au cunoscut
foarte bine: generalul de flotil` aerian` (r)
Ioan Dobran [i generalul de flotil` aerian`
(r) Ion Di Cesare, Cavaler al Ordinului Mihai
Viteazul.
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FILE DE ISTORIE
Bombardamentele din 6 iunie 1944

LUPTA AERIAN~ DINTRE
LOCOTENENTUL AVIATOR ION DOBRAN
{I SUBLOCOTENENTUL AVIATOR
BARRIE DAVIS
Repere istorice

trebuie s` fii în focul luptei pentru a
duce la bun sfâr[it un astfel de scop
m`re], certificat de noble]ea sufleteasc`
a fiin]ei umane, îns` în]eleg cât de mult
înseamn` s` transmi]i un astfel de
mesaj, chiar [i cu 66 de ani mai târziu.
Nu de alta, dar în zilele noastre
patriotismul e la ofert` pe multe tarabe.
Se hr`nesc din el demagogii, [i [arlatanii,
[i escrocii, [i diversioni[tii, [i fanfaronii,
bufonii, scamatorii politici... Dar, iat` c`
din când în când, eroii [i marile spirite
ne trag de mânec`, ne ofer` o lec]ie de
via]`.
Identitatea na]ional` ca element
constituent al patriotismului se reflect`
în factura psihic`, în însu[iri morale,
mentalit`]i [i obiceiuri, în cultura, în
identificarea priorit`]ilor colective.
Un bun patriot acord` importan]` [i
prioritate nevoilor [i exigen]elor autohtone, f`r` a fi opac la preocup`rile lumii
în care tr`ie[te sau indiferent fa]` de
problemele ori dificult`]ile altora. Este
un locuitor al Planetei, dar nu unul
necondi]ionat spa]ial [i temporar.
Dimpotriv`, el crede în valorile
neamului s`u, în personalit`]ile pe care
acesta le-a produs, în capacit`]ile creatoare ale compatrio]ilor. Exist` într-un
cerc cultural conturat [i resimte comuniunea cu un anumit destin socio-istoric.
{i, nu în ultimul rând, î[i pune energia
[i competen]a în folosul celorlal]i,
accept` chiar sacrificiul suprem, ca
asumare personal`, fundamental` [i
responsabil`.
Adev`ratul patriot este capabil s`
priveasc` în ochii inamicului conjunctural, c`ruia i-a avut odat` via]a în mâini,
s`-l îmbr`]i[eze, s`-l respecte [i s`-l
considere prieten, oferind astfel genera]iilor viitoare nu doar o lec]ie de via]`,
ci o alt` în]elegere [i o nou` viziune
asupra r`zboiului, prieteniei [i patriotismului.
CER SENIN  Nr. 1 (108)  2010

Pentru istoria celui de-Al Doilea R`zboi Mondial,
ziua de 6 iunie 1944 este data declan[`rii ,,Opera]iunii
Overlord’’ – debarcarea Aliat` din Normandia.
F`r` leg`tur` direct` cu acest eveniment, la 6
iunie 1944, România a suferit al paisprezecelea
bombardament al avia]iei strategice a Statelor Unite,
dup` cele din 12 iunie 1942, 1 august 1943, 4, 5, 15,
16, 21, 24 aprilie [i 5, 6, 7, 18, 31 mai 1944.
Cele dou` bombardamente din 1942 [i 1943 au
fost executate de avioane cvadrimotoare tip B-24
,,Liberator’’, care au decolat din nordul Africii. Acestea
au avut ca ]int` rafin`riile de la Ploie[ti [i, datorit`
distan]ei foarte mari dintre baze [i obiectiv, au venit

Profesor SORIN TURTURIC~
f`r` protec]ia avia]iei de vân`toare.
La 1 noiembrie 1943 s-a constituit, în jum`tatea
sudic` a Italiei, For]a a XV-a a avia]iei Statelor Unite,
ini]ial sub comanda generalului-maior James Doolittle,
apoi, de la 3 ianuarie 1944, a generalului-maior Nathan
F. Twining. Aria de responsabilitate a For]ei a XV-a
era: nordul Italiei, Austria, sudul Germaniei, Ungaria,
România, Bulgaria.
Principalul tip de bombardier din înzestrarea For]ei
a XV-a a fost B-24 ,,Liberator’’ (15 grupuri pân` la
sfâr[itul anului 1944); al doilea tip de bombardier din
înzestrarea marii unit`]i americane a fost B-17 ,,Flying
Fortress’’ (6 grupuri pân` la sfâr[itul anului 1944). În
momentul în care a atins maximum de dezvoltare,
For]a a XV-a avea peste 1.400 de avioane de
bombardament.
Avia]ia de vân`toare era format` din trei grupuri
înzestrate cu P-38 ,,Lightning’’ [i patru grupuri care
utilizau avionul P-51 ,,Mustang’’. ,,Mustang’’-ul a fost
cel mai bun aparat de vân`toare al Alia]ilor, [i era
superior avioanelor IAR-80 [i Messerschmitt-109, cu
care erau înzestrate unit`]ile române[ti de vân`toare.
Sublocotenentul Barrie DA
VIS a fost repartizat
DAVIS
la Grupul 325 Vân`toare, unitate înzestrat` ini]ial cu P47 ,,Thunderbolt’’, iar din prim`vara anului 1944, cu P51 ,,Mustang’’.
Românii au folosit împotriva avia]iei americane
Grupurile 1, 2 [i 6 Vân`toare (IAR-80/81) [i Grupul 7
Vân`toare (Messerschmitt-109). Grupul 9 Vân`toare
(Messerschmitt-109), din care f`cea parte
locotenentul Ion DOBRAN, era dislocat la Tecuci
[i se afla sub conducerea c`pitanului Alexandru
{ERB~NESCU
{ERB~NESCU. Fiind afectat frontul din Moldova
(împotriva sovieticilor), nu a intrat în lupt` împotriva
americanilor pân` la 6 iunie 1944, ziua întâlnirii lui
Dobran cu Davis
Davis. De asemenea, pe teritoriul
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departe, a[a cum este de a[teptat în asemenea
momente, [i s`-i fi considerat ca f`când parte din
aceea[i patrul`.
În orice caz, Lowry a observat avionul lui Dobran
Dobran,
dar nu a reac]ionat, crezând c` Messerschmitt-ul 109
G din spatele lor era P-ul 51 pe care îl a[teptau. Au mai
avut loc asemenea confuzii. Pe 21 aprilie 1944, când
americanii au venit prima dat` pe cerul României cu
avioanele ,,Mustang’’ (cele trei escadrile ale Grupul
31), vân`torii români de pe IAR-80/81 le-au considerat
ca fiind Messerschmitt-uri 109 ale unor forma]ii
germane. Doisprezece pilo]i români au pl`tit cu via]a
aceast` gre[eal`, al]ii au fost r`ni]i, ziua de 21 aprilie
1944 devenind ,,Vinerea neagr` a IAR-ului 80’’ [i ziua
cu cele mai multe pierderi din istoria avia]iei române de
vân`toare.

României, mai existau câteva grupuri de vân`toare
germane.
La alarm`, escadrilele germane se concentrau în
ap`rarea ora[ului Ploie[ti, iar cele române[ti în ap`rarea
Capitalei. Dac` era atacat doar unul dintre aceste
obiective, se ordona escadrilelor de vân`toare r`mase
neangajate s` vin` în ajutorul celorlalte. Acestora li se
mai ad`ugau [i regimentele române[ti [i germane de
artilerie antiaerian`, care aveau în înzestrare tunuri de
calibru mediu [i mic.
În aprilie [i mai 1944, For]a a XV-a a bombardat
de unsprezece ori România, vizând, în special,
Bucure[ti (Gara de Nord-Chitila), Ploie[ti (rafin`riile [i
re]eaua de cale ferat` adiacent`) [i Bra[ov (Fabrica
de avioane IAR). Pierderile în rândul popula]iei civile
au fost foarte mari, de multe ori fiind lovite zonele
locuite. Cu excep]ia zilei de 4 aprilie, bombardierele
americane au fost protejate de avia]ia de vân`toare
american`.
Începând cu luna iunie 1944, americanilor li s-au
pus la dispozi]ie câteva aerodromuri în Uniunea
Sovietic`, în spatele liniilor frontului. Acestea permiteau
executarea unor misiuni tip ,,suveic`’’ sau ,,pendul’’
(shuttle missions). Astfel, la 2 iunie 1944, mai multe
grupuri de bombardiere B-17 ,,Flying Fortress’’ au
decolat din Italia, au bombardat obiective din Ungaria
(inclusiv Clujul, aflat în componen]a statului maghiar
dup` Dictatul de la Viena din 30 august 1940), apoi sau îndreptat c`tre Ucraina, unde au aterizat pe
aerodromurile de la Poltava [i Mirgorod. Protec]ia a
fost asigurat` de ,,Mustang’’-urile Grupului 325
Vân`toare, care au aterizat la Piriatân.
Sublocotenentul Barrie Davis era de curând
repartizat în acest grup [i a zburat al`turi de colegii s`i
în aceast` misiune (denumit` ,,FRANTIC’’). Denumirea
neoficial` a Grupului 325 era ,,Checkertails’’, f`cânduse referire la cozile avioanelor pictate în p`tr`]ele de
[ah galben-negre.
În diminea]a zilei de 6 iunie 1944, puternice forma]ii
de bombardament din componen]a For]ei a XV-a au
decolat din Italia [i, înso]ite de vân`toare, s-au îndreptat
spre România. Obiectivele acestora erau ora[ele
Bucure[ti, Ploie[ti, Bra[ov, Craiova, Pite[ti [i Rm.
Vâlcea. Au decolat la alarm` aproximativ 50 de avioane
române[ti (din Grupurile 1, 6 [i 7) [i alte 60 apar]inând
vân`torilor germani. Au avut loc lupte aeriene,
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Sublocotenent aviator
Barrie Davis

americanii pierzând cel pu]in patru sau cinci
bombardiere (datele din documente nu sunt suficient
de clare).
În paralel cu acest atac, din Ucraina au decolat
104 avioane de bombardament B-17 [i 42 avioane de
vân`toare P-51. Bombardierele aveau misiunea de a
lovi ora[ul Gala]i (era vizat aerodromul Flotilei 3
Vân`toare). Surpriza a fost atât de mare, încât popula]ia
civil` a fost alarmat` doar cu câteva minute înainte de
explozia bombelor. Alarmarea Grupului 9 Vân`toare
(una dintre subunit`]ile acestuia, Escadrila 48, era
condus` de c`tre locotenentul Ion Dobran ) s-a
f`cut, de asemenea, târziu. Decolând de pe terenul de
la Tecuci, Messerschmitt-urile Grupului 9 se îndreapt`
spre Gala]i, pe care îl g`sesc deja bombardat. Este
angajat inamicul [i, în acest moment, are loc lupta
dintre Ion Dobran [i celula format` din aviatorii
americani Wayne Lowry [i Barrie Davis, undeva în
sudul Basarabiei, probabil deasupra Bolgradului. Aici
apare singura controvers` din acest episod: Dobran
sus]ine c` a v`zut o patrul` format` din patru P-51, în
vreme ce Davis poveste[te c` erau doar dou` avioane,
[i îl a[teptau pe un al treilea s` li se al`ture. În realitate,
este posibil ca Dobran s` fi v`zut, în afar` de cele
dou` P-51, al]i doi sau trei vân`tori americani, nu foarte

Întâlnirea dintre Dobran [i Davis, a[a
cum a descris-o aviatorul român. Fragment
Jurnalul locotenentului Dobran
din ,,Jurnalul
Dobran’’, Editura
Modelism Interna]ional, Bucure[ti, 1998, pp 88-89:
,,06.06.1944 Zi memorabil`. Încep s` cred c` m`
nasc în fiecare zi. A[a se petrec lucrurile de la un timp
încoace... Cu Mucenica, {enchea [i Simionescu, juc`m
un Bridge, în Hruba lui Ataki, a[a cum era botezat un
bordei cam de cinci pe cinci metri, s`pat în p`mânt de
}urcanu, prin grija lui {enchea, [i în care el f`cuse un
fel de bar. Numai acoperi[ul ie[ea afar` deasupra
p`mântului, acoperi[ camuflat cu o foaie de cort. Ne
deranjeaz` dl. cpt. {erb`nescu, chemând to]i
comandan]ii de escadrile la dânsul. E vorba de vizita
Mare[alului Antonescu la Tecuci [i de aici pe front. În
timp ce primeam directive, intr` în sal` lt. Dinu Pistol,
foarte agitat, el care e atât de calm de te scoate din
s`rite. Forma]ie de avioane americane la 100 km de
Prut cu direc]ia Tecuci. Pentru noi sunt dincoace de
linia de interdic]ie pe care ne-a impus-o flota, a[a
c`…bucuro[i. Decol`m în prima alarm` la americani.
Fac semn, la întâmplare, ca (fiind) cel mai apropiat în
acel moment, lui Panait, s`-mi fie coechipier. Pân` la
T-eu [i o bucat` de timp în aer se ]ine de mine, apoi,
cum am plecat de-a valma, neorganiza]i, dispare
lipindu-se de alt` patrul`. Lu`m în`l]ime deasupra
aerodromului. Sta]ia noastr` de radio, <<Albatros>>
comunic`: avioane inamice se îndreapt` spre
Independen]a. {tiu vag c` aceasta e o sta]ie de C.F.R.,
pe Siret, spre Gala]i, deci într-acolo pornesc. Merg
paralel cu Siretul, c`utând s` m` apropii de celula lui
Bâzu (c`pitanul aviator Constantin Cantacuzino, pilotul
de vân`toare cu cele mai multe victorii aeriene dintre
români), crezând c` Panait e în spate. R`mân, totu[i,
mult în urm` [i, la un moment dat, v`d de departe
forma]iile americane, vag, ca ni[te sclipiri. Pus pe
direc]ie, dau pe radio pentru to]i, capul compas, apoi,
încet-încet, m` apropii, luând în`l]ime. La Gala]i ajung
prea târziu, se vede, judecând dup` efectul
bombardamentului, c` au fost serios atinse, în special
zona aerodromului [i intrarea în tunelul c`ii ferate.
Aici, la Gala]i, e Flotila 3 a lui Make M`r`[escu. La un
moment dat, v`d în stânga mea [i pu]in pu]in mai jos
dou` avioane cu bot ro[u. S` fie G-uri (avioane
Messerschmitt-109G) de la Esc. 56? Pun motorul în
plin [i merg paralel cu ele. Între timp, le recunosc dup`
siluet`. Sunt Mustang-uri americane. În sfâr[it, de
când doream [i clipa asta! M` uit precaut în urm`.
Sunt singur. Nici un Messerschmitt nu e pe aproape;
pu]in mai jos, tot în stânga, alte siluete, asem`n`toare
primelor. Caut s` iau în`l]ime mai mare. Îi las s`-mi
treac` în fa]`, urc peste ei câteva bune sute de metri,
apoi pic u[or câ[tigând vitez`. Acum am în fa]` o
patrul` strâns` de Mustang-uri. Ariergarda unei forma]ii
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de bombardiere. Altimetru 6500 m, vitezometru, viteza
indicat` 440 km/or`, viteza real` c`tre 600, pozi]ie,
imediat est de Bolgrad. F`r` s` m` mai gândesc la
urm`ri, m` angajez în lupt`. {tiam c` unul la 4 cu
Mustang-urile înseamn` aproape sinucidere… Totu[i

Locotenent aviator
Ion Dobran

atac! Nu f`r` s`-mi treac` prin minte povestea G-ului
german care într-o pozi]ie similar` a atacat dar nu a
mai putut sc`pa, a fost doborât, dar nimic în lume nu
m` poate face s` dau înapoi. M` apropii
u[or, intru în remuurile celui din dreapta,
mergeau f`r` grij`, în patrul` perfect`, ca
la parad`. Pic sub ei. M` axez exact în
spate, înc` pu]in! Înc`! Îl v`d crescând
în vizor. Acum! Ap`s pe tr`gaciul (buton)
tunului cu degetul mare de la mân`
dreapt` ([i), simultan, cu ar`t`torul pe
tr`gaciul celor dou` mitraliere cu percutor
electric. Rafale succesive ]â[nesc, pe
care le corectez u[or dup` trasoare. Un
moment, americanul parc` nu simte nimic,
apoi, atins, degajeaz` spre stânga jos pe
sub celelalte trei avioane, care, [i ele,
alertate, trag dreapta sus într-un evantai
protector care vrea s`-l acopere. Virez [i
eu scurt urm`rindu-l pu]in, apoi degajez
spre înainte c`tre bombardierele care se
apropiaser` în vizor. Înainte îns` de a
degaja, v`d c` Mustang-ul din fa]` începe
s` scoat` fum…’’.
Întâlnirea dintre Dobran [i
Davis, a[a cum a descris-o
aviatorul american. Fragment din
Checkertail Mustang
articolul ,,Checkertail
Ace
Ace’’, publicat de Jon Guttman în
,,Aviation History’’, în num`rul din
noiembrie 2007, în urma unui interviu cu
Barrie Davis, pp 28-29: ,,… Eram doar
Davis [i Lowry
Lowry,, amândoi r`ma[i f`r`
noi doi. (Davis
coechipieri) … Bob Bass era coechipierul lui Wayne
Lowry. Nu mai îmi amintesc ce anume l-a determinat
pe coechipierul meu s` renun]e [i s` revin` la Piriatân
(baza Grupului 325 Vân`toare din URSS), dar a fost
unul dintre cele cinci P-51 care au abandonat
(misiunea).
…………………
Bob Bass nu se vedea nic`ieri. Zburam în linie cu
Wayne, în drepta bordului s`u, astfel încât s` ne
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putem acoperi unul altuia spatele. Un al treilea avion,
nev`zut de mine, s-a apropiat din dreapta-spate. De la
distan]`, un Messerschmitt-109 seam`n` destul de
bine cu un P-51. Mai târziu, Wayne mi-a spus c`, pân`
a deschis focul, a crezut c` e Bob Bass.
Primul proiectil tras de (Messerschmitt) 109
mi-a lovit cupola, a f`cut explozie [i m-a n`ucit.
Când mi-am revenit, era frig, foarte frig. Roua care
de diminea]` îmi udase înc`l]`mintea când
mergeam c`tre avionul meu, era acum înghe]at`.
Mi-am privit aripa dreapt`. Era zdren]uit` la cap`t.
Cupola era sf`rmat`. Vântul [uiera în jurul meu. Nu
am mai v`zut un alt avion pe cer [i m-am sim]it
teribil de singur.
Din fericire, Wayne s-a avântat c`tre Me-109
când acesta a început s` trag`, l-a obligat pe pilot
s` rup` lupta [i l-a urm`rit în picajul prin care acesta
încerca s` scape. A urmat o lupt` [i Wayne l-a
doborât pe tipul care mi-a sf`rmat avionul.
M-am îndreptat c`tre Piriatân. Când am z`rit
aerodromul, am f`cut un viraj larg [i m-am pozi]ionat
pe pist`. Am fost uimit de dificultatea cu care am
pus partea din spate a avionului pe sol. Când am
oprit, priviri ciudate erau aruncate c`tre Mayfair 24
(P-ul 51 apar]inând lui Davis
Davis). Un [ef de echipaj a
l`sat s`-i scape un <<Ce s-a întâmplat?>>. I-am
r`spuns c` cineva a tras în mine, în draci. Apoi
mi-am privit avionul. Proiectilele îmi loviser` toate
cele patru pale ale elicei. Aripa dreapt` era distrus`.
Jum`tate din direc]ie [i din profundor disp`ruse. Un
proiectil a fost g`sit în rezervorul din spatele

scaunului. Combustibilul din rezervor îl oprise. Cât
noroc! Casca mea de zbor, jacheta [i pantalonii,
erau perfora]i de buc`]ele de proiectil sau din plasticul
cupolei. Era vizibil pu]in sânge, dar chirurgul a fost
neînduplecat înainte de a-mi permite s` merg la
cort. El [i asistentul s`u au petrecut o jum`tate de
or` culegând fragmente din picioarele, umerii [i capul
meu, înainte de a m` înveli cu bandaje lungi. Ar`tam
ca o mumie. Îmi era ru[ine c` l`sasem un Me-109
s` m` fac` buc`]i.
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Epoca \ncerc`rilor
Primele aparate de zbor, baloanele,
ap`rute la sfâr[itul secolului XVIII, aveau
marele dezavantaj c` nu dispuneau de nici
un sistem de propulsie, fiind deplasate doar
de curen]ii atmosferici.
Dup` un secol, dirijabilele [i, mai ales,
aparatele de zbor mai grele decât aerul
(avioanele) aveau nevoie de un sistem
propriu de propulsie.
Acest sistem de propulsie trebuia în
primul rând s` genereze o for]` suficient`
care s` compenseze rezisten]a aerodinamic` la înaintare, dar s` asigure [i
accelerarea aeronavei la deplasarea acesteia
prin aer.
Singura metod` la îndemân` pentru
ob]inerea unei for]e de propulsie era o elice,
care func]iona pe principiul unei aripi de
avion, portan]a generat` de pale devenind
for]` de propulsie. Elicea era antrenat` de
un motor la care for]a de împingere asupra
unui piston cu mi[care de tranzla]ie în
interiorul unui cilindru, era transformat`
în mi[care de rota]ie printr-un sistem biel`manivel`. Sistemul era oarecum similar
modului în care un motor cu abur antrena

Avionul Vuia nr. 2 era
echipat cu un motor
Antoinette de 24 CP

Istoria motoarelor de
avia]ie (I)

“Flyer”, avionul fra]ilor Wright, era echipat cu
un motor cu patru cilindri \n linie

elicea unui vapor pentru a-i asigura înaintarea prin ap`.
Motoarele care erau destinate s`
echipeze aeronavele trebuia s` fie u[oare [i
s` produc` o putere mare.
Primele motoare care func]ionau pe
acest principiu erau cele cu abur, folosite în
acea vreme pentru propulsia navelor [i a
unor vehicule terestre dar datorit` masei
mari, nu erau potrivite pentru propulsia
avioanelor.
Totu[i, primele aeronave, realizate la
sfâr[itul secolului XIX au fost echipate cu
astfel de motoare, printre altele [i
Avion III, realizat de Clement Ader.
La sfâr[itul secolului XIX au
fost realizate primele motoare cu
ardere intern` de c`tre germanii
Nicolaus Otto [i Gottlieb Daimler.
Aceste motoare, care au propulsat
primele automobile erau mult mai
u[oare [i mai fiabile decât motoarele
cu abur, dar erau totu[i prea grele
pentru a fi utilizate pe aeronave.

Ing. D~NU} VLAD

Un altfel de
brainstorming

Pionierii avia]iei de la
începutul secolului XX nu au
avut alt` alternativ` decât s`
utilizeze motoarele cu ardere
similare celor instalate pe
automobile, r`cite cu lichid. Un astfel de
motor, cu 4 cilindri în linie, a echipat avionul
fra]ilor Wright, “Flyer”, care a efectuat
primul zbor în data de 17 decembrie 1903.
Un caz aparte este motorul realizat de
Traian Vuia pentru avionul s`u,
care func]iona cu
anhidrid` carbonic`, ob]inut prin
transformarea
unui motor cu
aburi. Avionul
Vuia nr. 1 a efec-

Le Rhone 9-C

rapid`. În 1905, Levavasseur a
produs un motor cu 8 cilindri în V
r`cit cu ap` cu injec]ie direct` a
combustibilului. Motorul cânt`rea
50 kg [i dezvolta o putere de 50
cai putere (CP). Aceast` putere
specific` (putere raportat` la masa
motorului) nu a putut fi dep`[it`
decât dup` 25 de ani.
Un alt tip de motor
Clerget 9-B realizat în Fran]a a fost Anzani. Un
motor Anzani cu trei cilindri, semiradial, r`cit cu aer, care dezvolta o putere
tuat primul zbor în
de 25 CP a echipat avionul cu care Louis
data de 18 martie 1906,
Blériot a zburat peste Canalul Mânecii în
decolând prin mijloa1909.
ce proprii de bord,
Motoarele Anzani construite ulterior
fiind propulsat de
produceau 90–100 CP [i au echipat
Gnome 9-N acest motor.
avioanele Caudron.
Aceste motoare
erau totu[i, într-un fel sau altul, unicate.
Dup` câ]iva ani, motoarele destinate s`
echipeze avioanele au început s` fie produse
în serie, inclusiv sub licen]`.
Astfel, motorul Antoinette a fost
În Statele Unite, primul motor cu utilizare
construit în Fran]a de Léon Levavasseur [i
militar` a fost realizat de Curtiss în 1908
a fost cel mai folosit în Europa pân` în 1909–
pentru a echipa un dirijabil. Un alt motor
1910. Primul motor Antoinette a fost
realizat de Curtiss, r`cit tot cu ap` a fost
construit în 1901 pentru a echipa o barc`

Armata devine
beneficiar al avia]iei

Curtiss OX-5
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OX-5, cu 8 cilindri în „V”, realizat în 1915 [i
care dezvolta o putere de 90 CP. Pân` în
1919 au fost construite 12.600 de motoare
care au echipat mai multe avioane, cel mai
cunoscut fiind JN-4 “Jenny”.
În 1908 a ap`rut motorul Gnome produs
de fra]ii Seguin cu cilindri rotativi, r`cit cu
aer. La acest motor, elicea era montat`
solidar cu carcasa motorului, iar arborele
era fixat de structura aeronavei.
Motoarele Gnome au avut un succes
foarte mare, deoarece eliminau necesitatea
complicatului sistem de r`cire cu ap`. Mai
multe aeronave, printre care [i avioanele
realizate de Aurel Vlaicu, au fost echipate
cu acest tip de motor.
Aurel Vlaicu a efectuat primul zbor cu
avionul s`u A.Vlaicu nr. 1 în data de 17 iunie
1910, propulsat de un motor Gnome Omega
cu 7 cilindri în stea de 50 CP.
Au fost construite în mai multe variante,
aveau 7 sau 9 cilindri în stea [i dezvoltau
puteri între 50 [i 280 CP. Ungerea se f`cea
cu ulei de ricin, care era greu imiscibil cu
benzina.
Cel mai cunoscut motor
din aceast` serie a fost Gnome 9N “Monosoupape”, care dezvolta
o putere de 165 CP, [i care avea
doar o supap` pe fiecare cilindru,
nu avea supape de admisie,
absorb]ia amestecului combustibil f`c#ndu-se prin orificii
circulare din pere]ii cilindrului.
O copie a acestui motor a fost

varianta 9J dezvolta o putere de 110 CP. A
mai fost produs în Austria, ca Thulin A în
Suedia, respectiv ca Oberursel UR.II în
Germania, precum [i în Marea Britanie [i
Statele Unite.

Liberty V-12

Dezvoltarea din
perioada Primului
R`zboi Mondial

avioane britanice, franceze [i
americane.
De partea cealalt` a oceanului, în perioada Primului R`zboi
Mondial, cea mai important`
realizare a fost seria de motoare
Liberty.
În luna mai a anului 1917, Jesse
G. Vincent de la Packard Motor
Car Company [i E.J. Hall, de la
Hall-Scott Motor Car Company, au
Hispano Suiza 8-A proiectat într-o camer` de hotel
din Washington D.C., timp de 5
zile, motoarele Liberty cu 8 [i 12 cilindri ,
fost produs din
pentru care se avea în vedere produc]ia lor
1915 pân` în
în serie mare.
1928 în 4.681
Proiectul a fost autorizat în data de 4
de exemplare
iunie,
iar asamblarea primului motor cu 8
în 9 variante
cilindri în V s-a finalizat în mai pu]in de 6
(de la Eagle I
s`pt`mâni. Primul motor cu 8 cilindri a fost
la Eagle IX),
finalizat în iulie, iar varianta cu 12 cilindri a
echipând mai
fost testat` în august. A fost lansat` o
Rolls Royce Hawk multe tipuri de comand` de 22.500 motoare care a fost
avioane
[i
împ`r]it` între principalii produc`tori de
dirijabile.
motoare din SUA din acea vreme – Buick,
Dintre acestea, cele mai multe au fost
Ford, Cadillac, Lincoln [i Packard.
produse în varianta Eagle VIII de 300 CP
Cea mai de succes a fost varianta cu 12
(3.302 motoare produse între 1917 [i 1922),
cilindri în V r`ci]i cu lichid, Liberty V-12,
echipând printre altele [i avionul Vickers
care dezvolta o putere maxim` de 400 CP [i
Vimy pilotat de John Alcock [i Arthur
care a echipat mai multe tipuri de avioane
Whitten Brown, care în iunie 1919 a efectuat
americane din perioada Primului R`zboi
prima traversare a Atlanticului.
Mondial, dar [i modele de tancuri britanice
O versiune mai mic` a acestui motor,
[i sovietice din perioada interbelic` [i de la
Rolls Royce Eagle
Rolls Royce Falcon, a fost produs în 2.185
începutul celui de-al Doilea R`zboi Mondial.
exemplare în 3 variante, între 1925 [i 1927.
Pân` la sfâr[itul r`zboiului au fost
Motorul Rolls Royce Hawk avea 6
produs ca Oberursel U.I în Germania.
produse 13.574 motoare Liberty, cu o
cilindri în linie [i din 1914 a fost produs în
Tot un motor cu cilindri rotativi a fost [i
caden]` ce a atins [i 150 de motoare pe zi.
205 exemplare.
motorul Clerget, dar care avea supape
Produc]ia a continuat [i dup` r`zboi,
În Germania, Daimler a produs
normale de admisie [i evacuare pe fiecare
atingându-se un total de 20.478 motoare
mai multe tipuri de motoare cu 6 cilindri în
cilindru. Acest motor a fost fabricat sub
produse între 1917 [i 1919.
linie r`cite cu lichid, de la Mercedes D.I la
numele Bentley Rotary B.R.1 [i B.R.2 în
În perioada Primului R`zboi Mondial a
D.IVa [i care au echipat cele mai cunoscute
Marea Britanie [i a echipat avioanele
fost realizat un salt tehnologic în ceea ce
avioane de vân`toare din ultimii doi ani de
Sopwith Camel.
prive[te construc]ia de motoare de avia]ie.
r`zboi, [i anume Albatros D.V., Fokker D
Un alt motor rotativ a fost LeRhone,
Dac` la începutul secolului existau doar
VII [i Pfalz D XII.
construit în variante cu 7 sau 9 cilindri. În
câteva modele de motoare cu puteri specifice
Un alt produc`tor cumici, realizate ca unicate, sau fiind motoare
noscut de motoare de avia]ie
de automobil adaptate pentru a echipa
din perioada Primului R`zboi
avioanele pionierilor avia]iei mondiale, la
Mondial a fost firma francosfâr[itul Primului R`zboi Mondial se putea
spaniol` Hispano Suiza, care
vorbi de o industrie specializat`, capabil` s`
producea înainte de r`zboi
produc` motoare fiabile, de mare putere, în
automobile de lux.
serii mari. Aceste motoare au echipat
Când a izbucnit r`zboiul,
avioanele de vân`toare [i bombardierele
firma a început produc]ia de
utilizate în timpul conflictului.
motoare de avia]ie sub conduMotoarele cu cilindri rotativi au disp`rut
cerea inginerului elve]ian
dup` 1920, reap`rând ulterior sub forma
Marc Birkigt.
motoarelor în stea r`cite cu aer. Motoarele
Cel mai cunoscut motor
r`cite cu lichid au r`mas îns` relativ
produs de aceast` firm` a fost
neschimbate, din punct de vedere
Hispano Suiza -8 (HS-8) cu 8
conceptual, continuând s` fie utilizate [i în
cilindri în V, r`cit cu ap`,
zilele noastre.
produs
din
1914
în
49.800
Mercedes Daimler D III-A
(continuare \n edi]ia viitoare)
exemplare, [i care a echipat
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În perioada
Primului R`zboi
Mondial, inclusiv
cunoscuta firm`
britanic` RollsRoyce a început s`
produc` motoare
de avia]ie. Primul
a fost Rolls Royce
Eagle, cu 12 cilindri în “V”, [i care a
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UNIFORMELE DIN FOR}ELE AERIENE ROM@NE –
PERIOADA R~ZBOIULUI RECE (III)
La 1 august 1945, toate unit`]ile de avia]ie
care luptaser` \n afara grani]elor Rom#niei se
aflau \n ]ar`; o re\ntoarcere plin` de temeri,
c`ci \nving`torii de pe front aflau o Rom#nie
\nvins` [i ocupat` de trupe str`ine. P#n` \n
anul 1948, nu au survenit modific`ri \n privin]a
uniformei personalului din Subsecretariatul
de Stat al Aerului, ulterior Inspectoratul
General al Aeronauticii. |nsu[i regele Mihai I

Ofi]erii Antohi Virgil [i Niculescu
Aurel, \n ]inut` de ora[, respectiv,
de instruc]ie

se va prezenta la ceremonia de decorare a sa
cu ordinul Pobeda \n uniform` de general de
avia]ie, model 1930. Dup` abdicarea sa for]at`,
conducerea nou \nfiin]atului Comandament al
For]elor Aeriene propune schimbarea
uniformei. Noua ]inut` difer` at#t \n privin]a
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culorii, c#t [i a croielii. Se introduce \n uz
]inuta de ora[ format` din veston cu revere
mari, la dou` r#nduri de nasturi cu buzunare
cu clap` \n dreptul [oldului [i buzunar fals pe
piept, \n partea st#ng`, pantaloni drep]i sau
bufan]i. Se poart` cizme cu car#mb \nalt, negre
la culoare, caschet` din aceea[i stof`, ce are
calota mare prev`zut` cu arc din metal [i banda
din stof` albastr`. Pajura avia]iei este \nlocuit`
cu steaua \n cinci col]uri din email ro[u, cu
\nsemnele RPR \n zona din mijloc. Gradele
din suport de carton acoperit cu material textil
se poart` numai pe um`r, aplicate la veston
cu ajutorul unei g`ici [i a unui nasture, format
mic, din metal de culoare auriu. }inuta de
instruc]ie pentru sezonul rece este format`
din jachet` cu un singur r#nd de nasturi,
\nchis` la g#t, prev`zut` cu patru buzunare,
c#te dou` perechi aplicate \n zona [oldului [i
pe piep]ii jachetei, pantaloni drep]i sau pan`
la care se poart` acela[i model de cizme ca la
]inuta de ora[. }inuta de instruc]ie pentru
sezonul cald este din doc, av#nd aceea[i
croial`. Pe cap se putea purta caschet` sau
bonet` confec]ionat` din acela[i material. La
cele dou` ]inute era prev`zut a se purta ca
accesorii centura din piele de culoare neagr`
cu diagonal` [i pafta din metal precum
porthartul [i tocul de pistol din piele de aceea[i
culoare. Pentru sezonul rece, \n ]inuta
personalului militar din For]ele Aeriene era
prev`zut` mantaua cu revere mari din stof` la

Comandor (r) PAUL SANDACHI

General de avia]ie – manta postav [i
costum de ceremonie din gabardin`
albastru petrol (centura se purta numai
la ordin)
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dou` r#nduri de nasturi de metal, ce formau
prin dispunerea lor litera V. Ca urmare a
experien]ei dob#ndit` pe front, lungimea
acesteia era p#n` aproape de glezne,
asigur#nd o bun` protec]ie pe timp de iarn`.
{i la manta era prev`zut, ca la instruc]ie [i \n
serviciu ordonat s` se poarte accesorii.
Ca urmare a unor rapoarte venite din
partea comandantului For]elor Aeriene privind
faptul c` stofa din care este confec]ionat`
uniforma personalului din subordinea sa [i
culoarea acesteia sunt predispuse la o
murd`rire prea u[oar`, s-a luat decizia de a se
trece la o nou` ]inut` de alt` culoare,
confec]ionat` din alt` stof`, de calitate
superioar`. S-a folosit acest prilej pentru a se
renun]a la croiala asem`n`toare celei din
avia]ia militar` sovietic`, revenindu-se la
vechea croial` de dinainte de r`zboi. Astfel,
\ncep#nd cu anul 1968, personalul din For]ele
Aeriene Rom#ne are o nou` uniform`.
Generalii, ofi]erii superiori [i ofi]erii inferiori
primesc ca drept de echipament gratuit ]inuta
de ceremonie confec]ionat` din stof`
(gabardin`, camgar sau ]es`tur` fresco) de

culoare albastru petrol. Bluza (vestonul) este
croit la un singur r#nd de nasturi din metal de
culoare auriu (patru), av#nd stan]at` steaua \n
cinci col]uri [i ini]ialele RPR (ulterior, stema
RSR). Avea patru buzunare aplicate, c#te dou`
pe piep]i [i pe lateral, \n dreptul [oldului
prev`zute cu clap` \nchis` cu nasture de
acela[i model, dar de dimensiuni mici. La 7
cm de marginea de jos a m#necii vestonului
era aplicat` o vipu[c` sub]ire de culoare
albastr` [i doi nasturi de acela[i model [i
dimensiuni ca cei ai buzunarelor. Petli]ele
erau sub form` de frunze de stejar, din fir la
generali, din metal la ofi]eri, aplicate pe suport
textil de culoare albastr` (l`]imea era de 28
mm iar lungimea de 54 mm). Pantalonii erau
drep]i cu vipu[c` de culoare albastr` (la
generali, vipu[c` lat`, dubl`). La aceast` ]inut`,
centura din fir cu pafta metalic` se purta la
ordin. }inuta se purta cu pantofi sau ghete de
culoare neagr`. |n portul ]inutei de ceremonie
intrau ca accesorii m`nu[ile din piele de
aceea[i culoare cu \nc`l]`mintea. Uniforma
de ceremonie de var` a generalilor [i ofi]erilor
din For]ele Aeriene era de culoare alb`, bluza

Ofi]eri \n ]inut` de instruc]ie. Se
observ` m`rimea [i forma petli]elor,
care erau confec]ionate din material
textil de culoare albastr`, pe suport
din carton

[i pantalonii fiind din ]es`tur` fresco. Pantofii
[i m`nu[ile erau de aceea[i culoare cu ]inuta.
}inuta de ora[ [i de serviciu la generali,
ofi]eri [i subofi]eri avea aceea[i croial` ca a
]inutei de ceremonie, fiind confec]ionat` din
camgar sau ]es`tur` fresco de culoare kaki.
La generali se men]in acelea[i petli]e ca la
]inuta de ceremonie, iar la ofi]eri [i subofi]eri
acestea sunt din material textil de culoare
albastr`, pe suport din carton. La aceast`
]inut`, pantofii, ghetele [i m`nu[ile erau de
culoare maro. La ]inuta de serviciu, la front, la
instruc]ie [i pe timpul serviciului ordonat, se
purta centura cu diagonala de culoare maro.
|n sezonul de iarn`, generalii, ofi]erii [i
subofi]erii purtau manta de postav cu dou`
r#nduri de nasturi din metal de culoare auriu.
La aceast` ]inut` se purta caschet` sau c`ciul`
cu clape.
}inuta de instruc]ie de culoare kaki era
compus` din jachet` \nchis` la g#t, prev`zut`
cu un r#nd de nasturi sau bluz` str#ns` pe
talie, cu dou` buzunare cu clap` aplicate pe
piep]i [i \nchise cu nasturi obi[nui]i de aceea[i
culoare cu ]inuta, pantaloni drep]i sau pan`.
|n drepturile gratuite de echipament, la
]inuta generalilor, ofi]erilor [i subofi]erilor era
prev`zut` [i mantaua de ploaie confec]ionat`
din p#nz` cauciucat`, av#nd ca accesorii gluga.
Ulterior, aceast` manta s-a confec]ionat din
material sintetic (f#[).
La \nceputul anilor ’70, conducerea
For]elor Aeriene \ncepe o lupt` acerb` pentru
modificarea ]inutei \n ceea ce privea culoarea
ei, c#t [i a \nsemnelor armei [i specialit`]ilor.

Ofi]er de avia]ie cu uniform` din
postav (se purta numai la instruc]ie)
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Ofi]er de avia]ie cu uniform` de iarn` –
manta [i costum din postav
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MOZAIC
|n ultima vreme s-a creat o adev`rat` isterie pe
tema mult mediatizatei legi unitare a salariz`rii
bugetarilor. Ar`ta]i cu degetul, al`turi de alte categorii
profesionale, militarii. Nu cunosc detalii despre grilele
de salarizare ale altor categorii bugetare, \ns` [tiu
sigur c` armata a fost b`gat` \ntr-o oal` \n care nu
se poate reg`si nici m`car pe post de condiment,
nicidecum ca unul din ingredientele de baz`.
O dovad` \n acest sens este exemplul unei
colege (povestea este absolut real`). Personal civil
contractual, a fost angajat` pe o func]ie de specialitate
\n urm` cu mai pu]in de un an, chiar \nainte de
blocarea func]iilor din sistemul bugetar. Bucurie mare
pe domni[oara proasp`t admis` \n sistemul militar,
chiar [i pe un post de personal civil, mai ales c`
fusese declarat` prima \n urma unui examen extrem
de riguros, la care participaser` nu mai pu]in de 17
candida]i.
A fost \ntrebat` de ce a ales tocmai armata, \n
condi]iile \n care avea o experien]` destul de bogat`
\n domeniul \n care urma s` profeseze.
“P`i, am \n]eles c` \n armat` exist` multe
facilit`]i pentru angaja]i”, a fost una din justific`ri. Nu
[tiu de unde \n]elesese domni[oara a[a ceva, probabil
de la talk show-urile \n care oameni care nu au intrat
\n via]a lor \ntr-o unitate militar`, \[i tot dau cu p`rerea
despre ce e bine [i ce e r`u \n armat`, ce ar trebui s`
fac` [i ce nu ar trebui s` fac` militarii, c#t merit` [i
c#t nu merit` militarii etc.
Primul contact cu “facilit`]ile” de care [tia
domni[oara, a fost \n momentul \n care i s-au adus la
cuno[tin]` drepturile [i obliga]iile personalului civil
contractual din Armata Rom#niei. “P`i dac` [tiam de
regulile astea nici nu m` mai prezentam la examen”,
a fost prima replic` a proasp`tului angajat. Al doilea
moment de trezire din reverie a fost c#nd a \ncasat
primul salariu. De[i i se explicase \n momentul
angaj`rii cum se calculeaz` salariul \n sistem [i cam
care este grila de salarizare a func]iei respective,

domni[oara a[tepta \n continuare acele... facilit`]i.
“A, p`i \n armat` personalul civil e discriminat fa]` de
personalul militar. Cred c` trebuie s` m` fac [i eu
cadru militar!”, a fost urm`toarea concluzie pe care a
tras-o, f`r` s` fie familiarizat` cu modul de formare a
unui cadru militar [i cu restric]iile de care “beneficiaz`
acesta”, mult mai dure dec#t \n cazul personalului
civil. Exasperat de frustr`rile pe care le acumula
proasp`ta angajat`, unul din colegii militari ai acesteia,
un cadru \nrolat \n armat` de la 14 ani, absolvent de
[coal` militar` [i cu peste 15 ani vechime, i-a ar`tat
flutura[ul de salariu. Surpriza tinerei a fost invers
propor]ional` cu diferen]a ce reie[ea de pe cei doi
flutura[i, de numai c#]iva zeci de lei noi. “{i doar
pentru at#ta te chinui de la 14 ani?”, a reverberat
\ntre pere]ii biroului \ntrebarea, pe c#t de infantil`, pe
at#t de justificat`.
|ntrebarea a r`mas, desigur, f`r` r`spuns, \ns`
r`spunsul \l [tim noi cu to]ii, cei care suntem \n
situa]ia colegului nostru. {i acesta vine din educa]ia
pe care am primit-o \n anii de liceu, de academie sau
de [coal` militar`, din con[tiin]a lucrului bine f`cut
indiferent de condi]ii, din realismul care ne define[te.
Derutat` [i confuz` din cauza realit`]ii care i-a
zdruncinat falsa percep]ie despre “beneficiile
militarilor”, colega noastr` [i-a dat demisia dup` numai
c#teva luni “de chin” (expresia \i apar]ine), prefer#nd
s` caute un alt job chiar [i \n condi]iile dure ale crizei
economice actuale, dec#t s` profite de “beneficiile
din armat`“. Din p`cate, a trebuit s` treac` prin avia]ia
militar` ca s` afle c` nu tot ce zboar` se m`n#nc`.
Morala acestei pove[ti este simpl`: e u[or s`
arunci cu noroi \ntr-un sistem pe care nu-l cuno[ti din
interior, iar informa]iile sunt din auzite, denigr#nd
munca unor oameni dispu[i chiar la sacrificiul suprem
(vezi militarii rom#ni mor]i sau r`ni]i \n teatrele de
opera]ii), \n condi]iile \n care ace[tia nu beneficiaz`
nici m`car de tehnica necesar`, nu de condi]iile [i de
beneficiile partenerilor cu care lupt` pentru aceea[i

AVRO VULCAN –
Avionul din Umbr`
WIM DAS / KEES OTTEN

Proiectul avionului dateaz` din anul 1948, iar zborul prototipului a avut loc
\n anul 1952. Pentru o lung` perioad` de timp, AVRO VULCAN a reprezentat cel
mai avansat [i mai determinant avion de r`zboi al Regatului Unit. Avionul a
reprezentat principalul atu al Marii Britanii \n timpul R`zboiului Rece, un avion
de temut datorit` capabilit`]ilor nucleare pe care le de]inea. Except#nd r`zboiul
din Insulele Falkland, avionul nu a fost \ns` folosit niciodat` \n ac]iuni reale de
lupt`. Schimbarea climatului politic [i rapida dezvoltare a avionicii au f`cut ca
retragerea avionului din serviciu s` se produc` mult prea rapid, av#nd \n vedere
costurile [i durata de exploatare.
|n 1993 a fost demarat` o ini]iativ` de restaurare a avionului cu num`rul de
\nmatriculare XH558, acesta put#nd astfel zbura din nou. Principalul merit al
restaur`rii a revenit familiei Walton, cea care a \nceput s` colecteze fonduri
care au \nsumat \n final 7 milioane de lire sterline! De[i sumele donate au fost
mici, num`rul mare de oameni care au participat la colect` a f`cut ca avionul
XH558 s` primeasc` numele de “Avionul Poporului”.
Anul 2009 a fost anul \n care VULCAN a \nceput s` fie prezentat [i s`
zboare pentru publicul iubitor de avia]ie. Astfel, tunetul motoarelor VULCAN a
fost auzit anul trecut la spectacolul aerian RIAT, sus]inut \n UK. |n ciuda ploii
toren]iale, reprezenta]ia oferit` publicului a \nc#ntat asisten]a de toate v#rstele,
“Avionul din Umbr`“ fiind una din surprizele organizatorilor.
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C`pitan Mircea BARAC
cauz`: pentru lini[tea celor de acas`, pentru
securitatea lor. |n fond, nu tot o via]` avem fiecare?
A unora e mai scump`, iar a altora mai ieftin`?
Mai grav este c` aceste “beneficii”, tr#mbi]ate
isteric la televizor au f`cut ca nivelul de \ncredere al
popula]iei \n armat` s` scad` constant, ating#nd
cote de sub 60 la sut` \n ultima perioad`. Inten]ionat
sau din ne[tiin]`, efectul e acela[i [i este \ngrijor`tor.
Pentru c` Armata Rom#niei s-a nutrit \ntotdeauna
din stima [i din respectul popula]iei, pl`tind adesea
cu s#nge libertatea [i securitatea celor dragi.
Cine a venit pentru “beneficii” \n armat`, a plecat
ca [i domni[oara de mai sus.

ALENIA AERMACHI –
avionul cu num`rul 7.000
KEES OTTEN / WIM DAS
Avionul cu num`rul 7.000 construit de Alenia Aermachi, subsidiar` a
Finmeccanica Company, a executat primul zbor \n ultima zi a lunii septembrie
2009. Aceast` born` a fost atins` de un avion de tipul MB-339CM, \n timpul unui
zbor test \n vederea livr`rii For]elor Aeriene Royale Malaeziene.
“Primul zbor al unui avion nou construit prezint` \ntotdeauna un interes
profesional pentru un pilot de teste. |n acest caz, av#nd \n vedere locul de]inut
\n istoria avia]iei de celelalte 6.999 de avioane construite de Aermachi, zborul
test a avut o \nc`rc`tur` emo]ional` aparte”, a declarat Matteo Maurizio, pilot de
\ncercare al Alenia Aermachi.
“Avioanele din familia MB au fost construite \ntr-un num`r ce a dep`[it
oricare alt model de avion de antrenament din Europa, contribuind la formarea a
zeci de mii de pilo]i din toat` lumea, aduc\nd prestigiu unui nume sinonim cu
excelen]a”, a declarat Carmelo Cosentine, directorul executiv al companiei.
“Este un succes pe care sper`m s`-l repet`m [i cu M-346 Master, unicul avion
de antrenament din noua genera]ie aflat \n produc]ie \n Europa, un avion ce
prezint` un interes \n cre[tere din partea celor mai prestigioase for]e aeriene din
lume”, a mai subliniat executivul.
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“Odat` am zburat [i eu, odat`...
EXERCI}II
Dovad`
n-am,CULTURALE
dar îmi aduc aminte”
" Pentru ......... .........................., cartea cu oameni, avioane [i înc` ceva,
ce sub soarele B`r`ganului seam`n` a via]` tr`it` [i spus` ”.
Asta-mi scria Foozie acum [ase ani [i jum`tate pe exemplarul meu din "Semne de cer senin”,
dedica]ie scris` în grab`, pe capota ma[inii, chiar în ziua în care ne-am v`zut pentru prima oar` vorbeam la telefon de ceva vreme - la Fete[ti, la el acas`. Cuvinte frumoase, pentru care nu a stat mult
pe gânduri, au venit natural, dintr-un izvor ce nu-l vedeai, dar îl puteai ghici, sim]indu-i-l în privire
[i în vorb`. Cuvinte scrise la desp`r]ire, o desp`r]ire temporar`, deoarece anii care-au urmat n-au
f`cut decât s` ne apropie, tr`indu-ne unul celuilalt bucuriile, dar [i atât de multele clipe negre.
I-am fost martor de decol`ri în for]aj total, la MK [i la Borcea, coleg de undi]` pe magica ap`
a Borcei, amic de chefuri acas` la el [i în deplasare, în ]ar`, în misiunile pe care le-am executat
împreun` [i, mai ales, partener de conversa]ii care, de[i atingeau subiecte din cele mai variate,
convergeau, nu dup` mult` vreme, în acela[i punct în jurul c`ruia gravitau vie]ile noastre:
AVIA}IA
AVIA}IA. Nu mai pot ad`uga nimic nou despre ce era avia]ia [i zborul pentru el. To]i cei
care l-au cunoscut [tiu asta. A[a c` to]i cei care l-au cunoscut, pot intui ce-a fost în el atunci când
a trebuit s` lase man[a.
Uneori, când lucruri de neînchipuit mai ieri ni se întâmpl`, spunem c` via]a nu-i dreapt` cu noi. A[a am spus to]i [i despre Foozie atunci
când a aflat ce r`u i se dezvolt` în corp, amenin]ându-i existen]a. Probabil a[a a spus [i el. |ntreb`rile "Cum?”, "De ce el?”, "Din ce cauz`?”
ne-au ars min]ile vreme îndelungat`, la fel cum l-au chinuit [i pe el mult` vreme, pân` în momentul accept`rii. Acceptarea propriei neputin]e dea schimba ordinea lucrurilor, de a interveni în desf`[urarea implacabil` a evenimentelor (micro)cosmice c`rora unii le aga]` eticheta de “destin”...
“Destinul” i-a poruncit s` lase man[a exact în ziua când lumea cre[tin` îl conducea pe ultimul drum pe Papa Ioan Paul al II-lea – 2
aprilie 2005. Atunci, el, Foozie, pilotul militar, instructorul de zbor în toate condi]iile meteo, atât ziua cât [i noaptea, a executat ultimul zbor
cu avionul supersonic de vân`toare-bombardament MiG-21 LanceR. A[ fi vrut s`-i fi fost aproape atunci, în acele momente de via]` de pilot
de vân`toare înc`rcate de-o amar` triste]e, când el, pilotul, aterizeaz` pentru ultima oar`, iar cu ultimele murmure ale motorului, când lini[tea
se a[eaz` peste aerodrom, ceva moare în sufletul lui, scânteia se stinge. Acea scânteie ce treze[te la via]` sim]uri ce pe p`mânt dorm, amor]ite în
laten]`. Scânteia de care v` spun este în fiecare din noi, doar c` în ei, pilo]ii, ea se transform` într-un foc ce le cuprinde întreaga fiin]`,
transformându-i într-un alt gen de oameni, [i dându-le puterea de-a "arde comete în nop]i întunecate”... Oare ei [tiu c`, de fapt, ei în[i[i sunt acele
comete?...
Nu voi [ti niciodat` ce-a fost în inima [i sufletul lui în acele momente, când omul-avion a redevenit om
om, pilotând supersonice doar în
irealul t`râm al viselor. Nu l-am întrebat niciodat`, [i nici el nu a deschis vreodat` acest subiect. L-a îngropat adânc în el, adânc, acolo unde
ceilal]i nu pot ajunge.
Ca o palid` consolare pentru mine, i-am fost al`turi atunci când a fost trecut în rezerv`. |l [i v`d lâng` mine, ca ieri, afi[ând zâmbetul lui
pozna[, de copil ce tocmai a f`cut o boac`n`, foindu-se pe scaunul din ultimul rând al unei s`li din Statul Major al For]elor Aeriene, plin` de
oameni cu albastru pe epolet. {tiam [i se vedea c` are emo]ii. Când a fost strigat, s-a ridicat [i, dup` ce mi-a aruncat o ultim` privire [i un ultim
zâmbet pozna[, s-a îndreptat cu mersul lui elastic, caracteristic, spre generalul-maior Lauren]iu Maftei, cel care, dup` ce-a rostit câteva
cuvinte despre el, a pus punct carierei de pilot de vân`toare, a comandorului Dumitru "Foozie” Berbunschi cu o strângere de mân`, în aplauzele
oamenilor în albastru ridica]i în picioare. "Poete”, mi-a zis imediat dup`, "nici m`car militar nu mai sunt...”. Atunci am [tiut c` a murit pentru
a doua oar`...
A dus cu crunta-i boal` un r`zboi feroce, de uzur`, când, la un moment dat, a p`rut s` ias` înving`tor. Se sim]ea destul de bine, mergea
în misiuni, avea o revist` de condus – revista Statului Major al For]elor Aeriene, "Cer Senin” – [i o f`cea cu rezultate foarte bune. Era lâng`
zbor, avioane [i pilo]i, tot ca un coechipier, doar c` zborul lui se materializa în lumea literelor, având condeiul drept man[`.
O d a t ` a m z b u r a t [ i e u , o d a t ` . . . D o v a d ` n - a m , d a r î m i a d u c a m i n t e ”. ~sta era motto-ul multor dintre
"O
scrierile lui Foozie din acea perioad`, în special cele publicate în paginile "Observatorului Militar”, acolo unde avea un col] al lui, o coloan`
colorat` în albastru, col]ul lui de cer din lumea cuvântului scris. Am`r`ciunea, dorul dup` zbor, dup` înalt, dup` dragul lui cal de foc, MiGul 21, erau u[or de ghicit.
Le puteai citi în priviri, în cuvinte scris [i rostite, în glas.
Foozie avea o voce inconfundabil`. Avea un fel anume de a-]i p`trunde în suflet, reverberându-se în tine, umplându-te de ecouri, în timp ce
cuvintele lui, ales me[te[ugite mare parte din timp, chiar [i în situa]ii când nu se impunea [i cu oameni care nu meritau, î[i f`ceau s`la[ în inima
ta, r`mânând acolo pentru mult` vreme. Chiar [i înainte s`-l cunosc obi[nuiam s` spun despre el c` "Berbunschi scrie dumnezeie[te”. Apoi am
realizat c` nu numai scrisul îl ridica dintre noi, punându-l undeva deasupra noastr`...
Undeva, deasupra noastr`, s-a ridicat într-o zi anume, când zborul vie]ii i s-a frânt, doborât de pe cerul vie]uirii în lume de focul unui uciga[
rece [i r`zbun`tor, ce nu [i-a acceptat înfrângerea [i a contraatacat nimicitor. Lung` [i grea i-a fost suferin]a [i dârz` b`t`lia, inegal` [i cu sor]i
de izbând` ce nu i-au fost al`turi.
A plecat f`r` s`-i pot spune adio, dar sufletul meu este împ`cat pentru c` a [tiut ce vroiam eu s` [tie.
***
Foozie a fost un om care-a iubit via]a cu toat` fiin]a lui, atât de mult încât a avut curajul s-o tr`iasc` la maxim în
cel mai advers mediu pentru om de pe aceast` planet`, atmosfera, râzându-i în fa]` mor]ii cu fiecare decolare
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[i tonou executate.
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Nimic din ce este omenesc nu i-a fost necunoscut, dar a fost mult mai mult decât un simplu muritor.
febr
tu ’
Poe re[ti, 9
Asta o spun eu, r`mas în urm` s` depun m`rturie despre el, acum, la un an
u
Buc
de la plecarea lui de lâng` noi.
Un an f`r` Foozie...

