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MESAJUL

MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, MIRCEA DUŞA,
cu ocazia Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene
20 iulie 2014
Doresc să felicit personalul Statului Major al Forţelor Aeriene,
cu ocazia Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, sărbătorită,
printr-o frumoasă tradiţie, la 20 iulie, odată cu praznicul
Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, patronul spiritual şi
ocrotitorul aviatorilor români.
Celebrăm, în 2014, zece ani de la aderarea României la NATO,
obiectiv strategic naţional la împlinirea căruia personalul Forţelor
Aeriene a contribuit din plin.
Forţele Aeriene Române s-au afirmat, atât în perioada preaderare, cât mai ales în ultimul deceniu, ca o structură profesionistă, robustă, adaptată cerinţelor şi standardelor NATO prin
prisma atributelor specifice în realizarea şi gestionarea unui
sistem unic de management al spaţiului aerian naţional, ca
parte integrantă a spaţiului aerian al Alianţei Nord-Atlantice.
Alături de colegii din celelalte categorii de forţe, personalul
SMFA a acţionat cu profesionalism şi dăruire, demonstrând
că România îşi respectă angajamentele asumate în domeniul
securităţii în plan internaţional, asigurând fie legătura aeriană
pentru forţele româneşti dislocate în teatrele de operaţii din
Irak, Afganistan sau Balcanii de Vest, fie asumându-şi direct
misiuni sub egida Alianţei Nord-Atlantice: executarea, în 2007,
a serviciului de Poliţie Aeriană în Ţările Baltice, asumarea, în
două rânduri, a conducerii operaţionale a Aeroportului
Internaţional din Kabul ori participarea în Bosnia-Herţegovina
la Operaţiunea ALTHEA, condusă de Uniunea Europeană - unde
Forţele Aeriene Române au asigurat două detaşamente de elicoptere Puma-Socat.
În acest an s-au făcut paşii decisivi pentru implementarea
programului înzestrare a Forţelor Aeriene cu avioanele de luptă
multirol. Guvernul României tratează problema înzestrării
armatei ca pe o prioritate de interes naţional, de aceea au fost
asigurate resursele financiare necesare, iar piloţii şi personalul
tehnic au început deja instruirea astfel încât, începând cu anul
2017, securitatea spaţiului aerian al ţării să poată fi asigurată,
în cadrul Serviciului de Poliţie Aeriană, cu aeronavele F-16.
Această aniversare îmi oferă plăcutul prilej să adresez tuturor
aviatorilor militari, artileriştilor şi rachetiştilor antiaerieni,
radiolocatoriştilor şi tuturor celor care încadrează structurile
Forţelor Aeriene ale Armatei României, activi, în rezervă sau
în retragere, cele mai calde urări de sănătate, putere de muncă,
fericire, prosperitate, noi împliniri în plan familial şi
profesional!

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Mircea DUŞA



MESAJUL
ŞEFULUI SMFA
CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII
ZILEI AVIAŢIEI ROMÂNE
ŞI A FORŢELOR AERIENE
Forță – Atitudine – Realism

ŞEFUL STATULUI MAJOR
AL FORŢELOR AERIENE
General-maior
Laurian ANASTASOF

Sărbătorim, la 20 iulie, odată cu prăznuirea Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul,
ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului, Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene.
Este o zi cu o mare încărcătură emoţională pentru toţi cei care îşi fac datoria faţă de Patrie
şi Drapel în cadrul categoriei noastre de forţe şi folosesc acest moment aniversar pentru a
transmite un mesaj de suflet întregului personal şi a-i aduce mulţumiri pentru modul exemplar
în care îşi îndeplineşte, zi de zi, sarcinile şi misiunile specifice.
Nu încape îndoială că apartenenţa personalului ce compune unităţile, formaţiunile,
instituţiile şi marile unităţi din Statul Major al Forţelor Aeriene la cea mai dinamică şi mai
complexă categorie de forţe armate, servirea, sub Jurământ şi Drapel de Luptă, a acestora,
reprezintă un motiv de mândrie aparte. Înseamnă, însă, și obligaţii pe măsură, ce pot fi
onorate prin raportarea la valorile perene ale organizației noastre: Forță, Atitudine,
Realism.
Forța ce caracterizează arme ca aviația, rachetele sol-aer și radiolocația are atât o
componentă fizică, ce provine din versatilitatea și complexitatea tehnicii din dotare, cât și
o componentă psiho-socială, definită de forța caracterului fiecărui camarad în parte și,
implicit, de forța colectivului. Astfel, continuatori demni şi valoroşi ai iluştrilor înaintaşi –
Vlaicu, Vuia, Coandă, Oberth, Bungescu –, moştenitori ai unor glorioase tradiţii la care au
contribuit, timp de un veac, cu mintea, fapta şi exemplul lor, toate generaţiile, toţi cei care
alcătuim astăzi Forţele Aeriene Române – aviatori, artilerişti şi rachetişti sol-aer, radiolocatorişti, genişti şi transmisionişti – suntem datori în a le urma forța exemplului.
Atitudinea personalului din Forțele Aeriene pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate
are la bază valori ca integritate, curaj, onestitate, responsabilitate, dreptate, deschidere spre
nou, respect față de sine și față de cei din jur, devotament și spirit de sacrificiu, respect față
de tradiții. În acest sens, remarc cu plăcere faptul că Forțele Aeriene Române trăiesc prezentul
şi îşi clădesc viitorul pe temelia propriei istorii. Nevoia de a apropia timpurile, fie ele mai
îndepărtate, fie mai apropiate, o resimţim astăzi tot mai acut, când trecem prin momente
de încercări datorate prefacerilor interne şi internaţionale atât de complexe, când strădaniile
individuale şi colective se cer susţinute de argumente care să dea forţă şi curaj, perseverenţă
şi înţelepciune paşilor noştri spre mai bine. Iar istoria Aviaţiei este plină de pilde şi învăţăminte
pe care aviatorii şi, în mod special, tânăra generaţie nu trebuie să le uite. Tradiţia Aviaţiei
Militare este temelia pe care se înalţă, cu demnitate, drepturile şi năzuinţele noastre. Tradiţia
este cea care ne arată că temeiul existenţei noastre, adesea apărată cu jertfa supremă, a
constat şi constă − vital − în demnitate, unitate, în conştiinţa activă care ne-a făcut să nu
renunţăm, chiar atunci când la capătul drumului stătea, ameninţătoare, moartea.
Realismul de care personalul categoriei noastre de forțe a dat dovadă de-a lungul timpului
prin cunoașterea propriilor valori, limite și posibilități, a condus la misiuni de succes atât
în trecut, cât și în prezent, la câștigarea respectului, preţuirii şi încrederii atât a cetăţenilor
României, cât şi a partenerilor din coaliţia Nord-Atlantică. Trăim vremuri în care trebuie
să gândim şi să muncim mai eficient, mai pragmatic, în consonanţă cu exigenţele actuale.
Tranziţia implică angajare, pasiune, renunţări şi sacrificii, dar şi înţelegere și susținere.
Este un truism faptul că oricât de bine ar fi înzestrată o structură armată din punct de
vedere tehnic, nu se pot obține rezultate pe măsura posibilităților fără concursul celor care
întrețin și exploatează această tehnică, conferind instituției forță și credibilitate în drumul
acesteia nu ușor, dar realist spre excelență. Respectarea regulilor, disciplina și autocontrolul,
credința în sistem sunt vectorii care transformă în timp de pace instruirea oamenilor în cea
mai importantă activitate desfășurată de o structură armată, activitatea prin care resursele
umane, materiale și financiare sunt transformate în capacitate operațională necesară
îndeplinirii misiunilor încredințate.
Domnilor generali, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi voluntari,
personal civil contractual,
Vă doresc, de Ziua Forţelor Aeriene Române, să cultivaţi pe mai departe valorile şi
tradiţiile moştenite de la înaintaşi, să dovediţi, în orice împrejurare, aceleaşi frumoase
virtuţi, acelaşi profesionalism, aceeaşi abnegație în finalizarea tuturor misiunilor ce vi se
vor încredinţa. Astfel veţi dovedi că aparţineţi, cu adevărat, unei categorii de forţe de elită,
unei armate în care onoarea şi curajul îi sunt valori de bază.
La frumoasa noastră sărbătoare de suf let, vă urez multă sănătate, noi împliniri, fericire
şi prosperitate alături de cei dragi!
La mulţi ani!


OMUL ANULUI 2013

EXCELENŢA ÎN FORŢELE AERIENE
Concursul „Cei mai buni dintre cei
mai buni” i-a reunit şi anul acesta, în
data de 15 aprilie, la sediul Statului Major
al Forţelor Aeriene (SMFA), pe câştigătorii
ediţiei 2014 ai distincţiei „Omul anului”,
consideraţi a fi cei mai merituoşi angajaţi
din For ţele Aeriene din anul
precedent.
Şeful SMFA, generalul-maior
Laurian ANASTASOF, a înmânat câştigătorilor diplomele, trofeele transmisibile şi pe cele permanente.
Selecţia şi clasificarea celor mai buni
a fost foarte dură, deoarece activităţile
şi succesele dobândite în folosul Forţelor
Aeriene au fost diverse, greu de clasificat
şi cuantificat, chiar şi pentru fiecare
secţiune în parte.
Competiţia se află la a patra ediţie,
în 2011 oferindu-se primul trofeu transmisibil „Omul anului 2010”, acordat pe
secţiunile consacrate.

Locotenent
Laura COZLOV
Imaginea şi vizibilitatea armatei:
Locul I – căpitan-comandorul Ion
STĂICULESCU; locul al II-lea – maistrul
militar clasa a IV-a Maftei ŢEBREAN; locul
al III-lea – căpitan-comandorul ing. Vasile
ŞTEFĂNICĂ.

Învăţământ, ştiinţă şi artă militară:
Locul I – căpitan-comandorul ing.
Laurenţiu-Marian BUCUR; locul al II-lea –
lector universitar Mihaela GURADA;
locul al III-lea – locotenentul NeculaiRăzvan GRIGORAŞ.

Credinţă şi altruism:
Locul I – locotenent- colonelul
Constantin ROANGHEŞI; locul al II-lea –
sergentul-major Victor ARGEŞEANU;
locul al III-lea – maistrul militar clasa a II-a
Florin-Cezar TOADER.

Sănătate şi sport:
Locul I – maistrul militar clasa I Iosif
SAROŞI; locul al II-lea – căpitanul Marin
DIMA; locul al III-lea – sublocotenentul
Andreea GRĂDINARU.

Instrucţie şi luptă:
Locul I – căpitanul Valentin POP;
locul al II-lea – plutonierul-major Gabriel
POPA; locul al III-lea – căpitan-comandorul
Gheorghiţă BĂLAN.
Logistică şi infrastructură:
Locul I – căpitanul Cristian MURARU;
locul al II-lea – maiorul Costel FODOR;
locul al III-lea – maistrul militar SorinTudorel BURDUŞEL.

Istorie, cultură şi tradiţie militară:
Lo cu l I – Ad rian SU LTĂN O I U;
locul al II-lea – comandorul dr. MariusAdrian NICOARĂ; locul al III-lea – plutonierul major Gabriel-Marius CIURESCU.
Soldatul universal:
Locul I – locotenent-comandorul VasileAlin CIOBA; locul al II-lea – caporalul
Gheorghiţă DUMITRU; locul al III-lea –
maistrul militar principal Silviu SERGHEI.
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AGENDA

S ecre t arul g eneral
al N A T O , la B ucure ş t i

Vineri, 20 iunie a.c., două avioane Typhoon, doi piloţi şi opt
membri ai echipei tehnice din cadrul Royal Air Force (RAF) au
staţionat pentru realimentare la Baza 90 Transport Aerian.
Echipajele se întorceau din Turcia, unde au participat la exerciţiul
ANATOLIAN EAGLE 2014, care a durat două săptămâni. Militarii
britanici au fost recunoscători României, un important partener
şi aliat NATO, pentru asistenţa şi găzduirea oferită în drumul
spre casă.
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Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, s-a
întâlnit vineri, 16 mai, la sediul MApN, cu secretarul
general al NATO, Anders Fogh Rasmussen.
La începutul întrevederii, ministrul Mircea Duşa
a mulţumit oficialului NATO pentru activitatea
desfăşurată de acesta în cadrul Alianţei
Nord-Atlantice, considerând că leadership-ul
demonstrat de Anders Fogh Rasmussen pe parcursul
celor cinci ani de mandat a avut un impact pozitiv
asupra NATO.
La rândul său, secretarul general al Alianţei a
mulţumit ministrului apărării naţionale pentru
creşterea bugetului MApN, apreciind faptul că
România a înţeles necesitatea asigurării finanţării
corespunzătoare a segmentului de apărare. În acest
sens, ministrul Mircea Duşa a reafirmat angajamentul
Guvernului României pentru suplimentarea
fondurilor instituţiei, în vederea modernizării şi
dotării Armatei României.
Analiza situaţiei de securitate din regiune a fost
o altă temă pe agenda întâlnirii. Secretarul general
a adus în discuţie temele aflate pe agenda Reuniunii
Consiliului Nord-Atlantic în formatul miniştrilor
apărării, care s-a desfăşurat la Bruxelles în zilele de
3 şi 4 iunie, apreciind faptul că acest eveniment este
etapa preliminară de pregătire a summitului din
luna septembrie a acestui an, din Ţara Galilor.
Proiectul pe care îl susţin, necesitatea amplasării unor
baze ale NATO în flancul estic al Alianţei, este un plan
ambiţios pe care îl vom discuta în cadrul summitului,
unde vom lua decizii despre măsurile pe termen lung
necesare pentru a întări apărarea colectivă. Aceasta
rămâne misiunea principală a NATO.
Cei doi oficiali au abordat, de asemenea, teme
legate de participarea României la viitoarele operaţii
ale NATO, de sistemele de securitate maritimă şi
aeriană, dar şi de sistemul de apărare antirachetă.

AGENDA
Remarks by Vice President Joe Biden
to Joint United States and Romanian Participants
in Carpathian Spring Military Exercise
THE VICE PRESIDENT: Let me begin by
saying, Mr. Minister, thank you, and it’s very hot
in here. I was supposed to -- I was told it was
going to be cooler here, but thank you for the
great weather.
Ladies and gentlemen, it’s an honor to have
a chance to see our militaries work together in
this Carpathian Spring Joint Military Exercise.
The last time I saw you working together was
in Afghanistan. And it is -- it’s a great benefit to
both of us that we are side by side. It’s my
pleasure to take a moment to recognize all that
you do to keep the people safe and strong in
our alliance.
Over the past 25 years I’ve come to know
and appreciate this beautiful country. I’ve been
here many, many times. I’ve met I think with
just about every one of your leaders. I’ve watched
you make the journey from tyranny to freedom.
I even advocated for Romania’s early entry into
NATO when I was a United States senator.
Even so I’m not sure I understood the full
extent of the moral and physical courage of the
Romanian people when we began this effort
until I heard about you from American troops
on the front lines. They told me that Romanian
soldiers were warriors. They were capable, and
they were brave. I think our fellow men and
women here in American uniforms would agree
that we are very proud -- very proud -- to serve
with Romanian forces.
So above all I’m here to say thank you to
the Romanian men and women who serve to
keep us safe, to the families who wait for them
at home. My wife, Jill, and I understand what
it’s like to wait. Our son spent a year in Iraq.
And so your families, we owe you as well.
And I especially want to pay tribute to the
26 Romanians who gave their lives in Iraq and
Afghanistan, and the 143 who were wounded.
We owe them and their loved ones a debt of
gratitude that we will never be able to repay.
In Romania, American forces have found a
devoted NATO ally. I never doubted that for a
moment as the effort to admit Romania into
NATO was underway, serious and steadfast
partner that you’ve been from day one. About
a thousand Romanians remain in Afghanistan
-- four serving without caveats, fully in the fight,
alongside our women and men. And I’m pleased
that you will continue to support the post-2014
mission in Afghanistan.
Romania today is hosting U.S. Marines at
the M-K Airbase, which also supports logistical
operations for Afghanistan. You’re building a
fleet of F-16s. Romania is working to bring its
defense budget up to 2 percent of GDP, as all
NATO allies should and must.
To the Americans here today, let me say that
I believe you are the greatest generation of
warriors the world has ever produced. And that
is not hyperbole. You represent a generation of
Americans equal to any that has ever gone
before you. I’ve seen you in Bosnia and Kosovo,
Baghdad and Basra, Fallujah and Ramadi, Kabul

and Kandahar. I’ve even seen you in those FOBs
up in the Kunar Valley. You’re an incredible group
of warriors.
You and your family are part of an unbroken
chain of patriots who’ve stood guard since World
War II over freedom’s frontier, right here in Europe.
I could not be more proud of all of you.
We too care deeply about the alliance, Mr.
Minister. America’s commitment to collective
defense under Article 5 of NATO is a sacred
obligation in our view -- a sacred obligation not
just for now, but for all time. So I’m here to say
on behalf of the President what I hope you
already know: You can count on us. Period. We
do what we say, and we mean what we say.
Today aggression in Crimea, less than 250
miles from Romanian territory, from NATO’s
borders reminds us why we need NATO and why
Romania belongs to NATO. What Russia has
done violates not just Ukraine’s sovereignty, but
a fundamental principle we fought for in the
20th century and thought we had clearly
established. Europe’s borders should never again
be changed at the point of a gun, which is why
we continue to condemn -- condemn -- Russia’s
illegal occupation of Crimea.
So long as Russia’s efforts to destabilize
Ukraine continues we must remain resolute in
imposing greater costs on Russia, imposing those
costs together. But our strategy is about more
than just imposing cost. It’s fundamentally about
investing in a revitalized NATO that emerges
from this crisis and works toward a successful
summit in Wales, stronger and more united.
America and our NATO allies have urgently
stepped up our military presence in the air, land
and on the sea of NATO’s eastern flank. In just
the past weeks we’ve had ships visit. The USS
Truxton, Cook, Taylor, as well as the Dacian Viper
F-16 exercise. And in the coming days, new ships
-- the Vella Gulf will enter the Black Sea to conduct
port visits and maritime training. Period.
Since mid March the U.S. has been flying
refueling missions over Poland and Romania in
support of NATO’s AWACs. And we are on track
to open up a missile defense site at Deveselu,
next year. We support the Supreme Allied
Commander of Europe’s intention to finalize
contingency plans for the Black Sea allies by the
Wales summit. And we have -- we have assigned
extra strategic planners to help NATO meet that
goal. As President Obama said, “NATO nations
never stand alone.” NATO nations never stand
alone.
I want to thank our Romanian colleagues
for standing with us, alongside us, emboldening
us, making us stronger. And I thank each and
every one of the American troops for their
continued patriotic service. Each and every one
of you is doing your countries a great service.
May God bless Romania, may God bless
America, and may God protect our troops. Thank
you for your service. (Applause.)
sursa: http://www.whitehouse.gov

V ice p re ş e d in t ele S U A ,
în R om â nia
Marţi, 20 mai, vicepreşedintele SUA, Joe
Biden, a sosit în România, într-o vizită oficială
de două zile. Prima activitate din program a
constituit-o întâlnirea cu militarii români şi
americani participanţi la un exerciţiu comun
la Baza 90 Transport Aerian Otopeni.

În alocuţiunea rostită cu acest prilej, înaltul
oaspete a declarat că forţele americane au
găsit în România aliaţi de nădejde, ţara noastră
fiind un partener serios şi ferm din prima zi. Este
o onoare să am şansa de a vedea militarii
lucrând împreună în cadrul acestui exerciţiu
comun. Ultima dată când v-am văzut lucrând
împreună a fost în Afganistan. Este un mare
beneficiu pentru ambele ţări că suntem alături.
Este o plăcere pentru mine să apreciez tot ce
faceţi pentru ca oamenii să fie în siguranţă şi
puternici în cadrul alianţei noastre.
Vicepreşedintele Biden a amintit de jertfa
celor 26 de eroi români căzuţi la datorie în
teatrele de operaţii din Afganistan şi Irak,
precum şi de cei 143 de români răniţi, cărora
le datorăm recunoştinţă.
În discursul de bun venit, ministrul apărării
naţionale, Mircea Duşa, a subliniat faptul că
România a devenit un furnizor de securitate
în regiune: Statele Unite sunt partenerul nostru
cel mai important. România nu mai este un
consumator, ci un furnizor de securitate în planul
securităţii regionale şi euroatlantice, iar acest
proces de transformare a forţelor noastre armate
a presupus eforturi susţinute care au fost sprijinite
permanent de către forţele armate americane.
Oficialul român a evidenţiat, totodată, şi
sprijinul pe care SUA l-a acordat României
de-a lungul timpului, afirmând că autorităţile
de la Bucureşti văd un mare potenţial de
dezvoltare a relaţiilor româno-americane în
cadrul Parteneriatului strategic.
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AGENDA
MILITARI AMERICANI
RECOMPENSAŢI DE ŞEFUL SMFA
În data de 06.06.2014, şeful Statului Major
al Forţelor Aeriene, generalul-maior Laurian
Anstasof, a conferit Emblema de Onoare a
Forţelor Aeriene unor militari aparţinând
USAFE, USAREUR şi 21 TSC cu ocazia încheierii
activităţii acestora pe aerodromul Mihail
Kogălniceanu.
Militarii americani cărora li s-a conferit
emblema de onoare au adus servicii deosebite
Forţelor Aeriene Române şi au avut o
contribuţie majoră în cadrul activităţilor
desfăşurate în comun pe Aerodromul Mihail
Kogălniceanu, promovând un real spirit de
echipă în implementarea sarcinilor rezultate
conform Acordului de Cooperare în Domeniul
Apărării dintre România şi SUA.

În cursul lunii aprilie a.c. a avut loc la Trondheim, Norvegia, Reuniunea
decanilor Academiilor Forţelor Aeriene din Europa (EUAFA Dean’s Meeting) şi
Reuniunea grupului de lucru a Academiilor Forţelor Aeriene din Europa (EUAFA
Working Group). Reprezentantul României a fost locotenent-colonelul dr.
inginer Laurian GHERMAN, prorector pentru cercetare ştiinţifică, membru în
grupul de lucru al EUAFA şi persoană de contact la EUAFA, de la Academia Forţelor
Aeriene.
Reprezentanţii academiilor au prezentat modul de pregătire a ofiţerilor
din Forţele Aeriene, precum şi activităţile pe care le oferă celorlalţi parteneri,
îndeosebi pentru studenţi.
În urma prezentării modului de organizare a învăţământului în cadrul
Academiilor Forţelor Aeriene participante a rezultat faptul că toate ţările
asigură un nivel de pregătire universitar. În schimb, modalitatea de punere în
practică diferă de la ţară la ţară. Astfel, în ţări precum România, Polonia, Franţa,
Portugalia, Cehia, Slovacia, Turcia, Grecia, Bulgaria, Belgia sau Austria, academiile
sunt organizate pe structură de universitate şi oferă un învăţământ universitar
în cadrul academiei.
Există însă şi ţări care au decis externalizarea pregătirii universitare a
ofiţerilor. Astfel, Italia trimite studenţii la o universitate civilă din Napoli, iar în
cadrul academiei se desfăşoară doar pregătire militară. Spania oferă spaţii în
cadrul academiei pentru o universitate civilă, permiţând studenţilor să
desfăşoare activităţile didactice în interiorul academiei. În Germania, după o
perioadă de pregătire intensivă în academie, studenţii sunt înmatriculaţi în
universităţi civile pentru o perioadă de patru ani, în funcţie de specializare. În
Finlanda, pregătirea universitară este asigurată de Universitatea Naţională de

Paralele în p rivinţa form ă rii ofiţerilor
d e forţe aeriene în E uro p a

Apărare, iar pregătirea de specialitate în Academia Forţelor Aeriene. Piloţii
norvegieni sunt pregătiţi în SUA unde devin ofiţeri, ulterior având posibilitatea
să obţină o diplomă de licenţă în Academia Forţelor Aeriene.
În aceste condiţii, este dificilă dezvoltarea de mobilităţi de studenţi. O
posibilitate ar fi schimbul de cadre didactice şi instructori care să prezinte
anumite cursuri. În ceea ce priveşte dezvoltarea de relaţii de colaborare pe
linia cercetării ştiinţifice, doar academiile organizate pe structură de universitate
sunt interesate, acestea având şi activităţi de cercetare.

BSDA 2014
Forţele Aeriene Române au participat la ediţia a V-a
a Expoziţiei internaţionale dedicată apărării, siguranţei naţionale
şi industriei aeronautice - Black Sea Defence & Aerospace
2014.
BSDA 2014 a avut drept scop identificarea oportunităţilor şi
găsirea soluţiilor de cooperare atât în domeniul producţiei, cât
şi în cel al afacerilor, pentru a contribui la promovarea pe plan
internaţional a industriei de apărare din România, facilitând,
totodată, o mai mare deschidere a acesteia către piaţa internaţională, prin potenţiale colaborări cu firme de prestigiu şi producători consacraţi în domeniu, pentru realizarea compatibilităţii
şi interoperabilităţii tehnicii şi echipamentelor.
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AGENDA
S c h imb d e ex p erienţ ă
la A ca d emia F orţelor
A eriene
Căpitan-comandor
dr. ing. Ionică CÎRCIU
În perioada 15 – 17.05.2014 a avut loc o vizită de
documentare şi instruire a delegaţiei Academiei Forţelor
Aeriene din Polonia la Academia Forţelor Aeriene „Henri
Coandă”, în conformitate cu acordul bilateral de cooperare universitară semnat în 2013 între cele două
instituţii de învăţământ superior.
Vizita partenerului din Polonia a avut un obiectiv
specific – punerea în practică a programului de mobilităţi
pentru cadre didactice/instructori, respectiv un obiectiv
transversal – îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare
dintre academii prin promovarea directă a oportunităţilor
oferite.

Obiectivul s-a realizat prin desfăşurarea, timp de
cinci zile, a cursului intensiv Instrumental Flight Rules
(IFR) destinat studenţilor AFAHC din anul III de la programul de studii de licenţă Management în aviaţie,
specializarea Aviaţie naviganţi. Cursul s-a desfăşurat
integral în limba engleză, sub conducerea col. (ret.)
Adam BONDARUK şi a vizat prezentarea bazei teoretice
şi experimentarea a 5 scenarii de tip IFR (zbor fără
vizibilitate doar pe baza informaţiilor primite de la
aparatura de bord a avionului şi a celor de la turnul de
control). La curs a participat un număr de patru studenţi
(numărul a fost limitat de timpul la dispoziţie şi
posibilităţile simulatorului de zbor ELITE adus de partenerul din Polonia). În urma participării la curs, studenţii
au primit un certificat de participare emis de PAFA.

S esiune d e comunic ă ri ş t iinţific E
Comandor dr. Jănel TĂNASE
În perioada 12–13.06.2014 s-a desfăşurat, la Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele
Aeriene de la Boboc, sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Forţelor Aeriene
Române. Susţinută pe perioada a două zile şi beneficiind de invitaţi de marcă precum
generalul de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA, comandorul (r) prof. univ. dr.
Jipa ROTARU, colonelul (r) prof. univ. dr. Ion GIURCĂ sau prof. univ. dr. Valeriu
AVRAM, activitatea a constituit un bun prilej de dezbatere la nivel ştiinţific a subiectelor
prezentate de participanţi, care au abordat teme de actualitate din istoria şi prezentul
categoriei noastre de forţe.
Astfel, secţiunea Doctrină, Instruire şi Înzestrare – 10 ani de apartenenţă la Alianţa
Nord-Atlantică, coordonată de comandorul dr. Marius–Adrian NICOARĂ, a abordat
subiecte precum: – Despre agresiune şi agresivitate; – Rolul avionului în cea de-a
n-a dimensiune a spaţiului luptei; – Standardizare şi reformă de-a lungul a 10 ani de
NATO; – Conflictele din Bosnia-Herţegovina – cauze şi efecte etc.
În ceea ce priveşte secţiunea Tradiţii şi Continuitate. Personalităţi, Acţiuni Militare
(1910-1947), coordonată de comandor dr. Jănel TĂNASE, s-au remarcat subiecte
precum: – Aviatori francezi pe cerul României; – Evacuarea forţelor aeriene din
Basarabia şi nordul Bucovinei în anul 1940; – Iniţiative parlamentare privind politica
aeriană a României în perioada interbelică.

Peste 50 de militari ai
Regimentului 70 Geniu
Aviaţie, din Bucureşti, au
participat la sfârşitul lunii
mai, în sprijinul sistemului
sanitar, la o campanie
umanitară de donare de
sânge.
Acţiunea a fost
benevolă şi s-a desfăşurat
în colaborare cu Centrul
de Transfuzii Sanguine al
Ministerului Apărării
Naţionale.
Bonurile valorice
obţinute au fost folosite
pentru cumpărarea de
alimente donate copiilor
aflaţi în îngrijirea Asociaţiei
Provita din Vălenii de
Munte, jud. Prahova.

M ili t arii R e g imen t ului 7 0 Geniu
A viaţie în cam p anie umani t ar ă

Iniţiativa se înscrie în
seria de acţiuni dedicate
Zilei Eroilor şi aniversării

a 155 de ani de la înfiinţarea
Armei Geniu.
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TH R A C I A N S T A R 2 0 1 4

Maior
Mircea BARAC

Forţele Aeriene Române au participat, în perioada 25 mai - 04 iunie a.c.,
la exerciţiul multinaţional Thracian Star 2014, care a avut loc în Bulgaria. Exerciţiul
a fost organizat în comun de România, Bulgaria, Grecia şi SUA, având ca obiectiv
principal ridicarea nivelului de pregătire prin instruire într-un mediu multinaţional, dezvoltarea cooperării şi îmbunătăţirea interoperabilităţii dintre armatele
unor ţări membre NATO.
Prin obiectivele propuse, acest exerciţiu permite exersarea tehnicilor,
tacticilor şi procedurilor NATO, precum şi participarea activă la procesul de
pregătire şi executare a misiunilor aeriene în comun cu partenerii americani,
bulgari şi eleni.
Exercițiul de anul acesta este cel care a consemnat cea mai importantă
participare românească de la debutul ce a avut loc în anul 2012. Au participat
aeronave MiG-29, MiG-21Bis, Su-25, L-39 ale Forțelor Aeriene Bulgare, F-16 Blk
50 Minnesota ANG aparținând partenerului american, F-16 Blk52 elene, E-3D
Sentry NATO, sisteme GBAD SA-3, SA-6, SA-8 si SA-10.
Avioanele MiG-21 LanceR și echipajele acestora, aparținând Bazei 86
Aeriană s-au ridicat din nou la nivelul așteptărilor, fiind în continuare adversari
redutabili în fața unor aeronave tehnic superioare, reușind pe cerul Bulgariei
să surprindă și să impresioneze partenerii participanți la cel mai important și
complex exercițiu de antrenament în zbor NATO din regiune pe anul în curs.
Pe durata exercițiului s-au desfășurat activități de planificare și executare
a misiunilor de zbor în comun cu partenerii NATO, în zone segregate din spațiul
aerian bulgar. De asemenea, s-au executat zboruri în formații mixte, a fost
verificat modul de antrenare a personalului participant în folosirea procedurilor
standard NATO privind securitatea zborului, dirijarea, semnalizarea, comunicarea
și procedurile de urgență și, nu în ultimul rând, s-a urmărit dezvoltarea
capabilităților personalului navigant de a utiliza terminologia specifică în limba
engleză.
Pe timpul exercițiului, aeronavele bulgare și cele americane au acționat
de pe baza aeriană Graf Ignatievo, în timp ce românii și grecii au folosit bazele
proprii, respectiv Mihail Kogălniceanu și Nea Anchialos.

C urs d e su p ravieţuire p e mare
p en t ru p ersonalul navi g an t

Maior
Mircea BARAC

În perioada 11 – 19.06.2014 s-a desfăşurat, la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale din
Mangalia, Cursul de supravieţuire pe mare / apă pentru personalul aeronavigant.
Pe timpul cursului, piloţii militari s-au antrenat în vederea formării deprinderilor necesare
personalului navigant pentru supravieţuirea pe mare / apă. Practic, aceste deprinderi se referă
la dezechiparea în apă, eliberarea paraşutei, ieşirea de sub voalură, utilizarea bărcii gonflabile
individuale (umflare automată, manuală, urcare în barcă, utilizarea accesoriilor bărcii), tehnici
de supravieţuire şi prim-ajutor, utilizarea costumului de protecţie termică etc.
Exerciţiile de supravieţuire pe mare s-au desfăşurat cu sprijinul unui elicopter IAR-330-L
de la Baza 86 Aeriană, pentru executarea misiunilor de căutare-salvare şi MEDEVAC.
Pe timpul cursului, piloţii au fost evaluaţi prin lucrări scrise, verificări orale şi practice şi
aprecierea activităţilor desfăşurate, absolvirea fiind certificată în urma susţinerii unui
examen.
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AGENDA
S c h imb d e ex p erienţ ă rom â no - american
în d omeniul C S A R
Comandor
Valerică VRĂJESCU

În cursul lunii aprilie a.c., o delegaţie de ofiţeri din Detaşamentul de căutare şi
salvare prin luptă a participat, ca observatori, la activităţile de instruire anuale ale
Batalionului 1/Brigada 131 Aviaţie, din Garda Naţională a statului Alabama, SUA.
Scopul acestei misiuni de observare la Fort McClellan, Alabama, SUA, a constat
în consolidarea cunoştinţelor referitoare la procesul de planificare şi executare a
misiunilor în sprijinul forţelor pentru operaţii speciale. Exerciţiul a urmărit abordarea
subiectelor din domenii specifice precum operaţii de sprijin aerian, managementul
riscului de aviaţie şi logistica de aviaţie.
În urma activităţii, s-a observat că planificarea operaţiilor în sprijinul forţelor
pentru operaţii speciale nu diferă cu mult faţă de modelul actual al unităţilor de
elicoptere din cadrul Forţelor Aeriene Române, însă se pot aduce mici modificări
procedurilor naţionale, care pot simplifica procesul de planificare.
De asemenea, procesul de coordonare cu forţele pentru operaţii speciale constă
într-un briefing de tactici, tehnici şi proceduri, planificarea în detaliu a misiunii,
precum şi o repetiţie generală a tuturor elementelor misiunii, cu toate forţele participante. Aceste activităţi se execută obligatoriu, în comun, înaintea fiecărei
misiuni.
Procedurile standard de operare (SOP) ale batalionului de elicoptere din cadrul
Gărzii Naţionale a statului Alabama cuprind tot spectrul de misiuni care pot fi executate
cu elicopterele. Anumite proceduri pot fi adaptate şi pentru subunităţile de elicoptere
din cadrul Forţelor Aeriene Române.

NEAJLOV
2014
Locotenent
Laura COZLOV
În perioada 20-27 iunie a.c., Batalionul 4 Rachete Sol-Aer
Mihai Bravu a găzduit exerciţiul de antrenament NEAJLOV
2014, organizat preliminar evaluării naţionale a Bateriei 1
HAWK de la Pantelimon. Bateria 1 HAWK urmează să fie
certificată în toamna acestui an, în cadrul exerciţiului de
evaluare ARCAŞUL 2014.

NEAJLOV 2014 presupune ocuparea unui dispozitiv
de către subunitatea implicată, diferite scenarii de luptă
cu alertă operaţională şi serviciu de luptă asigurat

S earc h an d R escue E uro p e 2 0 1 4
În cursul lunii aprilie a.c. a avut loc,
la Copenhaga, Conferinţa internaţională
pe probleme de căutare-salvare „Search
and Rescue Europe 2014”, având ca scop
principal prezentarea şi dezbaterea
aspectelor de actualitate şi de perspectivă referitoare la serviciul de căutaresalvare.
Conferinţa s-a bucurat de o participare amplă, care a cuprins delegaţii şi
reprezentanţi ai organizaţiilor care asigură serviciul de căutare-salvare, preponderent în Europa, dar şi în Canada,
Noua Zeelandă şi zonele arctice. De
asemenea, la conferinţă au participat şi
reprezentanţi ai unor consorţii industriale
europene.
Agenda conferinţei a fost structurată
pe secţiuni tematice care au cuprins teme
de mare interes în domeniu, incluzând
aspecte tehnice şi procedurale, concepte

Comandor
Adrian CODI
noi, dezvoltări tehnologice, precum şi
dezvoltarea cooperării şi integrării
internaţionale în domeniul căutăriisalvării. Temele principale abordate pe
perioada conferinţei s-au referit la:
dezvoltarea capabilităţilor moderne
de antrenament pentru căutare-salvare;
 utilizarea sistemelor de aeronave fără
pilot în misiuni de căutare-salvare;
 contribuţia militară la operaţiunile de
îndepărtare a efectelor catastrofelor
naturale;  asigurarea serviciului de
căutare-salvare în condiţii de temperaturi
scăzute;  dezvoltarea cooperării şi
integrării internaţionale în domeniul
căutării-salvării;  importanţa menţinerii
capabilităţilor aeriene în căutaresalvare.

24 de ore din 24, antrenamente cu ţinte aeriene marcate,
incidente variate în timpul zilei şi nopţii în domeniul
protecţiei forţei, CBRN şi medical. Toate acestea au ca
finalitate antrenarea pentru evaluarea capacităţii de răspuns
la ameninţări a personalului Batalionului 7 HAWK.

În sprijinul realizării scenariului exerciţiului, pe lângă
Batalionul 4 Rachete Sol-Aer care a jucat rolul de naţiune
gazdă (host nation), s-au aflat un radar GAP FILLER de la
Centrul 1 Supraveghere Aeriană, avioane Mig-21 LanceR,
elicoptere IAR-330 şi un avion C-27 J SPARTAN.
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AGENDA NATO

NATO A-Z
NATO cooperation
with Australia

Over recent years, NATO has developed
relations with a range of countries beyond
the Euro-Atlantic area. Australia is counted
among these countries, which are referred
to as “partners across the globe”. Building
on dialogue and cooperation that has been
developed since 2005, NATO and Australia
signalled their commitment to strengthen
cooperation in a joint political declaration
in June 2012. This was followed up with the
signature of an Individual Partnership and
Cooperation Programme in February
2013.

NATO’s relations
with Austria
NATO-Austria relations are conducted
through the Partnership for Peace framework,
which Austria joined in 1995. NATO and
Austria actively cooperate in peace support
operations, and have developed practical
cooperation in a range of areas.
An important area of cooperation is the
country’s support for NATO-led operations.
Austria has worked alongside the Allies in
security and peacekeeping operations in
Bosnia and Herzegovina, and currently has
personnel deployed in Afghanistan and
Kosovo.

AWACS: NATO’s 'Eye
In The Sky'

SABER STRIKE
şi BALTOPS,
exerciţii NATO
de amploare
în statele baltice

Pe fundalul crizei ucrainene şi al declaraţiilor
dure ale Washingtonului la adresa Moscovei, NATO
a executat, în perioada 09–20.06.2014, două exerciţii
militare internaţionale de amploare în ţările baltice,
Saber Strike şi BALTOPS.

La manevre au participat circa 800 de vehicule
militare şi circa 5.000 de militari din Canada, Statele
Unite, Marea Britanie, din ţările baltice şi scandinave.
Exerciţiile Saber Strike se desfăşoară pentru a patra
oară consecutiv, însă anul acesta au fost cele mai
ample, în ceea ce priveşte numărul militarilor şi
tehnica de luptă. De remarcat faptul că în anii
anteriori, Rusia a participat la aceste exerciţii. Însă
în aprilie, Alianţa Nord-Atlantică a suspendat
cooperarea militară şi civilă cu Rusia din cauza
divergenţelor politice legate de aderarea Crimeei
la Rusia.
http://www.aco.nato.int

Exerciţii militare cu participarea forţelor
aeriene din 11 state membre ale NATO,
în Bulgaria

Un program de aplicaţii la care au participat aviaţiile militare din 11 state ale NATO s-a desfăşurat
timp de zece zile în perioada 17–27.06.2014 în spaţiul aerian al Bulgariei, având ca bază Aeroportul
Internaţional din Plovdiv.
Principalul obiectiv al programului de exerciţii desfăşurat sub auspiciile Agenţiei Europene de
Apărare (European Defense Agency) este „sincronizarea acţiunilor în desfăşurarea operaţiunilor comune
în situaţii de criză internaţională şi sporirea capacităţii Uniunii Europene pentru transportul pe cale aeriană
a trupelor, armamentului şi echipamentelor”, după cum a menţionat Ministerul Bulgar al Apărării într-un
comunicat, precizând că aplicaţiile s-au desfăşurat într-un cadru tactic apropiat de cel întâlnit în
operaţiunile reale de luptă în condiţiile actuale.
La aplicaţii au participat 19 avioane din Bulgaria, Germania, Franţa, Italia, Belgia, Olanda, Norvegia,
Spania, Republica Cehă, Lituania şi Grecia, plus 800 de militari. Printre aparatele de transport trimise
de aceste state s-au regăsit: C-130 Hercules, C-27J Spartan, C-297 Casa şi C-160 Transall. Bulgaria a participat
cu avioane de luptă MiG-29, iar Grecia a trimis şi un avion de recunoaştere AWACS.
http://www.eda.europa.eu

NATO operates a fleet of Boeing E-3A 'Sentry'
Airborne Warning & Control System (AWACS)
aircraft, which provide the Alliance with an
immediately available airborne command and
control (C2), air and maritime surveillance and
battlespace management capability. NATO Air
Base (NAB) Geilenkirchen, Germany, is home to
17 E-3A aircraft.
The NE-3A is a modified Boeing 707 equipped
with long-range radar and passive sensors capable
of detecting air and surface contacts over large
distances. The plot-extracted track data can be
transmitted directly from the aircraft to other
users on land, at sea or in the air.
The NATO Airborne Early Warning and Control
Force (NAEW&C Force) is one of the few military
assets that is actually owned and operated by
NATO. It is the Alliance’s largest collaborative
venture and is an example of what NATO member
countries, in this case 17 nations, can achieve by
pooling resources and working together in a truly
multinational environment.
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Manevre
în Kaliningrad

Forţele ruse au plasat în stare
de luptă sisteme de rachete S-300
Rusia a iniţiat la jumătatea lunii iunie a.c.
exerciţii militare în enclava Kaliningrad,
comparabile cu cele lansate de NATO în
apropierea frontierei sale cu ţările baltice,
conform Ministerul Rus al Apărării. Unităţi ale
Forţelor de apărare aerospaţială ruse angrenate în manevre în enclava Kaliningrad - situată
între Polonia şi Lituania, la Marea Baltică - au
plasat vineri, 13 iunie, sistemele de rachete
sol-aer S-300 în poziţie de luptă. Aceste
manevre ruseşti au loc „în acelaşi timp” cu
exerciţiul naval multilateral „Baltops” şi cel
terestru „Saber Strike”, organizate în fiecare
an din 2010 de către NATO în ţările baltice, a
indicat Ministerul Rus al Apărării, în cadrul
răspunsului său la exerciţiile NATO în
regiune.
http://www.agerpres.ro

GEOSTRATEGIE

SITUAŢIA DIN UCRAINA
Cum a început criza?
Decizia autorităţilor de la Kiev din 21 noiembrie
2013 de suspendare a procesului de pregătire în
vederea semnării Acordului de Asociere (AA) cu
Uniunea Europeană (UE), urmată de nesemnarea
AA la Summit-ul de la Vilnius a declanşat o criză
politică internă majoră, generând ample mişcări de
protest împotriva regimului Ianukovici, atât în
capitala Kiev, cât şi pe întreg teritoriul Ucrainei.
Concomitent cu derularea protestelor împotriva
autorităţilor ucrainene s-au desfăşurat şi manifestaţii
proguvernamentale şi pro-Ianukovici.
Aceste acţiuni au variat ca intensitate, de la
momente de acalmie, la confruntări violente între
protestatari şi forţele de ordine. Astfel, pe fondul
adoptării din 16 ianuarie de către Rada Supremă şi
promulgării pachetului de legi care limita drepturile
şi libertăţile cetăţeneşti şi care, practic, interzicea
manifestaţiile antiguvernamentale (cu referire la
„EUROMAIDAN”), situaţia internă din Ucraina a
cunoscut o degradare accentuată, atât din punct de
vedere al securităţii, cât şi în plan politic, ceea ce a
condus, începând cu data de 22 ianuarie la apariţia
primelor victime (atât din rândul protestatarilor, cât
şi din rândul forţelor de ordine). Ulterior, manifestaţiile s-au extins şi în alte regiuni ale ţării, iar protestatarii au început să ocupe sediile unor instituţii
de stat, fiind vizate în special sediile Administraţiilor
Regionale.
Pentru a detensiona situaţia internă, preşedintele
Viktor Ianukovici a acceptat la 28 ianuarie demisia
guvernului Azarov, promulgând ulterior legea
amnistiei şi legea prin care se abrogă 9 dintre
cele 12 acte normative adoptate la data
de 16 ianuarie, reclamate de opoziţie şi protestatari
ca având caracter represiv.

Aspecte politice
Agravarea situaţiei politice şi economice interne
şi pierderea treptată a controlului asupra situaţiei
de securitate, cumulată cu presiunile internaţionale,
l-au determinat pe Viktor Ianukovici să semneze la
21 februarie, în prezenţa miniştrilor de externe din
Germania, Franţa şi Polonia, cu liderii opoziţiei, un
acord menit să pună capăt violenţelor şi să asigure
cadrul procesului de tranziţie.
După negocieri intense s-a semnat un acord în
şase puncte care prevedea ca:
– în termen de 48 de ore va fi promulgată o lege
specială pentru revenirea la Constituţia din
anul 2004, iar în termen de 10 zile semnatarii vor
asigura formarea unui guvern de uniune naţională;
– alegerile prezidenţiale vor avea loc după
adoptarea noii Constituţii, dar nu mai târziu de luna
decembrie a.c. Se va adopta o nouă legislaţie
electorală în conformitate cu regulile OSCE şi ale
Comisiei de la Veneţia;
– autorităţile nu vor impune „starea excepţională” şi se vor abţine de la acte de violenţă.
Ca urmare a autoînstrăinării (22.02) fostului
preşedinte ucrainean Viktor Ianukovici (prin plecarea
sa în zona de est a Ucrainei şi apoi în Federaţia Rusă),
cât şi a refuzului acestuia de a semna legea care ar

fi permis revenirea la Constituţia din anul 2004, liderii
opoziţiei au fost obligaţi să-şi asume responsabilitatea guvernării şi, pentru normalizarea situaţiei
politice şi economice interne, au iniţiat o serie de
acţiuni, printre care alegerea unui nou preşedinte
al parlamentului în persoana lui Olexandr Turcinov,
care a devenit în acest fel şi preşedintele interimar
al Ucrainei, cât şi comandantul suprem al Forţelor
Armate.
Noile autorităţi ucrainene au fost recunoscute
de UE, SUA şi ONU. Federaţia Rusă însă nu a recunoscut legitimitatea autorităţilor interimare ucrainene, considerând noua conducere de la Kiev ca
fiind neconstituţională.

Adoptarea
Declaraţiei de
Independenţă
a Crimeei şi
Sevastopolului şi
includerea acestora
în Federaţia Rusă

Pe fondul instalării unei conduceri pro-occidentale la Kiev, dar şi a anulării Legii politicii lingvistice
de stat (care interzicea folosirea limbilor minorităţilor
în zonele în care acestea depăşeau 10% din populaţie)
s-au declanşat manifestaţii de protest ale populaţiei
pro-ruse în estul, sud-estul Ucrainei şi din Republica
Autonomă Crimeea (RAC).
Rada Supremă (RS) RAC a adoptat în aceste
condiţii, decizia organizării unui referendum prin
care populaţia ar urma să-şi exprime opţiunea în
legătură cu statutul autonomiei şi extinderea prerogativelor acesteia, totodată a fost numit un nou
şef al Consiliului de Miniştri (premier). În context,
autorităţile Crimeei nu au recunoscut autorităţile
intermediare instituite la Kiev. Mai mult, la 11 martie,
s-a adoptat de către Rada Supremă a Crimeei
Declaraţia de Independenţă a RAC şi a
Sevastopolului.
La 16 martie, desfăşurarea referendumului pe
teritoriul Peninsulei Crimeea s-a încheiat cu un
rezultat covârşitor de 96,8%, în favoarea intrării
Crimeei în componenţa Federaţiei Ruse, în calitate
de subiect al federaţiei, respectiv 95,6% din voturile
exprimate în Sevastopol.
O zi mai târziu, preşedintele rus, Vladimir Putin
a semnat un decret prin care se recunoaşte independenţa Republicii Crimeea, în cadrul căreia oraşul
Sevastopol are un statut special. De asemenea,
preşedintele rus a semnat Tratatul dintre Federaţia
Rusă şi Republica Crimeea (RC) privind includerea
RC în Federaţia Rusă şi intrarea în compunerea
Federaţiei Ruse a unor subiecţi noi (Republica
Crimeea şi oraşul cu statut federal Sevastopol).
În replică, Ucraina a anunţat că nu recunoaşte
anexarea RAC de către Federaţia Rusă şi nici independenţa RAC. De asemenea, comunitatea euroatlantică a condamnat acţiunea Federaţiei Ruse de
anexare a RAC.

Comandor
Gelu ZAMFIR

Efecte pe plan intern
Anexarea Crimeei de către Federaţia Rusă, în
urma unui proces rapid care a inclus desfăşurarea
unui referendum (16.03) în Peninsulă, semnarea de
către preşedintele rus, Vladimir Putin, a decretului
de recunoaştere a independenţei Republicii
Crimeea, precum şi a Tratatului de aderare, a
intensificat acţiunile separatiste ale populaţiei
rusofone din regiunile de est, sud şi sud-est ale
Ucrainei, unde aceasta, deşi nu este majoritară,
deţine procente semnificative în componenţa
populaţiei, cuprinse între 30–40%.
Situaţia de securitate internă s-a deteriorat,
îndeosebi în regiunile din estul, sud-estul şi sudul
ţării, în momentul în care separatiştii pro-ruşi, care
se pronunţă pentru federalizarea Ucrainei, au
preluat controlul asupra mai multor sedii/instituţii
de stat din regiunile Doneţk, Harkov, Lugansk şi
Odessa.
Pe acest fond, preşedintele interimar, Oleksandr
Turcinov (pe baza deciziei Consiliului pentru
Securitate Naţională şi Apărare) a demarat (15.04)
operaţia antiteroristă în regiunea Doneţk, cu scopul
de protejare a cetăţenilor, stoparea acţiunilor
teroriste şi zădărnicirea acţiunilor de destrămare a
Ucrainei.
Până la această dată, acţiunile desfăşurate de
structurile de forţă nu au avut eficienţa scontată
pe fondul disfuncţionalităţilor manifestate la nivelul
conducerii politice şi a structurilor MAp, MI şi SBU,
dar şi problemelor generate de lipsa de loialitate a
reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale de la
nivel regional, cu atribuţiuni în domeniul apărării
statului de drept şi a ordinii constituţionale.

Un nou context
geopolitic
Generalizarea confruntărilor din regiunile din
estul şi sudul Ucrainei poate îmbrăca caracterul
unui război civil dificil de controlat. În acest caz
există riscul apariţiei unui val de refugiaţi ucraineni,
dar şi riscuri generate de intrarea în posesia populaţiei sau a unor grupări naţionaliste sau criminale
a unor cantităţi importante de armament şi
muniţie.
Anexarea peninsulei Crimeea de către Federaţia
Rusă a modificat balanţa de securitate din regiunea
Mării Negre. În context, Federaţia Rusă îşi poate
spori prezenţa militară în Crimeea fără a fi restricţionată de acordurile internaţionale asumate
anterior. Pe de altă parte, prezenţa militară rusă în
Crimeea oferă avantajul strategic al aviaţiei
Federaţiei Ruse de a dezvolta acţiuni militare pe
direcţia vest în timp scurt, lucru care ar conduce
implicit la reducerea timpului disponibil de reacţie
al Alianţei, concomitent cu mărirea timpului de
reacţie a sistemelor de avertizare timpurie. În acelaşi
timp, vor creşte posibilităţile Federaţiei Ruse de
monitorizare a spaţiului aerian adiacent Mării Negre
prin dislocarea de mijloace de cercetare
specializate.
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DACIAN FLAG
– PRIMA EDIŢIE –

STABILIREA
TABEREI CANADIENE

În numai o zi de la sosirea la Baza 71
Aeriană, detaşamentul canadian împărţit în
două componente: Air Task Force 2 Wing şi
Escadrila Tactică de Vânătoare 425, comandate
de către locotenent-colonelul Dave PLETZ,
era deja gata pentru desfăşurarea
exerciţiului.
Locotenent-colonelul Luc GIROUARD,
şeful de stat-major al Air Task Force 2 Wing,
ne-a lămurit în ce constă organizarea
detaşamentului. Acesta este responsabil de
disciplina trupelor care participă la misiune
şi îl consiliază pe comandantul structurii
detaşate. Organizarea detaşamentului se
bazează pe conceptul AFEC (Air Force
Expeditionary Concept). Pe lângă acest lucru,
subofiţerii canadieni au şi ei un comandant
distinct, pe Chief Warrant Officer Roy ALAIN,
subordonat, la rândul său, locotenentcolonelului Pletz.

repede. Astfel a fost creat conceptul AFEC,
prin aplicarea căruia a luat naştere 2 Wing
(Aripa 2).
Aripa 2 este formată din trei unităţi: Air
Expeditionary Squadron (Escadrila Aeriană
Expediţionară), al cărei comandant în cazul
de faţă este locotenent-colonelul Girouard,
Expeditionary Readiness Center (Centrul
de Reacţie Rapidă Expediţionar) care se ocupă
de realizarea standardelor şi antrenamentul
trupelor aflate în sprijinul personalului care
îndeplineşte misiunile de zbor şi a treia unitate,
Air Component Coordination Unit – ACCU
(Unitatea de Coordonare a Componentei
Aeriene).

Locotenent
Laura COZLOV
Maior
Mircea BARAC

desfăşurării misiunii într-o manieră organizată,
cu personal şi echipamente (pregătite întotdeauna) aflate permanent în stare de alertă.
Desfăşurarea şi instalarea trupelor în teren
depind de scenariu şi de complexitatea
accesării teritoriului unde se desfăşoară
misiunea. „România a fost foarte ospitalieră în
ceea ce priveşte instalarea. Comandantul
împuternicit al Bazei 71 Aeriană, comandorul
Marian PETRUŞ, piloţii români, comandorul
Lian SOMEŞAN şi alţii, ne-au ajutat foarte mult
prin faptul că ne-au primit şi ne-au pus la dispoziţie resursele pentru stabilirea taberei în doar
o zi, astfel încât seara am fost gata de zbor”, a
afirmat locotenent-colonelul Luc Girouard.

Conceptul AFEC
În ultimii 10 ani, Forţele Aeriene Canadiene
Regale au conştientizat, prin intermediul
misiunilor desfăşurate în diferite părţi ale lumii,
că erau obişnuite să realizeze foarte bine
obiectivele în bazele aeriene operaţionale,
dar nu reuşeau să detaşeze eficient şi rapid
elementele de luptă pentru a face faţă anumitor situaţii dacă era vorba de o criză umanitară sau de o ţară care avea dificultăţi în
menţinerea securităţii interne şi din care se
dorea evacuarea cetăţenilor canadieni.
În astfel de împrejurări nu se realizase
reacţia la situaţiile apărute, îndeajuns de
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Locotenent-colonelul Dave PLETZ şI Chief Warrant Officer Roy ALAIN
ACCU este desfăşurată, spre exemplu,
într-un NATO CAOC şi asigură prezenţa
canadiană în acel CAOC pentru sprijinirea
corespunzătoare a aripii expediţionare, pentru
evitarea luării deciziilor ad-hoc şi asigurarea

Aripa expediţionară prezintă două elemente: elementul de sprijin operaţional şi
elementul de sprijin a misiunii.
Elementul de sprijin a misiunii cuprinde
toate aspectele de sprijin: tâmplărie, instalaţii

GEOSTRATEGIE

Începând cu luna mai, la Câmpia Turzii se desfăşoară prima ediţie a exerciţiului
DACIAN FLAG. În jur de 200 de militari canadieni, 6 avioane de luptă CF-188 Hornet
şi suportul logistic necesar îndeplinirii misiunii au primit găzduire la Baza 71
Aeriană.
Exerciţiul DACIAN FLAG 2014 este o premieră atât pentru Forţele Aeriene
Canadiene Regale – RCAF (Royal Canadian Air Force), cât şi pentru Forţele Aeriene
Române. Scopul acestuia îl reprezintă antrenarea în comun a militarilor detaşamentului de vânătoare cu militarii bazei aeriene, în special a piloţilor, controlorilor
de trafic aerian şi a celor din poziţiile înaintate în poligon. Antrenamentul vizează,
de asemenea, menţinerea şi creşterea interoperabilităţii între Canada şi România
ca state membre NATO, integrarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor NATO.

de canalizare, ingineri de logistică şi aprovizionare, şoferi, preoţi şi tot ce este necesar
pentru construirea infrastructurii.
Elementul de sprijin operaţional este mai
mult legat de operaţiunile aeriene. Aici intră
controlorii de trafic aerian, piloţii, navigatorii

Potrivit conceptului AFEC, RCAF au
desfăşurat mai multe misiuni NATO, printre
care şi coordonarea decolărilor pentru
asistenţa umanitară în Filipine.

PRIMUL ANTRENAMENT
ÎN SPAŢIUL AERIAN
AL ROMÂNIEI
În ziua instalării taberei, locotenentcolonelul Dave Pletz, comandantul singurei
escadrile francofone din RCAF poziţionată la
nord de Quebec, a asistat la primul exerciţiu
de antrenament cu CF-18: „Luni, 18 mai, am
început să zburăm în comun în zonele rezervate
pentru antrenament. Iniţial, ne-am propus să
evoluăm de la simplu la complex, cu exerciţii de
Poliţie Aeriană, misiuni aer-aer şi interceptări
tactice. Ulterior, se va mări complexitatea
prin exerciţii de atac la sol în poligoane, lupte
aeriene unu versus unu etc.”.

Comandantul detaşamentului RCAF a
zburat deja alături de piloţii români şi ne-a
confirmat că aceştia sunt profesionişti. Din
feedback-ul dat de către echipajele de zbor
ale partenerului, piloţii români sunt mult mai
familiari cu doctrina NATO decât aceştia, în
momentul de faţă. DACIAN FLAG 2014 reprezintă o oportunitate excelentă pentru canadieni, de a se pune la punct cu standardele
NATO. În Canada se antrenează şi pentru
apărarea spaţiului aerian alături de Statele
Unite ale Americii, care presupune o altă
doctrină şi alte tehnici şi tactici, după cum am
aflat de la locotenent-colonelul Pletz.
Tot acesta a constatat uşurinţa cu care se
realizează controlul traficului aerian la Câmpia
Turzii, complexitatea spaţiului aerian nefiind
mare, reducându-se stresul pentru echipajele
avioanelor de luptă, acestea putându-se astfel
concentra mai bine la îndeplinirea misiunii:
„Spaţiul aerian destinat antrenamentului de aici
este fantastic, avem zone mari care ne ajută să
ne putem concentra asupra unei game variate

O nouă misiune pentru piloţii
Bazei 71 Aeriană
aerieni, ofiţerii de intel, meteorologii, poliţia
militară, tot ce facilitează operaţiunile
aeriene.
Aceste două structuri conlucrează pentru
a sprijini un detaşament aerian.
În acest exerciţiu bilateral, aripa
expediţionară este Air Task Force 2 Wing AFT2W, iar elementul de sprijin a misiunii şi
elementul de sprijin operaţional lucrează
împreună cu detaşamentul aerian - Escadrila
Tactică de Vânătoare 425 (425 Tactical Figher
Squadron), pentru ca misiunea să se desfăşoare
corespunzător.
În scopul îndeplinirii unei misiuni complexe trebuie să existe o structură care să
cunoască, spre exemplu, dacă o aeronavă
poate sau nu poate ateriza într-un anumit loc.
Acesta este unul dintre exemplele prin care
Aripa 2 poate fi utilă unui comandant la sol.

CF-18 în decolare
Locotenent-colonelul Pletz a menţionat
că prezenţa detaşamentului său în România
are ca scop întărirea contribuţiei canadiane
la efortul de securitate a Alianţei: „Ne concentrăm pe interoperabilitate. Cu această ocazie
dorim să aflăm, în primul rând, cum realizaţi
dumneavoastră misiunile. Avem, practic, o
doctrină comună. Am observat că deja vorbim
în aceeaşi limbă, în ceea ce priveşte interoperabilitatea, operaţiunile aeriene şi chiar şi în
domeniul logistic. Cel mai important lucru pe
care l-am observat până acum se referă nu
numai la aspectul legat de aviaţie, dar şi de
logistica operaţională şi toate oportunităţile pe
care le avem în faţă. Vrem să subliniem acest
lucru, vrem să ne asigurăm că folosim la maxim
această ocazie pentru toţi cei implicaţi”.

de misiuni aeriene. De asemenea, piloţii dumneavoastră sunt foarte creativi, avem parte de
nişte scenarii de luptă excelente şi acest lucru
îmbunătăţeşte capacitatea de luptă a ambelor
ţări”.
Despre interacţiunea comandantului
detaşamentului cu naţiunea noastră şi cu
militarii români am aflat că: „Aici ne simţim
bineveniţi. Nu am avut ocazia până acum să
interacţionez cu Forţele Aeriene Române, deşi
în Canada am participat la cursuri de formare
împreună cu ofiţeri români. Să vin aici să văd
această ţară foarte frumoasă şi să lucrez cu
militarii dumneavoastră profesionişti a reprezentat p entru mine o op or tunitate
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nemaipomenită. De obicei zâmbesc mereu, însă
de când am sosit în România zâmbesc şi mai
mult, iar sentimentul acesta este împărtăşit şi
de ceilalţi colegi din tabăra stabilită aici. Nu
credeam că o să am vreodată ocazia să văd
zburând un avion MiG-21, cel mai produs avion
de luptă din lume. Din punctul meu de vedere,
pe primul loc se află siguranţa zborului.
Momentan, personal nu am realizat decât
zboruri de familiarizare. Am constatat că ţara
dumneavoastră este foarte frumoasă şi, bineînţeles, este foarte frumos să zbori deasupra
acesteia: munţi, văi, sate. De asemenea, peisajele
diferite, care totuşi seamănă, după cum a

proiect în cadrul DACIAN FLAG 2014, a accentuat aspectele de noutate ale acestui exerciţiu.
Pentru prima dată partenerul canadian se află
într-o astfel de misiune în România; de asemenea, avioanele CF-18. Exerciţiul va dura
mai multe luni şi vor fi implicate în acesta şi
alte unităţi din Forţele Aeriene Române, cum
ar fi Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene,
Baza 86 Aeriană, Tabăra de Instrucţie şi
Poligonul de Trageri Sol-Aer de la Capu Midia.
Pe lângă zbor, avioanele MiG-21 LanceR şi
CF-18 vor executa şi trageri aer-sol în poligoanele Bogata şi Cincu. DACIAN FLAG 2014 îşi
va intersecta obiectivele cu alte exerciţii

O PRIMĂ
DEMONSTRAŢIE

La puţin timp de la declanşarea exerciţiului
DACIAN FLAG 2014, în data de 31 mai 2014, la
Baza 71 Aeriană s-a organizat o zi a porţilor
deschise, în care presa, civili şi militari au putut
vedea pentru prima dată pe cerul românesc
două avioane CF-18, cinci MiG-uri 21 şi cinci
elicoptere IAR-330 SOCAT şi MEDEVAC zburând
laolaltă.
La această demonstraţie au asistat
ministrul apărării naţionale, domnul Mircea
DUŞA, ambasadorul Canadei, Excelenţa Sa
Joanne LEMAY, şeful Statului Major General,
generalul-locotenent dr. Ştefan DĂNILĂ şi
şeful Statului Major al Forţelor Aeriene,
generalul-maior Laurian ANASTASOF.
Chiar dacă vremea nu a ţinut cu spectatorii,
temperaturile nedepăşind 14 grade, vântul

Şeful SMFA împreună cu piloţi români participanţi la exerciţiu
precizat comandantul detaşamentului, cu
partea de est a Canadei. Şi în Canada avem
munţi înalţi, câmpii, tot felul de peisaje, dar şi
aici este deosebit de frumos. Ieri am zburat
pentru prima dată aici şi mi s-a părut nemaipomenit, am avut un zâmbet pe care nu am putut
să-l şterg toată ziua”.
Ca provocare în această misiune, pentru
că locotenent-colonelul Pletz nu a găsit
aspecte negative până în prezent în această
misiune, este accentul românilor în limba
engleză. Însă şi în Canada, de la est la vest,
sau spre Statele Unite este un aspect cu care
a învăţat să se obişnuiască.

OPORTUNITATE DE
ANTRENAMENT PENTRU
MILITARII BAZEI 71
AERIANĂ

Comandorul Nicolae TĂNASE, locţiitorul
comandantului Grupului 71 Zbor şi ofiţer de
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planificate cum ar fi ALBATROSUL sau
TUNETUL. Astfel, rachetiştii şi radiolocatoriştii
se vor antrena pe ţinte reale.
Experienţa exerciţiilor anterioare cu
parteneri NATO cum ar fi Franţa, Germania şi
SUA i-a ajutat pe militarii Bazei 71 să facă faţă
noii provocări alături de Canada: DACIAN FLAG
2014.
Partenerul canadian s-a arătat foarte
receptiv la tacticile comune, astfel încât
misiunea să se desfăşoare fără probleme.
Pentru că fiecare naţiune are un specific
aparte, importantă pentru ambele părţi este
interacţiunea, faptul că pot să promoveze
încrederea care leagă această Alianţă. Chiar
dacă vorbim de aeronave precum A-10, F-16
sau CF-18, factorul uman este deosebit de
important, deoarece standardele sunt aceleaşi.
Deşi este prima misiune comună între cele
două state, integrarea s-a făcut cu uşurinţă,
la aceasta contribuind şi partea latină a
canadienilor, care a acţionat ca un numitor
comun.

Piloţi canadieni după misiune
rece surprinzând sfârşitul lunii mai şi ploaia
intersectându-se frecvent cu evoluţiile aeriene,
plafonul norilor fiind foarte jos, în medie de
900 feet şi temporar de 600 feet, spectacolul
a fost deosebit, cel mai mult bucurându-se
de acesta spotterii, care au realizat fotografii
deosebite, neafectate de razele soarelui adânc
acoperit de nori.
Cu această ocazie, ministrul apărării
naţionale s-a arătat încântat de aprecierile
care i-au fost aduse la adresa militarilor români.
A menţionat că partenerul canadian a apreciat
condiţiile bune în care s-a stabilit
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detaşamentul de CF-16 de la Câmpia Turzii şi
faptul că poligoanele de tragere îndeplinesc
standardele necesare realizării misiunilor
NATO.
Excelenţa Sa Joanne Lemay a afirmat că
momentul aderării României la NATO a
reprezentat o piatră de căpătâi în colaborarea
cu statul canadian. A adăugat că, după 10 ani,
această decizie s-a dovedit înţeleaptă în
contextul situaţiei politice din această zonă.
Canada este mândră să aibă România ca aliat,
mai ales că în data de 16 aprilie a.c., NATO a
fost de acord cu un pachet suplimentar de
măsuri militare pentru a întări apărarea
colectivă a alianţei în contextul crizei din
Ucraina.
Piloţii români sunt felicitaţi de Excelenţa Sa Joanne Lemay, ambasadorul Canadei

Ministrului apărării naţionale,
Mircea DUŞA, îi este prezentată
cabina avionului CF-18
Recunoscând nevoia de a creşte
securitatea şi stabilitatea în Europa, Canada
a adus şase avioane de luptă F-18 şi 200 de
militari în România, pentru a se antrena alături
de aliaţi. „Cele două state au început exerciţiul
de puţin timp şi au demonstrat deja un nivel
înalt de interoperabilitate, o componentă-cheie
a promptitudinii misiunilor NATO. Sosirea în
România a detaşamentului de F-18 arată
importanţa pe care Canada o acordă relaţiei cu
ţara dumneavoastră, un aliat NATO cheie şi un
partener UE în sud-estul Europei”, a adăugat
Excelenţa Sa, mai ales că România şi Canada
sărbătoresc 95 de ani de relaţii diplomatice
bilaterale.

Supersonicul CF-188 Hornet, cunoscut şi sub denumirea de CF-18, este avionul de luptă al Forţelor
Aeriene Canadiene Regale. Acesta poate angaja atât ţinte terestre, cât şi aeriene. Este echipat cu două
motoare a căror forţă de tracţiune ar putea ridica de la sol 24 de camioane.
Avionul de luptă multirol modernizat CF-18 are ca misiuni apărarea aeriană, asigurarea superiorităţii
aeriene, sprijinul tactic, antrenamentul personalului aeronautic, demonstraţii de acrobaţie aeriană,
testare şi evaluare aerospaţială.
Acest avion a trecut recent printr-un program de modernizare în două faze ce a cuprins îmbunătăţiri
pentru asigurarea interoperabilităţii flotei până cel puţin în anul 2020.
Prima fază s-a finalizat în 2006 şi a inclus instalarea unui nou radar, aparatură cu rezistenţă la bruiaj,
computere pentru programarea misiunilor şi un sistem integrat GPS.
A doua fază a proiectului de modernizare s-a finalizat în anul 2010 prin instalarea unui sistem tactic
data link şi, de asemenea, a unor noi sisteme: de avertizare pe cască, display color, contramăsuri, un
video înregistrator în punte triplă în cabina de pilotaj etc.
În plus, celor două faze de modernizare li se vor adăuga capabilităţi aeriene integrate pentru
mărirea interoperabilităţii cu aliaţii în scopul apărării Americii de Nord.
Datorită puterii şi vitezei superioare şi a capacităţilor de detecţie excepţionale, CF-18 a desfăşurat
cu succes multe misiuni, atât în Canada, cât şi în alte părţi ale lumii.
Prima folosire a avionului de luptă a fost în timpul Războiului din Golf. Atunci, Canada a trimis
24 de avioane CF-18 în Qatar pentru a participa la campaniile Desert Shield (Scutul Deşertului) şi Desert
Storm (Furtună în Deşert), conduse de Statele Unite ale Americii.
În mod asemănător, Canada a trimis 18 avioane CF-18 în Italia pentru a participa la campania din
Kosovo din 1999.
De la atentatele din 11 septembrie 2001, forţa aviaţiei de luptă (vânătoare) a Canadei este dedicată
protejării de ameninţări a Americii de Nord. Ca parte a operaţiunii Noble Eagle, misiunea NORAD de a
păzi cerul nord-american, avioanele CF-18 se află continuu în stare de alertă, gata să răspundă imediat
potenţialelor ameninţări la securitatea continentală.
De asemenea, la Jocurile Olimpice din 2010, avioanele CF-18 au oferit sprijin în timp real pe cerul
Columbiei Britanice. În 2011 au jucat un rol vital în Op Mobile, ca parte a efortului NATO de a impune
un embargou armat şi asigurarea unei zone nesurvolabile (no-fly zone) pentru a proteja civilii din Libia,
în sprijinul Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1970 şi 1973. Şapte aeronave CF-18
au făcut parte din Task Force Libeccio, în care au realizat 946 de ieşiri (10% din ieşirile de luptă ale NATO)
şi au lansat 696 de bombe de diferite tipuri pentru a angaja ţintele militare care ameninţau populaţia
civilă.
Datorită modernizării flotei finalizată în 2010, CF-18 vor rămâne viabile şi pentru prima parte a
deceniului următor, atunci când noua generaţie de avioane de luptă a Canadei va deveni
operaţională.
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Tradiţia spectacolelor aeriene organizate pe aerodromul Boboc a continuat şi anul acesta cu spectacolul aerian
Boboc Air Show – BOBAS 2014. Mitingul aviatic a debutat la ora 10.00 pe aerodromul din localitatea Boboc, concomitent
cu deschiderea de către Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Aeriene a porţilor pentru vizitatori. Cu acest prilej, copiilor şi
adulţilor li s-a permis să viziteze baza militară, să admire de aproape tehnica şi să urmărească îndemânarea la manşă
a piloţilor militari şi acrobaţi, în timpul mitingului aviatic.
Mitingul aviatic a debutat cu prezentarea unei copii a aeroplanului Vlaicu II, care a rulat pe pista Şcolii de Aplicaţie
pentru Aviaţie de la Boboc, după ce un paraşutist a adus din înaltul cerului un drapel tricolor care a fost purtat pe
braţe de elevii unităţii de învăţământ. Conform programului, la verticala aerodromului au putut fi urmărite evoluţii
cu aeronave aparţinând Forţelor Aeriene Române (MiG-21 LanceR, C-130 HERCULES, IAR-330, IAR-99,
IAR-316B, YAK-52). Piloţii militari au fost acompaniaţi de aşii acrobaţi şi paraşutiştii de la Aeroclubul
României, Iacării Acrobaţi, Regional Air Services şi TNT Brothers. Spectacolul a fost completat de un mare

număr de avioane ultrauşoare de diferite tipuri, motoparapante, aeromodele, un balon cu aer cald şi o expoziţie
statică de tehnică militară.
La rândul lor, militarii din Forţele Speciale au fost prezenţi la mitingul aviatic cu un exerciţiu demonstrativ de
extragere a unui pilot catapultat în teritoriu ostil. În cadrul exerciţiului, un paraşutist a simulat catapultarea unui pilot
al cărui avion a fost doborât de inamici şi a aterizat într-o zonă ostilă de unde militarii din Forţele Speciale, sprijiniţi
din aer de aviaţie, au recuperat pilotul aflat în dificultate, exerciţiul fiind îndelung aplaudat de spectatori.
Concomitent cu evoluţia avioanelor militare, pe pista de la Boboc au mai putut fi urmărite o serie de exerciţii
tactice desfăşurate la sol de militarii din forţele speciale, dar şi demonstraţii de zbor cu elicoptere de tip IAR-316B.
Una dintre surprizele plăcute ale mitingului Bobas 2014 a fost inedita formatie de nouă Iak-uri 52 constituită din
şase avioane ale Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene şi cele trei aparate ale Iacărilor Acrobaţi. Evoluţia acestei
formaţii a fost impresionantă şi spectaculoasă atât prin mărimea ei, cât şi prin efectele de fum ale Iacărilor care au
încântat astfel, o dată în plus, asistenţa.
Tot la impresia artistică a punctat şi aeronava de transport C-130 Hercules, măiestria piloţilor militari oferind
spectatorilor o imagine de neuitat a unuia dintre cele mai apreciate avioane de transport militar din lume.
Ultimele evoluţii au aparţinut piloţilor instructori ai Şcolii de Aplicaţie pentru Aviaţie „Aurel Vlaicu” de la Boboc,
cu acrobaţii realizate la bordul avioanelor de tip IAR-99 Standard.
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Proac t ivi t a t e ş i flexibili t a t e
Ce gândim, sau ce ştim, sau ce credem,
este, până la urmă, de mică importanţă.
Singurul lucru care contează este ce facem...
John Ruskin în discursul „Viitorul Angliei”,

Locotenent-comandorul Vasile-Alin CIOBA
la Royal Artillery Institution, Woolwich
(14 decembrie 1869).
Pentru locotenent-comandorul VasileAlin CIOBA, nominalizarea la concursul Omul
Anului 2013 a fost o surpriză plăcută din partea
comandantului direct şi o formă de recompensare a activităţii desfăşurate în ultimul an
în cadrul Escadrilei 713 Elicoptere SOCAT, de
la Baza 71 Aeriană.
Militarul a participat la o singură misiune
în Teatrul de Operaţii (TO) Afganistan, însă
una edificatoare pentru pregătirea sa profesională, între aprilie şi decembrie 2012, ca
ofiţer de legătură cu aviaţia / ALO (Air Liasson
Officer), în cadrul ROU SOTG 1 (Special
Operation Task Group 1).
Pe timpul misiunii a asigurat sprijin logistic
aerian şi sprijin cu foc: „Misiunea a reprezentat
o provocare continuă, deoarece nu am avut
mijloace aeriene proprii şi activitatea SOTG nu
s-a desfăşurat doar într-o singură zonă de
operatii. De asemenea, complexitatea şi specificul misiunilor Forţelor pentru Operaţii Speciale
presupune o anumită conduită şi manieră de
lucru. Cuvintele de ordine au fost: Proactiv şi
Flexibilitate. Principalele obiective le-au însemnat îndeplinirea misiunii şi întoarcerea tuturor,
sănătoşi, acasă”, a detaliat pe scurt misiunea
locotenent-comandorul Cioba.
În această perioadă de şedere în
Afganistan, timpul a trecut greu pentru cei
de acasă. Au însemnat 8 luni departe de cei
dragi, una din încercările psihice la care te
supune o misiune în TO. Pentru familie a fost
mai greu, deoarece gândul că s-a aflat într-o
zonă de război, cu multe sarcini urgente de
îndeplinit, i-a ocupat în mare măsură mintea
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militarului nostru: „Pentru mine timpul a trecut
relativ repede, fiind prezent la datorie 24 de ore
din 24, 7 zile din 7. Momentele de respiro au fost
alocate în primul rând familiei, cu care am avut
posibilitatea de a comunica telefonic şi prin
intermediul internetului”.
Locotenent-comandorul Cioba este pilot
de elicoptere în cadrul Escadrilei 713. A absolvit
în anul 1998 liceul militar din localitatea Alba
Iulia şi în 2002 Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă” din Braşov. Activitatea de pilot
l-a ajutat mult să se descurce foarte bine în
Afganistan. Ca pilot la Baza 71 Aeriană a învăţat
cum poate răspunde solicitărilor de antrenament în sprijinul misiunilor FOS (Forţelor
pentru Operaţii Speciale), de creştere a
interoperabilităţii între cele două arme.
Experienţa de pilot a fost cel mai mare atu pe
care l-a avut la dispoziţie, ocupând, în premieră, prima poziţie de ALO dedicată forţelor
pentru operaţii speciale româneşti aflate în
TO din Afganistan.
După cum afirmă ofiţerul nostru, antrenamentele în comun ale Forţelor Aeriene cu
celelalte categorii de forţe în ţară reprezintă
şi o modalitate de transmitere a experienţei
acumulate în TO, o sursă neexploatată suficient
la ora actuală.
Munca o priveşte, înainte şi după misiunea
în teatru, la fel, cu plăcere. Consideră că are

Locotenent
Laura COZLOV
Pe timpul misiunii în TO a avut ocazia de
a acumula o experienţă care este greu de atins
în ţară, după cum consideră ofiţerul. Doar în
TO ai parte de provocări reale şi eşti pus în
faţa unor situaţii în care decizia ta poate costa
viaţa unui militar român sau străin. Doar acolo
poţi aprecia dacă antrenamentul şi pregătirea
de acasă sunt suficiente şi adecvate condiţiilor
unui conflict real.
Locotenent-comandorul Cioba crede că
o misiune în TO este benefică din multe puncte
de vedere, în primul rând pentru militarul
însuşi, ca profesionist. Acolo îţi faci cu adevarat
meseria de militar, e momentul pentru care
te pregăteşti zi de zi şi realizezi cât de important eşti şi cât de importantă este activitatea
pe care o desfăşori.
Iar pentru a lucra într-un mediu internaţional nu este suficient să cunoşti limba
engleză, trebuie să fii foarte bine pregătit din
punct de vedere profesional şi să abordezi în
mod profesionist provocările de zi cu zi.
Respectul celor din jur se câştigă, nu se
obţine în mod automat. Pe lângă acest lucru,
trebuie să ţii cont că în TO nu te reprezinţi
numai pe tine, ci întreaga Armată Română,
prin modul în care îţi desfăşori activitatea şi
prin relaţiile de muncă pe care le construieşti
cu cei din jurul tău.

Antrenament în poligon
privilegiul de a practica o meserie la care mulţi
visează, dar în care puţini ajung să activeze
cu adevărat. Lecţiile învăţate pe timpul misiunii
în Afganistan sunt că doar o echipă poate să
desfăşoare o activitate în mod profesionist şi
că fiecare membru al echipei este important.
După părerea sa, a fi proactiv şi flexibil nu
trebuie să fie calităţi doar ale militarilor FOS,
ci ale tuturor militarilor.

Ofiţerul nostru, câştigătorul secţiunii
„Soldatul universal” din cadrul concursului
Omul Anului 2013, apreciază că principiile
după care trebuie să se ghideze orice militar
în viaţă şi carieră sunt corectitudinea, seriozitatea şi profesionalismul. Iar pentru asigurarea succesului oricărui colectiv sau misiune
este imperativă munca în echipă, a cărui motor
este liderul, iar camarazii, neapărat, trebuie
să fie a doua familie.
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EXIGENT ÎN AER ŞI LA SOL
Maistrul militar clasa a IV-a Maftei
ŢEBREAN s-a născut în ţinutul Bucovinei, în
comuna Frumosu, al cărei nume descrie atât
de bine aceste meleaguri, situată pe malul
râului Moldoviţa. Şi-a petrecut copilăria în
localitatea aflată în triunghiul format de
mănăstirile Suceviţa, Moldoviţa şi Humor, un
tărâm de legendă şi spiritualitate, însă a făcut
primii paşi spre maturizare la o vârstă fragedă,
odată cu admiterea la Colegiul Militar Liceal
„Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc,
situat în acelaşi cadru geografic mirific, dar
unde a trebuit să respecte regulile stricte
caracteristice unei instituţii militare de
învăţământ.

Maistrul militar clasa a IV-a Maftei
ŢEBREAN în timpul verificărilor specifice
înainte de zbor
După colegiul militar, a urmat Şcoala
Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Traian
Vuia” de la Mediaş, pe care a absolvit-o în anul
2003, făcând parte din prima promoţie de
maiştri militari care a avut o programă şcolară
de doi ani. După absolvire, a continuat să se
depărteze de meleagurile natale, fiind încadrat
la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la
formaţia întreţinere avion motor, pentru
aeronavele Antonov An-24, An-26 şi An-30. În
anul 2005 a urmat cursul de mecanic de bord
pe An-26, iar în perioada 2006 la 2009 a
efectuat aproximativ 700 de ore de zbor, ca
mecanic de bord, pe acest tip de avion.
În anul 2009, maistrul militar clasa a IV-a
Ţebrean a fost selectat în echipa care a mers
la specializare în Italia, la firma Alenia
Aeronautica, pentru a face instructajul de zbor
pe aeronavele C-27 J SPARTAN, alături de
actualul maistru militar principal Iulian
CHIFAN, cei doi fiind formaţi ca specialişti cu
centrajul (load-master). Din anul 2010 este
load-master pe Spartan iar, în urma absolvirii
Cursului teoretic şi practic de instructor
specialist cu centrajul în anul 2011, începând
cu anul 2012 este şi instructor specialist cu
centrajul în Baza 90 Transport Aerian din
Otopeni. La numai 32 de ani, are aproape 1.100
de ore de zbor ca load-master pe Spartan şi
speră ca până la sfârşitul anului să se apropie
de 2.000 de ore, efectuate la bordul diferitelor
tipuri de aeronave.

Maistrul militar Ţebrean este o persoană
exigentă cu toţi cei din jurul său, dar şi cu
propria persoană, se implică total în activităţile
pe care le desfăşoară, iar lucrările pe care le
execută sunt de calitate. El vorbeşte frumos
despre colectivul din care face parte, despre
comandanţii lor care le respectă munca şi au
promovat foarte mulţi tineri. Recunoaşte că
dacă nu ar fi muncit la fel de mult toţi colegii
săi, nu ar fi reuşit să realizeze atât de multe
misiuni. Aflat la vârsta trecerii de la tinereţe
la maturitate, se înţelege bine cu tinerii, dar
şi cu cei cu experienţă, şi consideră că este
important ca oamenii să îşi dorească să
muncească. Are o relaţie bună cu piloţii, cu
ceilalţi specialişti cu centrajul şi cu echipele
tehnice şi consideră că „zborurile pe care le
execuţi prin lume te unesc şi te fac să formezi un
colectiv”.
Dintre misiunile executate în ţară, amintim
transporturile de personal şi materiale executate în folosul unităţilor aparţinând diferitelor categorii de forţe armate, pentru
desfăşurarea exerciţiilor, zborurile pentru
lansarea paraşutiştilor şi a containerelor
pentru stins incendii, transporturi speciale,
dar şi misiunile de evacuare medicală, cu
victime sau cu răniţi, transporturile umanitare
efectuate în ajutorul sinistraţilor etc. „Singurul
zbor pe care nu o să-l uit niciodată este transportul răniţilor în urma accidentului elicopterului
SOCAT la Bacău, în anul 2013, atunci când printre

Plutonier adjutant
Alex BĂLĂNESCU
Algeria, transportul victimelor accidentului
cu autocarul din Muntenegru şi alte misiuni
umanitare în folosul cetăţenilor români.
Ţebrean ne-a destăinuit că a avut parte şi de
zboruri plăcute, fără încărcătură emoţională,
precum cel pentru participarea la Berlin Air
Show din Germania, în anul 2012, şi la Radom
Air Show 2013, din Polonia, unde aeronava
C-27 J SPARTAN s-a aflat în expoziţie statică.
De prima misiune externă, executată pe
5 decembrie 2010 cu Spartanul, când a
transportat exponate de la Muzeul Naţional
de Istorie a României, din Bucureşti la Roma,
în Italia, îşi aduce aminte pentru că la întoarcerea în ţară, în drum spre casă, s-a oprit la
magazinul Obor şi i-a cumpărat, din banii
primiţi pe diurnă, un cadou fiicei sale, de Moş
Nicolae.
Şi aşa, am ajuns la familie, formată din
fetiţa Ivona Gabriela, în vârstă de 5 ani, şi
soţia Mariana Liliana, absolventă de drept,
care îl susţine în activităţile desfăşurate şi fără
ajutorul căreia „nu aş fi putut dedica atât de
mult timp şi suflet serviciului, pentru că gândurile
mi-ar fi zburat acasă”.
În anul 2014, maistrul militar Maftei
Ţebrean s-a clasat pe locul 2 la concursul
Omul Anului 2013, organizat la nivelul Statului
Major al Forţelor Aeriene, la secţiunea Imaginea

Împreună cu maistrul militar clasa a V-a Mihai EPURE, din echipa
tehnică, fixează targa pentru executarea unei misiuni
victime s-a aflat şi mecanicul de bord, maistrul
militar clasa a III-a Laurenţiu CHIRU, cu care
am fost coleg în şcoala militară”, ne-a mărturisit
Ţebrean.
Trecând la misiunile externe executate,
aici putem aminti transportul la şi de la post
al militarilor români în Afganistan, evacuarea
personalului civil din Libia, repatrierea trupurilor neînsufleţite ale românilor decedaţi în

şi Vizibilitatea Armatei. În timp ce stăteam de
vorbă, de noi s-a apropiat un elev specialist cu
centrajul, aflat la pregătire pe Spartan, care i-a
solicitat lui Ţebrean ajutorul în pregătirea
aeronavei pentru zborul de a doua zi, din cadrul
exerciţiului AIRLIFT 2014. Mi-am luat la revedere
de la el şi l-am lăsat să pregătească aeronava,
împreună cu echipa tehnică, o etapă indispensabilă executării unui zbor în siguranţă.
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AVENTURI CU LIBELULA
5. LIBELULA ŞI MIG-UL CEL GROAZNIC

Comandor(r)
George Cristea

De atunci am rămas cu o idee oarecum
exagerată despre acest avion. De ce să fiu
supărat pe cei de la dirijare, pe cei ce coordonau aplicaţia celor de 21 sau pe şefii care au
făcut presiuni să rămână aşa, „între noi”?

EVENIMENTELE DE ZBOR
CARE NU EXISTĂ

Personal, nu consider Mig-ul 21, indiferent
de variantă sau de modul în care este vopsit,
că ar fi un avion simpatic! Mai ales când este
în mişcare! Consider că are alte calităţi, dar, în
niciun caz, nu frumuseţea îl caracterizează.
Pentru un fost elicopterist, Mig-ului 21 îi stă
foarte bine acum în „static display”, postură
tot mai des întâlnită şi meritată, ca o recompensă pentru o glorie deja apusă. Piloţii miliari
care au zburat acest avion să stea liniştiţi: sunt
şi elicoptere, destule, caracterizate prin urâţenie! Ideea e că, atunci când se întâlnesc în
aer, urâţenia elicopterului dispare, iar celălalt
devine înfricoşător! Ambele execută misiuni
de luptă, echipajele trebuie antrenate permanent, sunt alocate zone pentru executarea
acestor antrenamente, de regulă separat!
Întâmplarea s-a petrecut cu mult timp în
urmă! Ca să nu fie afectată calitatea misiunilor
de zbor şi eficienţa intervenţiei într-o misiune
de căutare sau de căutare şi salvare cu elicopterul, echipajul programat în serviciul de luptă
(inclusiv elicopterul) execută doar traiecte în
jurul aerodromului, altele decât deja cel
devenit celebru: Buzău – Râmnicu Sărat.
Ordinul era foarte clar:
„Se va zbura la o „distanţă” de maxim
15 minute de aerodrom şi într-o zonă unde
legătura radio bilaterală este continuă şi stabilă!”
În concluzie, se zbura un fel de „GUGU-TĂTĂ”
de la reacţie! Pentru elicopterul IAR 316-B
acesta era Pogoanele – Jirlău – Bălăceanu.
Grea misiune, cu un grad de dificultate ridicat,
uneori de neputinţa unora de a-şi îndeplini
atribuţiile de serviciu aşa cum trebuie.
Eram planificat la zbor cu un elicopter care
funcţiona singur, al cărui mecanic de bord
avea un nume ce îţi aminteşte de vinul spumant. Atmosferă destul de monotonă în elicopter, glumele şi bârfele de rigoare, ceva
comentarii şi aprecieri despre acest zbor. Eram
echipajul din alarmă, pregătit pentru o
intervenţie „în timp real” care nu s-a petrecut
niciodată pe acel aerodrom. Nu că nu ar fi fost
nevoie! Ba, uneori veneau colegii de la poliţie,
cu acelaşi tip de elicopter, şi mai executau
câte o misiune în zona noastră, mai mult ca
să ne facă în ciudă.
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Revenim! Eram la înălţimea de 100 de
metri faţă de sol şi cred că în două minute cel
mult eram la verticală Jirlău. Cei de la sol ne
iau pulsul cu un control radio, de rutină. Ultima
lor replică: „Aprob în continuare!”
Era ora unsprezece fără câteva minute. Imediat,
pe frecvenţa noastră, auzim în căşti: „ROMEO 221
imbound Jirlău, flight of two, 100 feets!”.
Nici nu am avut timp să transform înălţimea în metri că imediat pe sub noi, uşor în
dreapta, trece un Mig-21. I-am văzut şira
spinării şi imediat un bubuit îngrozitor ne-a
oprit intercomunicaţia tip conferinţă. Mi-am
adus aminte de bazinul cu peşti din gară de
la Buzău la care Marcian, băiatul unui coleg
de la Grupul 20 Elicoptere şi Transport, fugea
să se joace de la şcoală.
Am rămas „tablou”, toţi trei, am redus
viteza şi am început să râdem ca proştii, isteric,
după un moment de linişte. În prima fază,
când am auzit la radio colegul de la 21 şi am
realizat cum vine, dar mai ales de unde vine,
am zis: „Am pus-o!”
După ce a trecut de noi, o altă întrebare
mi-a răsărit pe creier: „Unde este al doilea
avion?”
Şi, ca un răspuns colegial, acest al doilea
avion a trecut un pic mai sus decât primul,
mai aproape de noi, poate avea 30 de metri
faţă de sol. Noi ne oprisem la punct fix! În faţa
noastră se depărtau două puncte de foc cu
două trene lungi de fum.
După acel moment, intervine şi solul şi ne
informează:
„Să fiţi atenţi! S-ar putea să fie două
Mig-uri 21 în zona voastră!”
„Mulţumesc pentru oportunitate. Au
trecut!”
Imediat am văzut cum dârele de fum de la
motoarele celor două avioane se ridică, iar
raportul imediat al pilotului nu a fost foarte clar
referitor la noul reper de control. Nu eram siguri
dacă era vorba de COTEŞTI/Vrancea sau
COSTEŞTI/Buzău. Era o bună oportunitate să
vedem două avioane Mig-21 din faţă acum, dacă
virau stânga spre Costeşti. Le rămânem recunoscători colegilor de la Borcea că au ales
cealaltă variantă.

Nu şi le doreşte nimeni, dar totuşi se
întâmplă! Este vorba despre evenimentele de
zbor. Cu sau fără voia noastră, la un anumit
număr de ore de zbor apare un eveniment de
aviaţie. Unele au un final nefericit, unele au
un final la care spunem „Dă-l încolo de avion,
bine că a scăpat pilotul”. Aproape toate ajung
să fie amintite în sala de pregătire, la o terasă
unde opinii controversate întreţin atmosfera
şi unde descoperi peste noapte o mulţime de
specialişti în domeniu şi oameni bine informaţi.
Unii nu au curajul nici după mai multe guri de
vin să povestească prin ce au trecut. Şi aşa
multe din evenimentele de aviaţie ajung într-o
zonă în care nu le contabilizează nimeni. Mai
pe româneşte, ele se petrec, dar nu le ştiu
decât cei implicaţi, dintr-o frică de incriminare
din partea şefilor sau stigmatizare din partea
colegilor. Bârfa oricum există şi, de cele mai
multe ori, te alegi cu o poreclă în semn de
apreciere. La ce fel de „fapte de vitejie”
săvârşite la zbor mă refer, le ştim cu toţii, este
o listă foarte lungă: să aterizezi cu Mig-21 şi
după contactul cu solul să ţi se oprească
motorul din lipsă de combustibil; să decolezi
cu becul „Putere maximă” aprins; să decolezi
cu elicopterul cu furca de tractare prinsă de
roata de bot; să escamotezi trenul de aterizare
în rulaj; să larghezi blocurile de PRND, goale,
în poligon, după ce ai terminat tragerea; să
zbori cu un capac pus la admisie la unul din
motoare...
Lista este foarte lungă, enorm de lungă.
Îmi aduc aminte, cu ani în urmă, la SMFA,
regretatul comandor Bucur a propus ca tot
personalul navigant să povestească într-un
fel de jurnal toate momentele mai delicate cu
care s-a întâlnit în timpul carierei. Cele legate
de activitatea de zbor, bineînţeles! A rămas
doar la stadiul de idee. Există o teamă a celor
mai mulţi dintre noi că „ şeful” deţine o poliţie
secretă şi-l va afla pe „inculpat”, şi-l va pedepsi
chiar dacă a trecut ceva timp de la eveniment.
Este o abordare greşită! Cred că personalul
navigant care recunoaşte de bunăvoie o
p remis ă s au evenim ent p e tre cute
neintenţionat, poate fi absolvit de orice vină
şi, ca atare, nu trebuie pedepsit. Se pierd foarte
multe având un sistem care funcţionează pe
principiul „să găsim neapărat un vinovat”. De
cele mai multe ori, cauza reală a evenimentului
de aviaţie dispare într-o concluzie cosmetizată
pe care doar un cerc restâns de oameni o pot
descifra.

INSTRUIRE ÎN COMUN
la P O A R T A D E N O R D - V E S T A C E R U L U I P A T R I E I

DACIAN VIPER 2014

În perioada 10 – 17 aprilie 2014, la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, din
Câmpia Turzii, s-a desfăşurat exerciţiul bilateral româno-american „DACIAN VIPER 2014”.
La exerciţiu au participat peste 200 de militari români, piloţi şi personal tehnic, cu aeronave
MiG-21 LanceR, şi aproximativ 250 de militari ai Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale
Americii din Escadrila 510, dislocaţi în baza aeriană Aviano, Italia, cu avioane F-16 Fighting
Falcon. Scopul exerciţiului a constat în ridicarea nivelului de pregătire şi cooperare între
armatele celor două ţări membre NATO, urmărindu-se executarea unor misiuni cu trageri
de luptă în poligoanele armatei, dar şi misiuni specifice de Poliţie Aeriană.
„Dacian Viper” este la a patra ediţie şi s-a mai desfăşurat la Baza 71 Aeriană de la
Câmpia Turzii în anii 2006, 2008 şi 2012. Exerciţiul a fost planificat cu un an înainte de
desfăşurare şi este inclus în Planul cu principalele activităţi al Statului Major al Forţelor
Aeriene Române.

O NOUĂ MISIUNE

„Dacian Viper 2014” este un antrenament comun
al piloţilor, personalului tehnic, controlorilor de
trafic aerian şi ofiţerilor de stat major, în condiţii
reale, pentru planificarea şi executarea unor misiuni
de zbor în formaţii mixte, dar şi cu echipaje mixte
româno-americane, atât pe avioane MiG-21 LanceR,
cât şi pe avioane F-16 Fighting Falcon.
Am aflat cu această ocazie care este diferenţa
între MiG-21 LanceR şi F-16 Fighting Falcon şi ce
părere au piloţii, care au zburat pe ambele avioane,
despre manevrabilitatea acestora, raza operaţională,
capacitatea de înarmare, modul de realizare a ochirii,
rezistenţa la suprasarcină în timpul zborului şi alte
amănunte a căror importanţă nu o realizezi decât
în timpul unei misiuni de luptă reale, atunci când
orice ajutor, oricât de mic, primit din partea tehnicii,
îţi facilitează să fii cel care apasă butonul de lansare
al rachetei sau de executare a focului cu tunul de
bord şi nu cel care acţionează comanda scaunului
de catapultare, pentru a te salva în ultimul moment,
dacă mai ai şi această şansă.

Înainte de misiune

Plutonier adjutant
Alex BĂLĂNESCU

Adrian SULTĂNOIU
Pentru căpitanul Andrei CRISTE, încadrat la
Escadrila 711 Aviaţie Luptă trecuseră aproape
douzeci şi patru de ore de când trăise experienţa
zborului cu un F-16 şi, cu gândurile limpezi, aprecia
că vizibilitatea este mult mai bună în acest tip de
avion, ceea ce permite o observare crescută a
spaţiului aerian în lateral şi în spatele avionului, un
avantaj pentru pilot care poate vedea de cine este
atacat, într-un caz real. De asemenea, atunci când
ai parteneri în formaţie, câmpul vizual mărit te ajută
pentru că trebuie să fii informat de ceea ce se
întâmplă în jurul tău. Un alt avantaj îl constituie
autonomia de zbor mai mare a avionului, ceea ce
permite realizarea unui număr mai mare de misiuni,
inclusiv reorientarea spre o altă abordare a
confruntării, în cazul schimbării configuraţiei
câmpului de luptă. „Zborul de ieri m-a făcut să simt
că am gustat din zborul cu F-16 şi îmi doresc să zbor,
cât mai curând, acest tip de avion din dotarea Forţelor
Aeriene Române”, mi-a mărturisit căpitanul Criste,
încheind: „Zborul este zbor. Din fiecare înveţi câte
ceva. Aici meseria se învaţă, nu se fură, pentru că
trebuie să îţi arate cineva ce trebuie să faci. Totul se
desfăşoară într-un ritm alert şi trebuie să iei decizii în
fracţiuni de secundă, altfel eşti mort”.
Tot în ziua anterioară zburase şi căpitanul
Gabriel Ciprian ANDRUSEAC, pilot încadrat la
Escadrila 711 Aviaţie Luptă, ce se afla la a doua
experienţă pe un avion F-16, după „DACIAN VIPER
2012”. El aprecia manevrabilitatea crescută a
acestuia în comparaţie cu MiG-ul 21 şi faptul că

Misiune îndeplinită
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aeronava americană, prin sistemul de înclinare a
scaunului la 30o faţă de poziţia verticală, oferă
pilotului o rezistenţă mai mare la suprasarcină, ceea
ce îi permite să exploateze avionul la o capacitate
operativă sporită şi, totodată, să îi protejeze starea
fizică generală. „Zborul este încununarea unei munci
intense şi îndelungate de pregătire. Zborul este
solicitant şi înseamnă multă muncă şi transpiraţie”,
ne-a dezvăluit acesta.

pe care le dezvoltăm în forţele aeriene”, ne-a
dezvăluit acesta din experienţa acumulată
de-a lungul timpului.
În cadrul exerciţiului, comandorul
Păcuraru a zburat, în echipă mixtă cu un pilot
american, un avion MiG-21 LanceR, iar acesta a

fost încântat de capabilităţile avionului, de sistemul
de avionică şi a observat similitudinea dintre
afişajele MiG-21 şi cele ale F-16. Relativ surprins de
Refacerea capacităţii de luptă la avioanele
MiG-21 LanceR

Familiarizarea cu cabina avionului F-16

PLANIFICAREA ŞI
DESFĂŞURAREA
EXERCIŢIULUI

Sosit în urmă cu puţin timp de la zbor,
locotenent-comandorul Radu PARASCHIV,
instructor-şef zbor la Grupul 86 Zbor din Baza 86
Aeriană Borcea, detaşat pentru acest exerciţiu, avea
clar în minte filmul evenimentelor desfăşurate şi a
vorbit despre activităţile premergătoare zborului,
desfăşurarea misiunii executate şi elementele post
acţiune. „Înainte de zbor, doctorul a realizat un consult
sumar al piloţilor, cu care a desfăşurat un briefing de
fiziologie, pregătind comportamentul acestora pentru
a rezista la suprasarcină. Apoi, un pilot ne-a prezentat
cabina avionului F-16, elementele care se folosesc în
timpul zborului, inclusiv scaunul de catapultare, ne-a
explicat cum se ajustează echipamentul de protecţie,
costumul de compensare, vesta, harnaşamentul,
masca de oxigen şi casca normală de zbor. A urmat
briefingul misiunii. Am zburat cu un pilot american
într-un avion F-16 cu dublă comandă, misiunea
noastră fiind de atac la sol într-o formaţie de două
avioane. Ar fi trebuit să lansăm muniţie reală în
poligonul Cincu dar, din cauza condiţiilor meteo
nefavorabile, am executat doar un atac simulat, apoi
acţiunea a continuat cu o interceptare tactică unu la
unu între două avioane F-16, misiunea încheindu-se
cu o aterizare efectuată prin procedură instrumentală,
din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. După
aterizare, a urmat un briefing de o jumătate de oră
pentru analizarea misiunii executate”, ne-a declarat
locotenent-comandorul Radu Paraschiv.
I-am solicitat comandorului Cristian
Daniel PĂCURARU, instructor-şef pentru
securitatea zborului în cadrul Bazei 71, să ne
vorbească despre măsurile care trebuie luate
pentru asigurarea siguranţei zborului cu
avioanele F-16. Acesta consideră că nu sunt
necesare condiţii deosebite pentru acest tip
de avion, zborul executându-se în condiţii
asemănătoare. „Eu cred că siguranţa zborului
depinde foarte mult de oameni şi de câtă
încredere au aceştia în programele de siguranţă

manevrabilitatea avionului, acesta a fost totuşi
afectat, din cauza poziţiei scaunului pilotului, de
rezistenţa mai mică la suprasarcină, deşi în timpul
zborului au fost suprasarcini relativ mici, conform
normelor din armata americană. În timpul zborului,
l-a lăsat pe acesta să acţioneze comenzile avionului

În data de 17, am început să intru în contact
cu personalul implicat în planificarea şi conducerea
exerciţiului. Comandorul Nicolae TĂNASE, ofiţerul
de proiect al exerciţiului, locţiitorul Grupului 71
Zbor, împreună cu partenerul american, locotenent-colonelul Douglas HELLINGER, au participat
la planificarea exerciţiului, ultima conferinţă de
planificare având loc la mijlocul lunii martie. Atunci
s-au pus la punct detaliile legate de sosirea eşalonului înaintat, începând cu 3 aprilie, apoi sosirea

Prezentarea misiunii înaintea zborului cu echipaj mixt

pentru a observa diferenţa dintre cele două
aeronave şi a putut să observe simbolistica, în
cadrul unei misiuni şcoală de luptă simulată. Pentru
pilotul american a fost prima dată când a venit în
contact cu un MiG-21 şi a fost încântat de experienţa
trăită, deşi zborul a fost unul de rutină.
În urmă cu doi ani, la „DACIAN VIPER 2012”,
comandorul Păcuraru a zburat avionul F-16 şi a fost
impresionat de capabilităţile acestuia. „Se simte că
face parte din altă generaţie, de la poziţia în scaun la
modul cum reacţionează la comenzile primite”, ne-a
mărturisit acesta, încheind cu o frază care trăda
faptul că dragostea pentru zbor nu a scăzut în
intensitate în urma liniştii şi înţelepciunii venită
odată cu trecerea anilor: „Mi-ar fi plăcut să fiu mai
tânăr şi să intru în programul de trecere la F-16 ...”.

eşalonului de bază format din
aproximativ două sute de
militari americani, piloţi şi
personal tehnic, componenţi ai Escadrilei 510 din
Aviano, Italia, aflaţi sub
comanda locotenentcolonelului Christopher
AUSTIN, comandantul
escadrilei, care au adus la
Câmpia Turzii un număr de
şase aeronave F-16 Fighting
Falcon. În planificarea şi
desfăşurarea exerciţiului a fost
implicat şi căpitanul Adrian
Petru COZUBAŞ, ofiţer cu operaţiile
la Escadrila 711, care s-a ocupat de planificarea, coordonarea şi evidenţa activităţii
de zbor.

În sala de briefing din turnul de control, l-am
surprins pe comandorul Adrian MOTORCA,
comandantul Escadrilei 711 Aviaţie Luptă,

24 |

CER SENIN  Nr. 3-4 (134-135)  2014
w w w . r o a f . r o

INSTRUIRE ÎN COMUN
care a fost directorul exerciţiului „ DACIAN
VIPER 2014” , e x p l i c â n d u - i c ă p i t a n comandorului Marin MITRICĂ, instructor
cu Navigaţia Aeriană în Grupul 71 Zbor,
misiunea pe care urma să o desfăşoare. După
ce s-au pus de acord asupra modului de
abordare a misiunii, au apărut şi cei doi piloţi
americani, ce trebuia să le fie parteneri în
echipele mixte de pe cele două MiG-uri 21

destinate executării misiunii. A venit rândul

căpitan-comandorului Mitrică să le explice

Forţelor Aeriene Române. La sfârşitul exerciţiului,
toţi piloţii americani care au zburat avionul MiG-21
LanceR au primit un certificat de atestare a zborului
pe acest tip de avion.
Prim-ministrul Victor Ponta le-a mulţumit
militarilor români pentru prestaţia avută în cadrul
exerciţiului şi a declarat că „este convins că piloţii
români sunt la fel de buni ca şi cei americani”, iar
ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa , a
menţionat, într-o declaraţie de presă, faptul că în
cadrul Ministerului Apărării Naţionale se dezvoltă

Europa, comandorul Adrian Motorca,
directorul exerciţiului din partea Forţelor
A e r i e n e R o m â n e , Duane BUTCHER ,

însărcinatul cu Afaceri al Misiunii Diplomatice
a Statelor Unite ale Americii în România.
Cu speranţa că am reuşit să surprindem în
reportajul nostru modul în care se pregătesc piloţii
Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu” din
Câmpia Turzii, îndrumaţi şi susţinuţi de comandorul
Marian PETRUŞ, locţiitorul comandantului, care
îndeplineşte momentan funcţia de comandant, ne
luăm la revedere de la aceşti piloţi de la poarta de
nord-vest a cerului patriei, până la următorul
exerciţiu la care ne vor invita, şi le dorim să aibă
parte la fiecare zbor de CER SENIN.

MiG-21 LanceR şi F-16 Fighting Falcon
americanilor modul de funcţionare a
avionului, funcţiile aparatelor şi ale
comutatoarelor de bord, comenzile avionului,
funcţionarea scaunului de catapultare,
caracteristicile tehnice ale avionului etc. Apoi
le-a prezentat misiunea pe care urma să o
execute. Le-a explicat ce fel de exerciţiu vor
desfăşura, tactica adoptată, zona în care se
va desfăşura misiunea, modul în care vor
acţiona, în ce formaţie şi ce fel de luptă vor
duce şi alte detalii care să îi ajute pe americani
să înţeleagă modul de acţiune pe timpul
zborului. După lămurirea tuturor detaliilor,
cei patru piloţi s-au deplasat la cabinetul
medical pentru a fi verificaţi de către maiorul
doctor Ioan Marius BUIU şi căpitanul doctor
Marcel MOLNAR, medici încadraţi la Baza 71
Aeriană.
Pe parcursul desfăşurării misiunii, cele
două MiG-uri 21 trebuia să facă joncţiunea cu un

avion F-16 cu dublă comandă, pilotat de maiorul
Dustin BROWN, care avea drept copilot pe
prim-ministrul României, Victor
PONTA, urmând să formeze o formaţie
de trei avioane, să realizeze trecerea
la verticală şi apoi ruperea
formaţiei pentru aterizare.
Aceasta era ultima dintre
num ero ase le misiuni
executate în cadrul
exerciţiului, între care mai
amintim exerciţii de
interceptare tactică doi
versus unu şi doi versus doi
pentru lansări simulate de
rachete aer-aer şi atacuri cu
tunul de bord, scenarii de
acţiune cu forţe ofensive şi
defensive în care au fost
implicate toate avioanele
participante, precum şi acţiuni de
Poliţie Aeriană. Au avut loc zboruri în
echipaje mixte, atât cu avionul MiG-21, cât şi cu
F-16, acestea având scopul de a întări coeziunea
dintre militarii participanţi, parteneri în cadrul
structurii nord-atlantice, şi de a familiariza piloţii
români cu avioanele multirol ce vor intra în dotarea

mai multe programe pentru modernizarea şi
dotarea Armatei Române.

PERSONALITĂŢI
PREZENTE LA EXERCIŢIU
Pregătirea pentru zbor conform
procedurilor americane

Prim-ministrul Victor PONTA, după zborul cu aeronava F-16

A urmat ceremonia de încheiere a exerciţiului
bilateral româno-american „Dacian Viper 2014”,
care a început cu intonarea imnurilor naţionale
ale Statelor Unite ale Americii şi României de către
Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”,
dirijată de locotenent-colonelul Mircea
CURTEAN. În cadrul conferinţei de presă,
organizată cu ocazia Zilei Distinşilor Vizitatori, au
luat cuvântul colonelul Anthony ABERNATHY,

directorul exerciţiului din partea Forţelor
Aeriene ale Statelor Unite ale Americii în

Prim-ministrul României, Victor Ponta, a
ajuns, în dimineaţa zilei de 17 aprilie, la
Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii, însoţit
de preşedintele Senatului României,

Călin Popescu TĂRICEANU, ministrul
Apărării Naţionale, Mircea Duşa,
ministrul de Interne, Gabriel OPREA şi
alte oficialităţi pentru a participa la
Ziua Distinşilor Vizitatori, evenimentul ce
a marcat încheierea exerciţiului
româno-american „Dacian Viper 2014”.

„Sunt senzaţii pe care nu le încerci cu altă
ocazie şi am fost mândru când am putut să
mă dau jos şi să merg drept”.
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CONVOCĂRI
În perioada 22-24 mai 2014, în
Academia Forţelor Aeriene „Henri
Coandă” s-a desfăşurat a 16-a ediţie a
sesiunii internaţionale de comunicări
ştiinţifice „SCENTIFIC RESEARCH AND
EDUCATION IN THE AIR FORCE - AFASES
2014”, în colaborare cu Academia
Forţelor Armate „General M.R. Stefanik”
din Liptovsky Mikulas, Slovacia.
În prezenţa invitaţilor, generalulmaior Laurian ANASTASOF – şeful
Statului Major al Forţelor Aeriene,
colonelul Lubomir MATTA –
locţiitorul comandantului pentru relaţii
militare din cadrul Academiei Forţelor
Armate „General M.R. Stefanik” din
Liptovsky Mikulas, Slovacia, Rosa Elena
PINOS NEIRA – rectorul Universităţii
Chimborayo din Ecuador, şi a participanţilor la sesiune, comandantul
Academiei „Henri Coandă”, comandorul prof. univ. dr.Vasile BUCINSCHI,
a deschis lucrările conferinţei.
Colonel Lubomir Matta a înmânat
două diplome de confirmare pentru
apartenenţa în comitetul ştiinţific al
jurnalului ştiinţific SCIENCE & MILITARY,
colonelului prof. univ. dr. ing. Marian
PEARSICĂ – prorector şi locţiitorul
comandantului Academiei Forţelor
Aeriene „Henri Coandă” pentru

Maistru militar clasa I
Vicenzio BERCHIU

învăţământ şi conf. univ. dr. ing. Doru
LUCULESCU, decanul Facultăţii de
Management Aeronautic.
Generalul-maior Laurian Anastasof,
care a închis secţiunea destinată

invitaţilor speciali, a înmânat macheta
avionului F-16, simbolizând viitorul
Forţelor Aeriene Române, studentului
sergent Mădălina IRINA.

CONVOCAREA CONSILIERILOR JURIDICI
DIN FORŢELE AERIENE
În perioada 28-30 mai 2014 a avut loc, la
Academia Forţelor Aeriene „HENRI COANDĂ”,
Convocarea consilierilor juridici din Forţele
Aeriene.
Evenimentul a debutat cu deschiderea lucrărilor
de către consilierul juridic şef din cadrul compartimentului juridic al SMFA, colonelul Florin BĂBĂU

Statului Major al Forţelor Aeriene cu reprezentanţi
ai instituţiilor cu care juriştii colaborează în scopul
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. Astfel, pe

în prezenţa gazdei, rectorul Academiei Forţelor
Aeriene comandor dr. prof. univ. Vasile
BUCINSCHI, care a întâmpinat cu amabilitate şi
entuziasm participanţii la convocare subliniind
importanţa consilierii juridice a comandantului de
unitate în luarea deciziilor acestuia.
Activitatea face parte din seria de întâlniri
periodice ale juriştilor din marile unităţi, unităţi,
instituţiile de învăţământ şi din alte structuri ale

parcursul celor trei zile au avut loc întâlniri cu şefi
şi reprezentanţi ai Direcţiei pentru relaţia cu
Parlamentul şi asistenţă juridică, Direcţia audit
intern, precum şi din cadrul altor structuri precum:
Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi
fraudelor, Direcţia domenii şi infrastructuri, Secţia
Parchetelor Militare/Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor a
Ministerului Apărării Naţionale.
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Consilier juridic şef
Colonel Florin BĂBĂU

La sesiune au participat 157 de
cercetători ştiinţifici, doctori şi doctoranzi, cu un număr de 107 lucrări, din
17 ţări: România, Bulgaria, China, Cehia,
Ecuador, Franţa, Grecia, Mexic, Ungaria,
Italia, Republica Moldova, Polonia,
Slovacia, Elveţia, Turcia şi Statele Unite
ale Americii.

În cadrul acestor întâlniri au fost discutate şi
dezbătute probleme din domeniul juridic pentru
îmbunătăţirea procedurilor de lucru pe aspecte ce
interesează relaţiile ierarhice şi funcţionale dintre
unităţile asistate juridic şi instituţiile menţionate
mai sus.
Un obiectiv important al activităţii a fost acela
de a informa participanţii despre noutăţile apărute
în domeniul dreptului penal (având în vedere
intrarea în vigoare la începutul acestui an a noului
Cod penal şi Codului de procedură penală), auditului
public intern, răspunderii materiale a militarilor,
managementului proprietăţii imobiliare şi administrarea patrimoniului Ministerului Apărării
Naţionale.
Un alt obiectiv al convocării a fost schimbul de
idei şi materiale între participanţi în domeniul
activităţii procesuale, prezentarea situaţiei proceselor în derulare, aflate pe rolul instanţelor de
judecată, în care sunt implicate structurile din
Forţele Aeriene şi modul de implicare şi abordare
a activităţii procesuale.
Nu în cele din urmă, s-au adus în atenţie proiectele de propuneri legislative aflate în lucru,
precum şi propunerile de modificare sau de
actualizare a actelor normative a căror aplicare a
devenit dificilă, ori care sunt anacronice în contextul
dinamicii legislative naţionale şi specifice
Ministerului Apărării Naţionale.
Utilitatea şi eficienţa convocărilor de specialitate
de acest fel au fost remarcate ca fiind mai mult
decât mulţumitoare atât de către participanţi, cât
şi de către invitaţii de la alte structuri, în urma
acestor întâlniri fiecare participant acumulând
experienţă în abordarea asistenţei juridice în
contextul permanentelor modificări legislative şi
a multiplelor probleme cu care se confruntă fiecare
unitate militară.

CONVOCĂRI

NEVOIA DE PERFORMANŢĂ
plutonier-adjutant
Lucian IRIMIA
În perioada 13-15 mai, la Boboc, a avut loc convocarea anuală a consilierilor
comandanţilor pentru problemele maiştrilor militari şi subofiţerilor din Statul Major al
Forţelor Aeriene.

La mijlocul lunii mai, Şcoala de Aplicaţie
pentru Forţele Aeriene Aurel Vlaicu şi Şcoala
Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a
Forţelor Aeriene Traian Vuia au fost gazde
extraordinare pentru convocarea anuală a
consilierilor comandanţilor pentru problemele
maiştrilor militari şi subofiţerilor din Statul
Major al Forţelor Aeriene (SMFA).
S-au prezentat activităţi, s-a realizat un
interesant schimb de experienţă şi s-au căutat
soluţii. Realitatea crudă a ultimilor ani a lăsat
urme atât în mentalul, cât şi în pregătirea
militarilor. Se doreşte consolidarea activităţii
de consilier al comandantului prin muncă,
ordine şi disciplină. Un alt punct atins a fost
organizarea şi implementarea în unităţile
subordonate a concursului Cel mai bun dintre
cei buni, pentru maiştri militari, subofiţeri,
soldaţi şi gradaţi profesionişti. S-a lucrat pe
o formă avansată a Manualului maistrului
militar şi subofițerului din Forţele Aeriene. Se
doreşte atât din partea conducerii SMFA, cât
şi a consilierilor, finalizarea cât mai rapidă a
acestuia. Rezultatele convocării se vor constitui
inclusiv în propuneri care privesc corpurile
de personal mai sus-menţionate, acestea
urmând a fi prezentate conducerii SMFA
pentru analiză şi decizie.
Invitaţi la activitate au fost consilierul
şefului Statului Major General, maistru militar
principal Gabriel ENACHE, consilierul şefului
Statului Major al Forţelor Terestre, plutonieradjutant principal Marius STOIAN şi consilierul şefului Statului Major al Forţelor Navale,
maistru militar principal Irinel DIMA. De
asemenea, au avut intervenţii foarte importante comandanţii celor două instituţii militare,
comandorii Marius OATU şi Constantin
STANCIU, şeful secţiei Educaţie, Cultură şi
Sport din SMFA, colonelul Nicuşor ŢACU şi
comandantul Centrului de Instruire pentru
Forţele Aeriene, comandor Marius NICOARĂ.

Subiectele dezbătute au fost axate în special
pe domenii legate de pregătirea continuă,
educarea şi eficientizarea activităţii corpurilor
maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi
gradaţilor profesionişti.
„Forţele Aeriene derulează programe de

înzestrare şi instruire moderne, care obligă
militarii să acţioneze eficient şi într-un timp
relativ scurt pentru a-şi forma capabilităţi şi
deprinderi profesionale noi”, a spus consilierul
şefului SMFA, plutonierul-adjutant Daniel
SÎMPETRU. „Pe de altă parte, realitatea câmpului de luptă modern, în toate dimensiunile
sale, ne arată faptul că nu sunt permise greşeli.
Avem cu preponderenţă specialităţi tehnice care
necesită o pregătire militară deosebită, dar în
activitatea noastră nu trebuie să uităm de
valorile ce ne călăuzesc în cariera militară: ordine
şi disciplină, loialitate şi multă muncă. Ştiu că
nu este uşor şi avem enorm de lucru, dar am
încredere în oameni, în experienţa, determinarea
şi capacitatea lor de a reuşi. Este nevoie de o altă
mentalitate, de educaţie şi instruire, de performanţă, implicare, devotament şi dorinţa fiecăruia
dintre noi de a demonstra că se poate”, a mai
precizat consilierul şefului SMFA.
Şi pentru că vorbim de oameni, de sufletul
lor, participanţii la convocare au vizitat
mânăstirea Ciolanu, din judeţul Buzău, un loc
plin de istorie şi credinţă, unde omul simplu
caută sprijinul Divinităţii pentru a găsi răspunsuri la întrebări nerostite şi soluţii la
probleme curente.
Pe timpul convocării, participanţii au avut
întâlniri cu elevii militari. Discuţiile au avut
acelaşi subiect: viitorul. Un tablou în care s-au
întâlnit două generaţii. Cei tineri au nevoie
de mentori, cei cu experienţă au nevoie de
imboldul motivaţional al tinerilor. Au fost
întrebări şi răspunsuri pertinente, ancorate
în realitate şi animate de obiectivul principal
al tuturor, acela de a reuşi împreună.

Un moment important al convocării a fost vizita şefului Statului Major al Forţelor
Aeriene, general-maior Laurian ANASTASOF. Acesta a făcut precizări despre programele
de înzestrare şi aşteptările comenzii SMFA vizavi de corpurile maiştrilor militari,
subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.
„Conceptual, direcţia de dezvoltare a categoriei de forţe este orientată către îndeplinirea
misiunilor de luptă. Teoretic nu ar trebui să existe sincope. Practic, la nivel tactic şi pretactic există
elemente care tot timpul pot fi îmbunătăţite, de la modul de transmitere a experienţei personale,
educaţie, instrucţie, până la lucrul în activitatea de zi cu zi la tehnică, în poligoane, aplicaţii,
exerciţii. Implicaţiile activităţii maiştrilor militari şi subofiţerilor ar fi bine să-şi găsească efecte în
termen cât mai scurt în siguranţa aeriană, prin efortul depus în fiecare moment cu seriozitate,
profesionalism, realism şi obiectivitate. Sunt domenii de acţiune ale liderilor şi a personalului pe
care îi conduceţi şi reprezentaţi, care necesită organizare, prioritizare şi cooperare în direcţia
asigurării condiţiilor de muncă optime pentru fiecare categorie de personal în parte, standardizarea
modului de îndeplinire a sarcinilor, conceptual şi procedural, pentru evitarea pe cât posibil a
contraargumentelor ce pot afecta siguranţa acţiunilor şi îmbunătăţirea rezultatelor sistemului
relaţional al Forţelor Aeriene. Sunt multe lucruri ce necesită reconsiderare şi sunt sigur că puteţi
veni cu soluţii viabile, mai ales că sunteţi tot timpul în contact cu personalul militar care deţine
codul de valori caracteristic Armatei României. Avem nevoie de un grup de maiştri militari şi
subofiţeri, care să acţioneze cu hotărâre, curaj, implicare, determinare pentru ca misiunile Forţelor
Aeriene să poată contribui oricând la asigurarea securităţii naţionale a statului Român”, a declarat
generalul-maior Laurian Anastasof.
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Piloţi rom â ni în misiunea O N U
d e menţinere a p ă cii d in R D C on g o
În Congo, lupta pentru supravieţuire ilustrează atât drama umană, individuală, cât şi
drama universală a unei lumi crepusculare, aflată în afara coordonatelor civilizaţiei.
Drama individului e legată de cea a lumii în care trăieşte, universul kafkian fiind reconstruit
aici la propriu. Grotescul, realitatea deformată până la absurd, inutilitatea oricărei tentative
de a pătrunde sensurile unei lumi agresive, tiranice, incoerente – iată numai câteva dintre
caracteristicile vieţii în Congo. A te naşte şi a încerca să supravieţuieşti în această ţară
reprezintă practic, pentru marea masă a populaţiei, o farsă controlată de o instanţă
superioară.

Contribuția României
la misiunile de
menținere a păcii
Operatiunile ONU de menținere a păcii au fost
înființate în timpul Războiului Rece ca o modalitate
de rezolvare a conflictelor dintre state prin trimiterea
de personal neînarmat sau purtând numai
arme ușoare. Trupele se aflau sub comanda ONU
și interveneau între cele două forțe armate aflate
în conflict. Trupele erau chemate atunci când
puterile internaționale mandatau Națiunile Unite
să intervină pentru încetarea conflictului care
amenința stabilitatea regională și pacea și securitatea internațională. Trupele de menținere a păcii
nu trebuia să răspundă la foc cu foc. Ca regulă
generală, rolul lor era acela de a interveni atunci
când se înceta focul și când cele două părți implicate
consimțeau asupra prezenței lor.Trupele evaluau
situația din teren și raportau cu imparțialitate dacă
s-a încheiat acordul de încetare a focului,
dacă insurgenții și-au retras trupele și dacă au fost
îndeplinite și alte elemente ale acordului de pace.
Toate aceste eforturi ofereau răgazul necesar pentru
ca diplomații să îndepărteze cauzele conflictului.
Încheierea Războiului Rece a precipitat o
reorientare a rolului operațiunilor ONU de
menținere a păcii. În noul spirit, de cooperare,

Maior Mircea BARAC
de operațiuni complexe. Până în prezent, ONU a
desfăşurat 67 de operaţiuni de menţinere a păcii,
la care au participat sute de mii de militari, zeci de
mii de poliţişti şi personal civil din 120 de ţări.
În această perioadă, România a participat la
17 misiuni ONU de menţinere a păcii (UN PKOs), cu

Intervenţie a trupelor ONU în sprijinul populaţiei
refugiate în urma atacurilor grupărilor armate

Consiliul de Securitate a înființat misiuni mai ample
și mai complexe, adesea având mandatul de a aplica
acordurile de pace între protagoniștii conflictelor
din interiorul unor țări. Mai mult, noțiunea
de „menținere a păcii” a început să includă tot mai
multe elemente ne-militare tocmai pentru a se
asigura durabilitatea păcii. Departamentul
operațiunilor ONU de menținere a păcii a fost creat,
în 1992, tocmai pentru a sprijini cererea crescândă

Populaţia civilă este exploatată de grupările înarmate

peste 7.000 de militari (observatori militari, ofiţeri
de stat major, ofiţeri de legătură, poliţie militară,
trupe de infanterie, spitale de campanie) şi poliţişti,
ţara noastră situându-se timp de 2 ani
(septembrie 1995-iulie 1997) pe locurile 8-12 în lista
celor 75-76 state membre contributoare la UN PKOs,
cu efective de peste 900 „căşti albastre” desfăşurate
simultan. În momentul de față, 39 de observatori
militari şi ofiţeri de stat major din Ministerul Apărării
Naţionale sunt angajați în misiunile pentru
menţinerea păcii din: RD Congo, MONUSCO (22);
Kosovo, UNMIK (1); Liberia, UNMIL (2); Sudanul de
Sud, UNMISS (7); Coasta de Fildeş, UNOCI (6);
Afganistan, UNAMA (1).
   	

RD Congo
în fapte și cifre

Din punct de vedere geografic, Republica
Democrată Congo este un fel de paradis, natura
dovedindu-se extrem de darnică în acest colţ de
lume. Clima, vegetaţia, fauna şi, nu în ultimul rând,
resursele naturale extrem de bogate ale subsolului
ar fi trebuit să contribuie la bunăstarea oamenilor
din această ţară. Din păcate, din punct de vedere
politic, Congo este în prezent un non-stat, aflat
într-un război continuu în ultimii 17 ani, un loc unde
se petrec cele mai inimaginabile violenţe din lume.
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Aproximativ 5 milioane de oameni (nimeni nu ştie
cifra exactă, dat fiind haosul din ţară) au murit din
momentul înlăturării de la putere a preşedintelui
Mobutu Sese Seko, în mai 1997, iar oroarea continuă,

dezvoltării unei agriculturi structurate pe cel puţin
două recolte anuale, ţara se află totuşi printre cele
mai slab dezvoltate de pe glob, având una din cele
mai regresiste economii, o rată a mortalităţii extrem

Locotenent-comandorul
Daniel PATRICHE într-o
misiune de recunoaştere în
localitatea Ntampa - întâlnire
cu membrii comunităţii şi
vizită la şcoala primară din
sat

cu copii recrutaţi de grupuri înarmate pentru a fi
exploataţi sexual, folosiţi ca sclavi sau antrenaţi să
ucidă, civili masacraţi cu miile în schimbul de focuri
dintre diferite grupări armate, violuri văzute ca
infracţiuni minore.
Din punct de vedere al unui minim standard
social agreat de culturile civilizate ale epocii în care
trăim, Republica Democrată Congo nu există. Toate
misiunile de menţinere a păcii, emisarii speciali,
procesele de mediere şi iniţiativele diplomatice
promovate în contextul mitului Congo – sau a
noţiunii că o putere suverană este prezentă în
această vastitate de ţară – au fost sortite eșecului.
Congo ocupă locul doi, după Somalia, în noua ediţie
a Statelor Eşuate, dar şi locul 186 (împreună cu
Niger) în indexul Dezvoltării Umane al ONU; de
asemenea, se află pe locul 229 din 229 în ceea ce
priveşte PIB-ul pe cap de locuitor (în urma Somaliei
şi chiar a Sudanului de Sud); pe poziţia 160 din 176
în indexul privind Percepţia asupra Corupţiei realizat
de Transparency Internaţional şi pe poziţia 171 din
177 de ţări în clasamentul Heritage Foundation cu
privire la libertatea economică. Conform acestor
statistici, dacă ar exista un premiu pentru cel mai
rău loc din lume, Congo ar deține premiul întâi cu
coroniță...
În termeni economico-sociali, un paradox greu
de explicat macină această ţară de circa patru
decenii. Fiind unul din cele mai bogate state din

de ridicată şi risc de securitate mare.
Instabilitatea politică generală şi manifestarea
unei corupţii endemice, cu valuri de revolte interne,
cu acte de agresiune şi barbarism îndreptate

Căpitan-comandorul Petrică HAVRESCIUC a
coordonat activitatea tuturor observatorilor
militari din provincia Ituri

împotriva femeilor şi copiilor, la care se adaugă
instabilitatea şi volatilitatea frontierelor şi influenţa
politică externă extrem de agresivă reprezintă
elemente esenţiale ce au stat la baza convergenţei

Doi piloţi din cadrul Bazei 90 Transport Aerian, locotenent-comandorii Mihăiţă GROSU şi
Nicolae CREŢU şi-au adus contribuţia la bunul mers al misiunii îndeplinind funcţii privind
planificarea operaţiilor aeriene şi de personal în comandamentele MONUSCO

lume în resurse naturale (diamante, aur, cobalt,
coltan, cupru, nefrit etc.) şi având un climat favorabil

În această ecuaţie au contat şi evenimentele
relativ recente din mai multe state vecine (Republica
Ciad, Republica Centrafricană, Ruanda, Uganda,
Angola sau Sudan), unde bătălia pentru putere a
angrenat mai multe forțe rebele, unele dintre ele
având susţinere politico-economică sau extinzându-şi aria de influență în RDC.
Pentru a încerca să mențină sub control nivelul
atrocităților din acest capăt de lume, Organizația
Națiunilor Unite este prezentă în această țară de
17 ani. MONUSCO este misiunea ONU de menținere
a păcii în RD Congo și datorită bugetului
(aprox. 1,5 miliarde USD anual), a personalului
implicat (aprox. 22000 de militari și polițiști,
1000 de specialiști civili internaționali, 3000 personal
național și 550 de voluntari) și a duratei
(1999 - prezent) reprezintă cea mai consistentă și
complexă misiune ONU.
Din cei 22000 de militari, aproximativ 20000
dispun de tehnică militară și sunt încadrați în
7 brigăzi (dintre care una de atac), în jur de 550 sunt
observatori militari, restul fiind polițiști. Un număr
de 22 de militari români sunt permanent prezenți
în cadrul misiunii, conform acordurilor pe care
România le-a semnat cu ONU. Printre aceștia am
întâlnit prezenți în misiune, în ultimul an, și câțiva
piloți ai Forțelor Aeriene Române.

eforturilor ONU, UE şi a ONG-urilor în sensul
democratizării şi stabilizării RDC.

O tradiţie perenă –
lipsa evoluţiei
Dacă cineva consideră Congo un stat din lumea
a treia, acel cineva se înşeală amarnic, pentru că
pur şi simplu noţiunea de stat este utopică în acest
colţ de lume. Cum ar putea fi ierarhizat un stat în
care poliţia păzeşte intrarea unui banal magazin
cu pistolul mitralieră la piept? Despre ce autoritate
a statului se poate discuta atunci când poliţiştii de
la rutieră, de exemplu, folosesc pe post de bastoane
reflectorizante sticle de plastic, iar când opresc o
maşină în trafic (sigur, de obicei pentru a solicita
bani), dacă nu imobilizează roata maşinii respective
printr-un dispozitiv rudimentar ce constă dintr-o
bucată de lemn din care răsar cuie, sunt plimbaţi
pe capotă fără ezitare?
Transportul în comun reprezintă una dintre
cele mai proaste glume pe care omul a putut-o face
omului în aşa-zisele aglomerări urbane ridicate la
statut de oraşe doar de dragul noţiunii. În ţările din
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lumea civilizată şi chiar în cele emergente
aşa-numitei civilizaţii occidentale, există
standarde pentru transportul animalelor.

prin economie de piaţă. Deoarece în Congo,
valoarea banului reprezintă o altă noţiune abstractă.
Dacă nu te pripeşti poţi lesne să descoperi că

Copiii sunt nevoiţi să îşi câştige existenţa

În capitala statului Congo, nu există astfel de
standarde pentru transportul omului. „Sicriele
morţii”, cum sunt denumite mijloacele de transport
în comun reprezintă nişte epave de microbuze în
care oamenii sunt transportaţi în condiţii absolut
inumane. De fapt, acele microbuze sunt un fel de
carcase din tablă din desenul animat „Epoca de
piatră”. Adevărat că un ajutor internaţional a făcut
posibil ca de câteva luni, în anul de graţie 2013, pe
străzile capitalei să fie puse în circulaţie câteva
autobuze moderne, noi, de ultimă generaţie. A fost
mare alai la recepţia acestor autobuze, un val de
bucurie ludică s-a revărsat în acea zi pe principalul
bulevard; oamenii plângeau pe stradă de bucurie
şi alergau în paralel cu ele, ca şi cum întreaga lor
existenţă depindea de acele autobuze. Din păcate,
astfel de cadouri ale comunităţii internaţionale nu
pot avea (la nivelul percepţiei privind nivelul de
trai) decât efectul pe care un drog îl are asupra
organismului unui om. Pentru că lipsa educaţiei şi
sărăcia cruntă determină ca marea masă a populaţiei
să trăiască şi să acţioneze instinctiv, bazându-se pe
senzaţii, nu pe raţionamente. E greu să determini
ce e mai tragic pentru populaţia acestei ţări: lipsa
civilizaţiei şi a beneficiilor acesteia (electricitate,
apă curentă, infrastructură rutieră şi feroviară etc.)
sau implementarea forţată a acestora. Adică la ce
bun semafoare sau treceri pentru pietoni dacă
nimeni nu le respectă? La ce bun trotuare dacă
şoferii le folosesc drept benzi suplimentare?
Aceeaşi atitudine instinctuală se întâlneşte şi
în ceea ce priveşte comerţul, serviciile şi, în general,
cam tot ceea ce în cultura occidentală s-ar traduce

10 sau chiar 5 dolari pot avea aceeaşi valoare ca şi
100 de dolari. Rare sunt locurile în lume unde
raportul calitate-preţ să fie atât de disproporţionat
în favoarea preţului şi în detrimentul calităţii.
Singurul lucru care te face să nu disperi este candoarea cu care negustorul îţi cere 100 de dolari
pentru un lucru care valorează de 20 de ori mai
puţin... Asta în condiţiile în care 100 de dolari
reprezintă un salariu peste medie în Congo. Sigur,

Comerţul suferă din cauza infrastructurii precare

discrepanţa dintre bogaţi şi săraci este mai evidentă
decât oriunde, un amănunt ce trebuie să certifice

Elevi la o şcoală primară
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trista realitate a ţărilor sărace. Cu observaţia că în
cazul de faţă nu ţara este săracă. Astfel, nu este de
mirare că domenii precum construcţii ori comerţ
sunt dominate de chinezi sau indieni, care au
descoperit aici un teritoriu virgin economic, numai
bun de cucerit.
Este o utopie să-ţi închipui că o suprafaţă mai
întinsă decât 2/3 din Europa, cu o populaţie care
vorbeşte nativ patru limbi diferite, cu credinţe şi
culturi diferite, în schimb, fără o infrastructură care
să poată lega economic, social și cultural populaţia
acestui areal poate fi ridicată la statutul de ţară doar
prin voinţă politică. În primul rând, conceptul de
naţiune este un concept abstract în acest caz. O
naţiune se formează în timp, în urma unor idealuri
comune, având la bază voinţa populaţiei. Iar
majoritatea populaţiei acestui areal nu a depăşit
nivelul nevoilor primare. Nu poţi să pretinzi de la
oameni care în secolul XXI trăiesc în colibe de lut
acoperite cu stuf, care se hrănesc din dărnicia naturii
şi pentru care lumina zilei reprezintă bunul cel mai
de preţ, conştiinţa apartenenţei la o naţiune. De
comerţ, construcţii, comunicaţii sau alte activităţi
tangente cu economia putem cel mult aminti în
cazul aşa-ziselor oraşe, în condiţiile amintite mai
sus. Pentru că în junglă funcţionează, evident, legea
junglei. În această parte de lume, omul nu a ajuns
nici măcar să urce treapta a doua a piramidei lui
Maslow, unde ar putea descoperi securitatea.

Absurdul luptei
pentru putere
şi resurse între
rebeli şi forţele
guvernamentale
Pare greu de imaginat, însă Bunia, de exemplu,
capitala unei provincii de dimensiunile a cel puţin
trei state medii ale Europei, nu dispune nici măcar
de un centimetru de asfalt. În condiţiile în care
provincia este extrem de bogată în resurse, în mod
special în aur şi diamante. Însă minele sunt exploatate fie de guvernul central, fie de grupările înarmate,
aceste resurse contribuind la starea de exploatare
a populaţiei, nicidecum la bunăstarea acesteia.
Luptele dintre grupurile armate sau dintre grupurile
armate şi FARDC (armata RD Congo) pentru controlul

ÎN SLUJBA PĂCII
acestor resurse a condus în timp la aşa-zisul complex
Stockholm dezvoltat de oamenii răpiţi faţă de cei
care i-au răpit. Populaţia preferă să plătească,
practic, taxă de protecţie, să susţină cu alimente
un grup armat care în schimb îi asigură „protecţie”
faţă de grupările rivale sau chiar faţă de FARDC sau
PNC. Există situații în care o masă de oameni se
adună în faţa comandamentelor ONU pentru a
susţine un grup armat şi pentru a determina astfel

trei ani de statul congolez imediat după declararea
independenţei acestuia, la începutul anilor ”60,
fiind nevoie de două intervenţii ale aliaţilor străini
pentru a ajuta Kinshasha să menţină controlul
asupra regiunii, foarte bogată în minereuri. Există,
de altfel, numeroase alte grupări insurgente peste
tot în ţară, fie locale, fie avându-şi apartenenţa în
statele învecinate precum rwandezii din FDLR,
ugandezii ADF, burundienii FNL ori central-africanii
din LRA etc.

Transportul în comun

MONUSCO să nu acţioneze împotriva acelui grup
care, în opinia lor, îi apără. Acest comportament
reprezintă efectul unei acute lipse a legii ce se
transferă inclusiv către instituţiile statului. Exemplul
din 2012 al membrilor batalionului congolez
antrenat de americani acuzaţi de răpirea şi violarea
a 130 de femei şi minore este un exemplu elocvent
al disfuncţiei crunte cu care se confruntă statul
congolez. La urma urmei, atâta vreme cât FARDC-ul
ori PNC-ul instalează puncte de trecere prin care
taxează populaţia după bunul plac, pentru a-şi
completa veniturile sau pur şi simplu pentru a
supravieţui (pentru că guvernul uită adeseori să-şi
plătească proprii militari sau poliţişti) cum am putea
vorbi de autoritatea instituţiilor statului? De multe
ori rebelii se dovedesc mai bine echipaţi, dotaţi,
organizaţi şi chiar motivaţi în raport cu militarii. În
aceste condiţii, cazurile în care lideri militari
dezertează fiind urmaţi de proprii subordonaţi cu
tot cu echipamentul din dotare pentru a crea un
nou grup armat au devenit aproape o obişnuinţă
în ultimii ani. În funcţie de abilitatea liderului, aceste
noi grupuri fie sunt urmărite şi anihilate în urma
unor lupte din care populaţia suferă enorm, fie
reuşesc să se impună într-o anumită arie unde încep
exploatarea resurselor şi hărţuirea populaţiei. În
cel de al doilea caz, pentru a da impresia că situaţia
nu este total scăpată de sub control, guvernul
demarează negocierea cu respectivul grup pentru
a-l integra în structurile armatei. În unele cazuri
strategia aceasta reuşeşte, însă cu ce efecte pe
termen mediu şi lung, dacă în rândurile armatei
integrezi oameni care în prealabil au ucis civili
nevinovaţi, au violat, au exploatat copii etc.? Oare
poate exista o dovadă mai mare că statul Congo
nu există de drept?
Katanga este una dintre provinciile statului
Congo în care gruparea Mai-Mai Bakata Katanga
(al cărei nume în swahili se traduce prin „Cei care
separă Katanga”) au intrat în primăvara anului 2013
pentru scurt timp în Lubumbashi, cel de-al doilea
oraş ca mărime din Congo, şi s-au luptat cu forţele
de ordine înainte de a se preda. Atacul a readus
vechi temeri cu privire la posibilitatea secesiunii
provinciei, dat fiind că aceasta s-a separat timp de

Dar de ce se întâmplă aşa ceva? Pentru că există
foarte mulţi oameni în interiorul şi în afara statului
Congo care profită imens de pe urma slabei
guvernări a unui teritoriu extins plin de minereuri
şi oportunităţi de exploatare, trafic şi contrabandă.
Aceştia au un interes profund în a se asigura că
Congo nu devine mai mult decât este astăzi, o
pseudo-ţară.

la Kinshasa la Kampala (Rwanda), pe un teritoriu
neutru. În urma acestei umilinţe, Consiliul de
Securitate al ONU a autorizat în luna martie 2013
prezenţa unei brigăzi de intervenţie de 3000 de
soldaţi, cu un mandat ofensiv nemaiîntâlnit –
înfrângerea rebelilor din estul statului. Şi, sprijinită
de această brigadă de intervenţie a ONU, armata
congoleză a reuşit în urma câtorva atacuri susţinute,
să dezmembreze, în luna octombrie 2013, gruparea
M23. Iar acest fapt reprezintă o adevărată gură de
oxigen pentru susţinerea mitului statului congolez,
o greşeală periculoasă, care duce inevitabil la
patologii ce provoacă un mare rău celor lipsiţi de
apărare.
Să presupunem că FARDC, sprijinite de forţele
ONU, vor reuşi să neutralizeze toate grupările
armate rebele ce acţionează în prezent în estul ţării
şi apoi ONU se va retrage, cu sentimentul datoriei
împlinite. Întrebarea este pentru cât timp se va
reuşi asta? Cât va dura până o nouă serie de grupări
armate vor reveni la vechile practici? Cât va dura
până ce noi lideri ai armatei vor dezerta pentru a
înfiinţa din nou astfel de grupuri armate? Pentru
că în toată ecuaţia ar trebui să se ia în calcul cultura,
credinţa şi modul de gândire şi acţiune a acestor
oameni. O recentă întâmplare avându-l ca nefericit
actor principal pe liderul unui astfel de grup rebel
ar trebui să anticipeze nişte răspunsuri la această
dilemă. Respectivul lider a comandat unui aşa-zis
vrăjitor un unguent care să-l protejeze împotriva
gloanţelor. Odată primit produsul, s-a şi grăbit să-l
testeze personal şi a ordonat unui subordonat să-l
împuşte. Din păcate pentru el, unguentul nu a fost
pe măsura aşteptărilor, iar testul respectiv nu a
făcut decât să văduvească un grup de rebeli de
propriul lider. În aceste condiţii, până unde poate

Locotenent-comandorul Nicolae CREŢU,
în timp ce participa în calitate de ofiţer cu
planificarea operaţiilor aeriene la
dislocarea unui batalion încadrat cu
militari din Bangladesh, de la Kisangani
la Ango, cu sprijinul elicopterelor MI-26

ONU – o soluţie sau
un compromis?

În prezent, în Congo pare să nu existe nicio
forţă suverană capabilă să protejeze populaţia
estimată la 75 de milioane de oameni. În noiembrie
2012, grupul rebel recent dizolvat M23 (pe care
mulţi îl considerau legat de Rwanda, deşi faptul a
fost negat cu vehemenţă de Kigali) a trecut pe lângă
forţele ONU de menţinere a păcii şi FARDC (Forţele
Armate ale RDC) ocupând Goma, capitala provinciei
Kivu de Nord, văzută ca poartă a regiunii de est
congoleze. După ce au ridiculizat astfel statul
congolez, rebelii au plecat şi s-au regrupat în junglă,
în urma unui „armistiţiu” încheiat cu guvernul de

sau până unde ar trebui să meargă sprijinul comunităţii internaţionale? Se poate schimba credinţa,
se poate schimba mentalitatea unor oameni care
cred şi acţionează bazându-se pe vrăjitorie?
Deocamdată, răspunsul comunităţii internaţionale la mitul Congo a fost să sprijine mai
departe actualul guvern, în ciuda numărului foarte
mare de eşecuri evidente. Deşi Congo a primit un
ajutor de 27 de miliarde de dolari ca asistenţă pentru
dezvoltare din 2000 – ceea ce îl face cel mai mare
receptor de asistenţă internaţională după
Afganistan -, statul rămâne irelevant în afara
capitalei, şi nu din cauza lipsei de bani, ci în mare
parte pentru că donatorii au continuat să răsplătească guvernul central pentru eşecul înregistrat
în activitatea de guvernare, au trecut cu vederea
corupţia şi politicile antisociale.
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A vionul I A R - 9 3 nr . 2 0 6
”
„ a d ecola t în ul t ima misiune
În data de 28 mai a.c., la Câmpia Turzii a
avut loc ceremonia de predare-primire a
aeronavei IAR-93 cu nr. 206 între Muzeul
Naţional al Aviaţiei din România şi Muzeul
Militar al Forţelor Armate din Republica
Slovenia, în prezenţa Excelenţei Sale Jadranka
ŠTURM-KOCJAN, ambasadorul Sloveniei în
România, generalului (r) Iosif RUS,

prima conflagraţie mondială pe teritoriul
sloven. După război, cele două state au mai
împărţit câteva puncte comune. După cel
de-al Doilea Război Mondial cele două ţări au
lucrat pentru a stabili o aeronavă de luptă.
Rezultatul acestui proiect a fost avionul IAR-93:
„Suntem recunoscători statului român pentru
că a decis să ne doneze acest frumos şi foarte

Semnarea documentelor de predare a avionului către partea slovenă
preşedintele Asociaţiei Române pentru
Propaganda şi Istoria Aeronauticii (ARPIA),
colonelului (r) Joze KONDA, membru în
consiliul de conducere al Asociaţiei
SLOAIRFORCE, comandorului dr. Lian
SOMEŞAN, şeful Resurselor din Statul Major
al Forţelor Aeriene (SMFA), locotenentcolonelului Zvezdan MARKOVIC, directorul
Muzeului Militar din Republica Slovenia şi
comandorului Adrian ILIE, directorul
Muzeului Naţional al Aviaţiei din România.
După onorul prezentat drapelelor celor
două state, echipa tehnică formată din militarii
români care au restaurat avionul a predat
IAR-ul 93 cu nr. 206 părţii slovene. A urmat
apoi semnarea documentelor de predareprimire între locotenent-colonelul Markovic
şi comandorul Ilie.
După realizarea acestor formalităţi,
generalul (ret.) Rus a afirmat că avionul predat
este un ambasador peste hotare şi un simbol
al colaborării îndelungate între instituţiile de
aviaţie şi militare ale celor două ţări şi al
relaţiilor viitoare dintre Muzeul Naţional al
Aviaţiei din România şi Muzeul Militar din
Republica Slovenia, aflat în localitatea Pivka.
Directorul Muzeului Militar din Republica
Slovenia s-a simţit onorat că este prezent la
această festivitate, în ajunul aniversării
Primului Război Mondial. Acesta a adăugat
că România, chiar dacă este departe de
Slovenia, are o legătură istorică cu statul său.
Mai mult de 20.000 de români au luptat în
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important avion pentru istoria noastră militară.
Acest act este foarte important pentru noi şi nu
îl vom uita. Pregătim o expoziţie dedicată
avionului IAR-93 în parcul Muzeului Militar din
Pivka şi credem că foarte mulţi sloveni şi vizitatori
din alte ţări se vor bucura să vadă acest avion,

Locotenent
Laura COZLOV

Adrian SULTĂNOIU
fost foarte lung. Prin efortul comun al ARPIA,
Forţelor Aeriene Române şi al partenerului
sloven, avionul a fost restaurant şi pregătit
pentru ultima lui misiune, de a reprezenta
Forţele Aeriene Române la Muzeul Militar din
Republica Slovenia. În numele Forţelor Aeriene
a mulţumit structurilor responsabile din
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
Justiţiei, ARPIA. De asemenea, a apreciat
iniţiativa statului sloven şi a întărit dorinţa
pentru colaborări viitoare.
Excelenţa Sa Jadranka Šturm-Kocjan a
mulţumit, în limbile celor două ţări implicate
în demers, statului român, ARPIA, care a iniţiat
acest proiect, Asociaţiei SLOAIRFORCE,
sponsorilor şi tuturor celor care şi-au investit
efortul, insistenţa şi dedicaţia pentru realizarea
donaţiei avionului IAR-93 şi a continuat
cuvântarea în limba engleză. IAR-93, care a
intrat în componenţa parcului muzeului din
Pivka întins pe o suprafaţă de 40 de hectare,
care are anual 25.000 de vizitatori, este foarte
important pentru sloveni, deoarece inginerii
acestui stat au jucat un rol semnificativ în
dezvoltarea acestuia.
Excelenţa Sa a mai adăugat faptul că
Slovenia şi România au viziuni similare în ceea
de priveşte securitatea şi apărarea în regiune.

Excelenţa Sa Jadranka Šturm-Kocjan, ambasadorul Sloveniei, participă
la recepţia avionului
care este rezultatul cunoştinţelor comune ale
românilor şi slovenilor. Vă mulţumim încă o dată
că aţi hotărât să ne donaţi acest avion şi vă
invităm la Pivka să-l admiraţi”.
Comandorul Lian Someşan a precizat că
procesul de donaţie a avionului IAR-93, o
emblemă a industriei aeronautice române, a

Miniştrii apărării celor două ţări cooperează
conform tratatului semnat între acestea în
anul 2006. În 2014 se aniversează 40 de ani
de la primul zbor al avionului IAR-93, un
proiect româno-iugoslav. Luând în considerare
importanţa donaţiei, Ministerul Apărării din
Republica Slovenia intenţionează să organizeze

CULTURAL
o ceremonie oficială în momentul predării
avionului la muzeu, la care va fi invitat şi
ministrul apărării naţionale din România. Cu
această ocazie, ambasadorul a invitat toţi
românii la Pivka.
A urmat înmânarea diplomelor de către
Excelenţa Sa celor implicaţi în realizarea
proiectului, apoi, după multe fotografii cu
preţiosul avion, ceremonia s-a încheiat.
IAR-93 nr. 206 a fost restaurant de către o
echipă formată din 5 titulari de lucrări şi peste
alţi 10 colegi de-ai acestora, toţi de la Baza 71
Aeriană. După ceremonia de predare-primire,
avionul a fost dezmembrat şi a luat drumul
Sloveniei încărcat pe remorcile a două
camioane.

Avionul IAR-93 nr. 206
IAR-93 nr. 206, cu seria de fabricaţie
93186206, a fost livrat Aviaţiei Române în data
de 25 decembrie 1986. S-a aflat în serviciul
operaţional al Regimentului 67 VânătoareBombardament de la Craiova, iar între 1996
şi 1997 a intrat în dotarea Grupului 49
Vânătoare-Bombardament de la Ianca. Ulterior,
avionul a ajuns la Muzeul Naţional al Aviaţiei
din România, la Secţia de Istoria Rachetelor
„Hermann Oberth” de la Mediaş, de unde a
fost preluat şi restaurat în anul 2013 la Baza
71 Aeriană de la Câmpia Turzii.
La 4 aprilie 2006, Ministerul Apărării
Naţionale din România şi Ministerul Apărării
din Republica Slovenia au semnat un acord
privind cooperarea în domeniul apărării. În
cadrul acestui acord, unul dintre domeniile
de cooperare îl reprezintă şi activităţile de
promovare a tradiţiilor militare ale celor două
ţări.
În anul 2012, la solicitarea Ministerului
Apărării din Republica Slovenia au fost
demarate procedurile de obţinere a aprobărilor

Echipa de tehnici de la Baza 71 Aeriană începe montarea avionului la muzeul militar
din Pivka

Avionul IAR-93
în dotarea aviaţiei
României
Pentru înlocuirea avioanelor MiG-15 aflate
în serviciul Armatei Române la sfârşitul anilor
’60, în România au fost identificate resursele
realizării unui aparat de zbor de vânătoarebombardament. Avionul trebuia să fie
subsonic, polivalent, capabil de a efectua atât
misiuni de luptă aeriană contra avioanelor
subsonice şi a rachetelor de croazieră, cât şi
misiuni de atac la sol.
În acest mod a luat naştere programul
YUROM, semnat între România şi Iugoslavia
la 20 mai 1971. Deoarece Iugoslavia avea un
potenţial industrial similar privind realizarea
proiectului prototipurilor, s-a stabilit
construirea unei serii de 200 de bucăţi pentru
fiecare ţară.

sistemele conforme cu specificaţiile iniţiale şi
includeau îmbunătăţiri din punct de vedere
aerodinamic, fiind echipate cu motoare Viper
cu postcombustie.
IAR-93 a intrat la noi în ţară în serviciul
operaţional în 1981, în cadrul Regimentului
67 Vânătoare-Bombardament aflat pe
aerodromul Craiova, cu 6 avioane livrate şi
10 piloţi certificaţi.
Prima ieşire simplă comandă în cadrul unităţii
a fost efectuată în data de 14 noiembrie 1981,
de către locotenent- colonelul Paul
ALEXANDRESCU. La sfârşitul anului 1982 erau
în serviciu 23 de avioane şi existau 27 de piloţi
care făcuseră trecerea pe acest tip de avion.
Până în aprilie 1987, alte 24 de avioane au fost
livrate Regimentului 67 Vânătoare Bombardament.
Avioanele IAR-93 nu au participat la
conflicte armate, însă au asigurat continuitatea
pregătirii în zbor a piloţilor. Între 1996 şi 1997,
unsprezece monolocuri şi trei bilocuri IAR-93
au fost transferate la Grupul 49 VânătoareBombardament aflat pe aerodromul Ianca.
În România, avionul IAR-93 şi-a încheiat
cariera operaţională în aprilie 1998. Avioanele
au fost timp de 15 ani stocate la Craiova, o
parte au fost casate, iar 17 avioane au fost
salvate de la casare prin expunerea acestora
în diferite locuri din ţară. Dintre acestea,
avionul IAR-93 nr. 157 a fost donat în anul 2006
Muzeului de Aviaţie din Košice, Slovacia.

Date tehnice ale
avionului IAR-93
Participanţii la festivitate
necesare pentru donarea de către statul nostru
a unui avion IAR-93 de fabricaţie românească,
ca emblemă reprezentativă a industriei
aeronautice româneşti.
Aeronava cu nr. 206, care şi-a încheiat cu
succes serviciul în Forţele Aeriene Române în
anul 1997, prin eforturile comune ale Bazei 71
Aeriană Câmpia Turzii, a membrilor asociaţiei
ARPIA şi a partenerului din Republica Slovenia,
a fost recondiţionată şi a primit o ultimă
misiune, aceea de a reprezenta Forţele Aeriene
Române în Muzeul Militar al Forţelor Armate
din Republica Slovenia.

Astfel, începând cu anul 1975, întregul
program de care se ocupa partea română a
fost transferat de la Întreprinderea Reparaţii
Avioane Bacău la Întreprinderea Avioane
Craiova, fondată la 7 aprilie 1972 special
pentru producţia în serie a avionului IAR-93.
În 1974, tot la Craiova, a fost creat Centrul de
Încercări în Zbor (C.Î.Z.) care avea ca sarcină
testarea în zbor a avioanelor construite în
România, în special a avionului IAR-93 şi,
ulterior, a avionului IAR-99.
În anul 1981 a fost încheiată proiectarea
avioanelor de serie, care aveau structura şi

Performanţe:
Viteza maximă – 1.130 km/h la 0 m; viteza
de croazieră – 730 km/h la 7.000 m; viteza de
ascensiune: 34 m/s fără postcombustie,
66 m/s cu postcombustie; plafon – 13.000 m;
distanţă de decolare – 1.100 m cu trecere peste
obstacol de 15 m; distanţă de aterizare –
1.650 m cu trecere peste obstacol de 15 m.
Mase:
Gol echipat – 6.150 kg; maximă decolare –
10.326 kg.
Dimensiuni:
Anvergura – 9,63 m; lungime totală –
14,88 m; înălţime 4,45 m; suprafaţa portantă –
26 m2.
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Bucharest International Air Show & General Aviation
Exhibition – BIAS 2014, desfăşurat în data de 22 iunie a.c. pe
Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa-Aurel Vlaicu, a
demonstrat faptul că românii sunt adevăraţi urmaşi ai lui Icar,
poeţi nu doar la propriu, ci şi la figurat, reuşind să transforme
aviaţia în pasiune şi pilotajul în poezie.
Organizat de către Compania Naţională Aeroporturi
Bucureşti, Aeroclubul României, ROMATSA, ROMAERO şi
Clubul Sportiv AIBO, BIAS 2014 a beneficiat de participarea de
excepţie a Forţelor Aeriene Române. Ce-a de-a şasea ediţie a
reunit în acest an 100 de aeronave civile şi militare în evoluţii
aeriene şi expuse publicului, dar şi peste 100 de piloţi şi
paraşutişti de elită.
Dacă publicul prezent în număr de câteva zeci de mii a
confirmat că Vlaicu, Vuia sau Coandă nu s-au născut
întâmplător în România, evoluţiile piloţilor români şi în
special a celor din Forţele Aeriene au avut darul de a
demonstra că pasiunea, patriotismul şi jertfa unor eroi
precum Caranda, Şerbănescu, Papană, Bibescu, Bănciulescu,
Bâzu Cantacuzino, Anastasiu etc. nu au fost în zadar, că
România merită tradiţia pe care o moşteneşte în domeniul
aeronautic, că ţara noastră poate să aibă un viitor frumos în
aviaţie.
Forţele Aeriene Române au avut şi de această dată o
contribuţie consistentă în cadrul programului atât prin
evoluţii aeriene, cât şi în ceea ce priveşte expoziţia statică.
Astfel, dacă piloţii civili au încântat publicul prin arabescurile
desenate pe cer folosind avioane de înaltă acrobaţie aeriană
în loc de penel şi spaţiul aerian drept pânza de pe şevalet,
piloţii categoriei noastre de forţe au impresionat prin
măiestria şi abilităţile sinonime cu excelenţa în a îmblânzi
aeronavele de luptă în evoluţii solo şi prin exerciţiile
demonstrative prezentate: Poliţie Aeriană şi sprijin desant
aerian. Legendarul Mig-21 LanceR a fost vârful de lance al
spectacolului prin demonstraţia de forţă oferită cu generozitate publicului prezent. IAR-330, elicopter fabricat în
România, şi-a demonstrat versatilitatea utilizării în diferite
contexte, de la aeronavă de atac, până la aeronavă MEDEVAC,
destinată extragerii şi transportului răniţilor de pe câmpul de
luptă. De asemenea, piloţii libelulelor IAR-316B şi cei ai
avioanelor de şcoală şi antrenament IAK-52 au demonstrat că
pot oricând face faţă cu succes rigorilor unui concurs de
acrobaţie aeriană de cel mai înalt nivel. În ceea ce priveşte
aviaţia de transport, faimosul C-130 Hercules a executat o
demonstraţie demnă de renumele pe care-l poartă, însă o
mare priză la public a avut-o şi cel mai nou avion de transport
din dotarea Forţelor Aeriene Române, C-27J Spartan. Dacă în
aer a impresionat prin supleţe şi eleganţă, în expoziţia statică
a adunat pe tot parcursul zilei o coadă nesfârşită de pasionaţi
dornici să-i păşească prin trapa deschisă şi să-i exploreze
interiorul. De altfel, aceeaşi reţetă de succes a reprezentat-o
în statică şi MiG-ul 21 LanceR şi IAR-ul 330 MEDEVAC,
aeronave care au incitat imaginaţia copiilor, au stârnit
admiraţia părinţilor şi bunicilor şi au reprezentat fundaluri
ideale pentru nesfârşitele sesiuni de selfiuri ale adolescenţilor. Tot ca un magnet a atras publicul şi tehnica de rachete
sol-aer reprezentată de sistemele HAWK şi KUB.
Pe parcursul evenimentului, spectatorii au fost, de
asemenea, fascinaţi de evoluţia multor altor nume din elita
acrobaţiei aeriene mondiale: Baltic Bees, formaţia letonă cu
un stil de pilotaj unic în lume, executând manevre artistice de
maximă dificultate, Jurgis Kayris, campion mondial la
acrobaţie aeriană, Flying Bulls, artişti ai zborului acrobatic, dar
şi Luca Bertossio, campion mondial la acrobaţie cu planorul.
Din elita acrobaţiei aeriene a României au impresionat
momentele executate de: Aeroclubul României, Iacării
Acrobaţi, TAROM, Hawks of Romania, Vulturii Tricolori, The
Pelicans, White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei Blue
Wings.
Aeroportul Băneasa a găzduit, pe parcursul evenimentului, şi a doua ediţie a expoziţiei de aviaţie generală - General
Aviation Exhibition, unde au fost expuse zeci de aeronave, de
diverse tipuri.
Concluzia unanimă la sfârşitul unei zile pe cât de
istovitoare, pe atât de bogată în conţinut aeronautic, a fost că
doar aviaţia putea să învingă într-un meci cu tentaţiile de
moment precum un campionat mondial de fotbal sau
răcoarea unei piscine şi să adune un public atât de numeros
şi de generos înCERaprecieri.
SENIN  Nr. 3-4 (134-135)  2014

34 |

w w w . r o a f . r o

CULTURAL

Maior
Mircea BARAC
Adrian SULTĂNOIU
CER SENIN  Nr. 3-4 (134-135)  2014
w Cosmin
w w . r o Purtan
a f . r o

| 35

INSTRUCŢIE

ISTRIA 2014 – PRIMUL EPISOD
În perioada 22 aprilie - 9 mai a.c., Brigada 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae
DĂSCĂLESCU” a participat la prima etapă a exerciţiului tactic cu trageri de luptă ISTRIA
2014. Pe parcursul acestei misiuni, desfăşurată în Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de
Trageri Sol-Aer Capu Midia „General de brigadă Ion BUNGESCU”, Batalionul 3 Rachete
Sol-Aer de la Ghimpaţi şi Batalionul 5 Rachete Sol-Aer de la Vâlcele au executat trageri
reale cu sistemul S-75 M3 VOLHOV, iar Bateria 1 HAWK de la Pantelimon, cu sistemul HAWK
PIP III R, sistemele fiind deservite de către Compania 151 Tehnică de la Braşov.
Pe lângă forţele şi mijloacele de luptă ale brigăzii, în ISTRIA 2014 au fost implicate
Centrul de Operaţii Aeriene, Centrul 1 Supraveghere Aeriană, Centrul 85 Comunicaţii şi
Informatică şi aeronave ale Bazei 90 Aeriană şi Bazei 95 Aeriană, precum şi nave maritime
aparţinând Forţelor Navale. Exerciţiul, al cărui scop principal este antrenarea trupelor
pentru acţiunea integrată în vederea combaterii mijloacelor aeriene inamice, se va finaliza
în luna septembrie, când va avea loc a doua etapă a acestui antrenament, în aceeaşi
locaţie.

PREGĂTIREA
PENTRU TRAGERI
Am ajuns în Tabăra de Instrucţie şi
Poligonul de Trageri Sol-Aer Capu Midia în
data de 6 mai. Partea cea mai grea a pregătirilor
trecuse şi militarii îşi desfăşurau activităţile
planificate conform graficului, înainte de ziua

Comandantul Bateriei 1 HAWK, maiorul Irinel
MIHĂILESCU, urmărea succesiunea de
activităţi desfăşurate de către ofiţerul tactic,
sublocotenentul Ileana Alexandra
CROITOR, şi operatorul radar, sergentul
Cristian Ionuţ BESCIU. La această simulare
a operaţiunilor executate în cadrul tragerii, în
Punctul de Comandă era prezent şi maiorul
Marian Gabriel IACOVIŢĂ, ofiţer în cadrul
secţiei Instrucţie artilerie şi rachete sol-aer la

Delegaţiile forţelor aeriene şi a forţelor terestre după vizitarea
amplasamentului de tragere cu sistemul S-75 M3 VOLHOV

destinată lansărilor. În jurul orei 12, în poligon
a sosit şi generalul-maior Laurian
ANASTASOF, şeful categoriei noastre de forţe,
împreună cu generalul-maior dr. Nicolae
CIUCĂ, şeful Statului Major al Forţelor Terestre,
precum şi alţi membri ai delegaţiei, care au
discutat despre realizarea în poligon a unor
acţiuni concertate ale forţelor aeriene cu
forţele terestre. Generalul de brigadă Dan
CAVALERU, locţiitorul şefului Statului Major
al Forţelor Aeriene, şi, nu cu mult timp în urmă,
comandantul Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer, a
întâmpinat şi însoţit delegaţia aflată în
recunoaştere lângă amplasamentele de
tragere, unde se desfăşurau activităţi
intense.
Din poziţia de luptă am mers la Punctul
de Comandă al Plutonului 1 HAWK, unde se
executa un antrenament asupra unei ţinte
reale, o premieră pentru exerciţiul curent.
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Statul Major al Forţelor Aeriene, pentru prima
dată în calitate de arbitru-şef la un exerciţiu
cu trageri de luptă. Acesta a urmărit atent
descoperierea şi luarea la însoţire a ţintei cu
radarul de tragere de către sublocotenentul

Lucrări executate în amplasamentul de tragere
cu sistemul HAWK PIP III R

Plutonier adjutant
Alex BĂLĂNESCU
Adrian SULTĂNOIU
Croitor şi operaţiunile executate în cadrul
secvenţei de lansare.
L-am întâlnit aici şi pe colonelul inginer
Dan PĂCURARU, comandantul Grupului 11
Logistic din cadrul brigăzii, cooptat în echipa
de evaluare a personalului ce executa trageri
cu sistemul HAWK PIP III R. Acesta a făcut parte
din echipa care a verificat sistemul la momentul
achiziţionării de la Forţele Aeriene Olandeze.
Am aflat că tragerea executată de către Bateria
1 HAWK face parte din etapa de pregătire
pentru certificarea naţională a bateriei, care
se apropie de finalizarea procesului de
operaţionalizare, programat pentru toamna
acestui an. Bateria 1 HAWK nu a venit la Capu
Midia doar pentru trageri, ci a executat şi
exerciţiul VLĂSIA 2014, în perioada 2830 aprilie, într-o locaţie din apropierea
poligonului. VLĂSIA 2014 a implicat toate
subunităţile organice din cadrul bateriei, cele
două plutoane de rachete, un pluton logistic
şi un pluton de protecţia forţei, conform unui
scenariu tactic complet ce a acoperit, douăzeci
şi patru de ore din douăzeci şi patru, cele trei
zile în care s-a desfăşurat.
De asemenea, colonelul Păcuraru ne-a
informat că un număr de şase cadre militare
(ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) au urmat
un curs de pregătire, în facilităţile armatei
Statelor Unite ale Americii, privind mentenanţa
sistemului HAWK. După absolvirea cursului,
aceştia au devenit, la rândul lor, instructori,
contribuind la pregătirea altor colegi. Printre
cei instruiţi se află şi cadrele militare sosite
din promoţiile de absolvenţi ai instituţiilor
militare de învăţământ, bateria suportând o
„infuzie” de tineri care se pregătesc pentru a
atinge randamentul maxim.
În jurul orei 14, în Punctul de Comandă al
brigăzii a început o şedinţă tehnică în cadrul
căreia a fost prezentat „filmul” desfăşurării
tragerii, modul de intervenţie a militarilor cu
mijloacele de salvare, evacuare şi de stins
incendii, măsurile de siguranţă în poligon şi
s-a făcut un instructaj cu arbitrii şi cu personalul
din funcţiile cheie.

INSTRUCŢIE
ULTIMELE VERIFICĂRI
În preziua lansărilor, în Punctul de
Conducere a Tragerii s-a executat o simulare
a exerciţiului. La simularea în vederea tragerii
cu rachete sol-aer s-au testat sistemele de
comunicaţii instalate şi pregătirea
echipamentelor pentru lansare. Locotenentul
Anca TEODOROIU, şef birou Comunicaţii şi
managementul frecvenţelor în comandamentul
brigăzii, a condus operaţiunile din reţeua
mobilă de calculatoare, pe partea de
informatică, şi, împreună cu echipa Centrului
Mobil de Comunicaţii, condusă de către
sublocotenentul Mirela VÂŢĂ, comandant
pluton comunicaţii şi informatică în cadrul
aceluiaşi comandament, a coordonat
activitatea structurilor de comunicaţii şi
informatică ale batalioanelor brigăzii
participante la exerciţiu. De asemenea,
locotenentul Teodoroiu şi echipa sa au realizat
reţeaua informatică de legătură între
plutoanele Bateriei 1 HAWK cu Punctul de
Conducere a Tragerii şi Centrul de apreciere
a tragerilor sol-aer. În ziua tragerii, echipa de
comunicaţii şi informatică, sub comanda
locotenent-colonelului Dumitru BALAURU,
şeful Comunicaţiilor şi Informaticii la Brigada
1 Rachete Sol-Aer, a sosit înaintea tuturor şi a
verificat sistemul de comunicaţii ce asigură
suportul tehnic pentru comanda şi controlul
pe timpul tragerilor la cele două tipuri de
sisteme de rachete sol-aer. „Venim primii şi
plecăm ultimii!” a afirmat locotenent-colonelul
Balauru.
În Punctul de comunicaţii cu navele aflate
în dispozitiv, căpitan-comandorul Liviu
MERCORE a verificat legăturile cu cele şase
nave care asigurau siguranţa poligonului pe
mare. În acelaşi timp, căpitan-comandorul a
îndeplinit funcţia de ofiţer de legătură în
cadrul exerciţiului LITORAL 2014, organizat
de către Forţele Navale Române.
Am părăsit Punctul de Conducere a
Tragerii pentru a merge în locul unde era

Verificarea tensiunii în relee la sistemul S-75 M3 VOLHOV
campată Compania 151 Tehnică din Braşov,
comandată de către maiorul Mihail AŢEF,
care deservea unităţile din cadrul brigăzii
aflate la această tragere. În acea zonă de
poligon am simţit că acest colectiv formează
o mare familie. De fapt, locul ocupat de către
aceştia căpătase aspectul unei mici aşezări
rustice care primise şi un nume, ce era scris
pe o scândură: „Poiana lui Iocan”. Am aflat
despre companie că sosise în poligon la
25 aprilie, iar de atunci şi până în data de
6 mai au desfăşurat pregătirea rachetelor şi
antrenamente privind pregătirea acestora pe
fluxul tehnologic. Unitatea a fost susţinută cu
specialişti de către Batalionul 8 Tehnic din
Ciorogârla, care face parte tot din structura
Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer.
Căpitanul Mircea GĂBUDEANU, şef
sector tehnic, ne-a explicat în ce constau
activităţile de pregătire a rachetelor. Spre
exemplu, o echipă de lucru condusă de
maistrul militar clasa a II-a Lucian EPARU
scoate rachetele din containere, realizează
deconservarea, le încarcă pe cărucioarele
tehnologice şi le montează aripile. Apoi,
echipa condusă de maistrul militar clasa I

Victor BIBICU verifică aparatura de bord a
rachetelor. Dintr-un astfel de grup de lucru
face parte şi caporalul clasa a III-a Constantin
ŞINDRILARU care, pe lângă atribuţiile de
serviciu, s-a ocupat, cu succes, şi de „look-ul”
camarazilor săi, ocupând şi funcţia onorifică
de „frizer de serviciu”.
Introducerea aerului sub presiune în rachetă
o face o echipă condusă de plutonierul Ionuţ
Marian BOBOC, iar o grupă coordonată de
către maistrul militar clasa a V-a Mihaela
Raluca RUSU montează treapta întâi a rachetei
la treapta a doua. Maistrul militar clasa I Ion
ZAMFIR introduce încărcătura de luptă în
rachetă şi montează stabilizatoarele, iar o altă
echipă condusă de plutonierul Constantin
Nicolae BUCHETE mută rachetele de pe
cărucioarele tehnologice pe semiremorcile MTI.
Alimentarea cu oxidant o face maistrul militar
clasa I Călin Viorel OLTEANU şi alimentarea
cu carburant maistrul militar clasa a IV-a
Cosmin OPREA. Odată terminată pregătirea
rachetelor, acestea sunt gata pentru a fi
expediate la batalioanele care execută trageri.
După două săptămâni de când au părăsit
Braşovul, a doua zi după executarea tragerii,

Lansarea rachetei HAWK
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militarii companiei au început să adune
elementele fluxului tehnologic pentru a se
întoarce în cazarmă.

STAREA PERSONALULUI
ÎNAINTEA TRAGERILOR

După ce m-am despărţit de ardeleni, am
mers în Punctul de Comandă al brigăzii pentru
a percepe moralul militarilor înaintea punctului
culminant al exerciţiului. Locotenent-colonelul
Adrian ENĂCHESCU, consilierul juridic-şef al
brigăzii, deşi era prins cu activităţile
administrative, şi-a găsit timp pentru a spune
o vorbă bună celor din jur. Locotenentul
Emanuel Florin SURUGIU, ofiţerul de relaţii
publice al brigăzii, în perioadele de timp în care
nu era ocupat cu prezentarea de informaţii
personalităţilor venite în vizită sau
reprezentanţilor mass-mediei militare prezente
la exerciţiu, a consiliat personalul brigăzii
privind răspunsurile pe care le pot da jurnaliştilor
la întrebările care le sunt adresate.
Aflat permanent în contact cu maiştrii
militari, subofiţerii şi militarii angajaţi, maistrul
militar principal Paul Gheorghe ŞTEFAN,
consilierul comandantului brigăzii pe
problemele maiştrilor militari şi subofiţerilor,

Locotenent-comandorul Mihai Liviu TĂNASĂ, de la Baza 86
Aeriană Feteşti, primind informarea echipajului care a executat
cercetarea poligonului, înainte de tragere
am putut rezista tentaţiei şi m-am alăturat
celor doi pentru câteva melodii ardeleneşti
pe care le-am cântat deseori, alături de foştii
colegi, în anii petrecuţi la Cluj.

executate cu rezultate foarte bune. Acesta
şi-a serbat ziua de naştere în poligon alături
de colegi, pe 8 mai, data executării tragerii.
El a făcut parte din echipa de intervenţie la
incendii, pe timpul misiunii.

ZIUA LANSĂRILOR

Activităţi în Punctul de Comandă a Tragerii
din timpul simulării exerciţiului

a oferit şi dânsul o mână de ajutor. Dincolo
de apropierea de oameni, el este şi un bun
cunoscător al tehnicii şi ştie că, până să ajungi
la trageri, este greu să păstrezi rachetele în
stare de fucţionare.
Fire deschisă şi plină de viaţă, preotul
militar Mihai IFTIME a devenit un obişnuit
al exerciţiilor executate de Brigada 1 Rachete
Sol-Aer. Starea sufletească pozitivă indusă de
liniştea interioară datorată credinţei că
Dumnezeu este sus şi veghează la bunul mers
al lucrurilor i-a făcut pe oameni să simtă nevoia
de a-l avea aproape pe părintele Iftime în
aceste momente.
Când am ajuns la locul de relaxare al
militarilor, l-am surprins pe părintele Iftime
care, susţinut de soldatul profesionist
George VLĂDILĂ, cânta o serie de melodii
cu tentă religioasă, militară, de dor şi alte
genuri, cântece care reuşeau să te liniştească
şi să te facă să ajungi, cel puţin cu gândul, la
persoanele dragi care te aşteptau acasă. Nu
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În acea atmosferă calmă, l-am cunoscut
pe sergentul-major Cristian SPIRIDON care
se afla la a zecea tragere în Capu Midia, toate

A sosit şi ziua în care militarii trebuie să
pună în practică toate cunoştinţele acumulate
şi să încununeze pregătirea forţelor şi a
materialelor necesare cu lansările rachetelor
spre ţinte. Am mers în Punctul de Conducere
a Tragerii, locul unde s-au adunat toate
informaţiile necesare executării tragerii.
Locotenent-colonelul Laurenţiu ILIUŞCO,
şeful Poligonului de trageri sol-aer, a coordonat
personalul în vederea realizării şi respectării
măsurilor de siguranţă în poligon. Pentru
aceasta, aici s-au centralizat datele privind
siguranţa aeriană, maritimă şi terestră,
Poligonul Capu Midia fiind singurul poligon
din ţară unde se pot executa trageri în toate
cele trei medii: aerian, maritim şi terestru.
„Poligonul, prin sistemele din dotare, asigură
ţintele aeriene necesare executării tragerilor şi
evaluarea tragerilor sol-aer”, ne-a informat
acesta, în finalul discuţiei.
Colonelul Viorel Eugen BITAN,
comandantul Taberei de Instrucţie şi a
Poligonului de Trageri Sol-Aer de la

Locotenent-colonelul Laurenţiu ILIUŞCO, şeful Poligonului
de trageri sol-aer, în timpul activităţilor ce urmăresc
respectarea măsurilor de siguranţă în poligon

INSTRUCŢIE
Capu Midia, ne-a făcut cunoscut faptul că
sprijinul pe care îl acordă unităţilor care
execută tragerile constă în asigurarea
siguranţei tragerii şi a suportului logistic. Din
acest punct de vedere, am aflat că s-au depus
eforturi pentru crearea unui grad de confort
sporit în locurile de cazare ale personalului
sosit la trageri şi că s-au realizat îmbunătăţiri
la reţelele de apă curentă şi de canalizare.
Începând cu ora 8.30, forţele aeriene au
început cercetarea poligonului. Locotenentcomandorul Mihai Liviu TĂNASĂ de la Baza
86 Aeriană Feteşti a realizat legătura cu
elicopterul care a executat cercetarea
poligonului, precum şi cu celelalte aeronave
care urma să aterizeze şi să decoleze în acea
zi din poligon. Elicopterul IAR-330-L,
aparţinând Bazei 86 Aeriană, care l-a avut pilot
pe căpitan-comandorul Dumitru Cristian
DOBROGHIU şi pilot secund pe căpitanul
Nicolae Ciprian BERAR, a efectuat
recunoaşterea pe un traiect cu opt puncte de
reper, apoi pilotul a raportat locotenentcomandorului Tănasă: „Sectorul de tragere este
liber!”. Acesta a fost secondat de către
sublocotenentul Ştefan Andrei STĂNESCU,
din aceeaşi bază aeriană, controlor de trafic
atestat care se afla în perioada de pregătire
pentru obţinerea specializării clasei a III-a.
Personalul poligonului aflat în dispozitiv,
forţele aeriene şi navale au raportat, pe rând,
faptul că raionul este liber. În amplasamentele
de tragere a început încărcarea rachetelor pe
rampele de lansare.
Înainte de începerea lansării, am încercat
să aflu unele detalii de la cei implicaţi direct
în comanda tragerii, despre ceea ce urma să
se desfăşoare. De la colonelul Claudiu
HERMENIUC, şeful de stat-major al Brigăzii
1 Rachete Sol-Aer, directorul exerciţiului, am
aflat că obiectivul exerciţiului a fost, conform

Echipa de comunicaţii şi informatică, comandată de locotenentcolonelul Dumitru BALAURU, şeful Comunicaţiilor şi Informaticii la
Brigada 1 Rachete Sol-Aer
scenariului tactic, „constituirea unei entităţi
mixte de rachete sol-aer pentru apărarea unui
obiectiv de pe litoral. După etapa de dislocare
a forţelor armate şi a tehnicii şi executarea
lucrărilor de întreţinere tehnică s-a realizat
respingerea unor atacuri aeriene, marcate cu
aeronave din Baza 86 Aeriană. A urmat
pregătirea pentru trageri de luptă reale şi
evaluarea personalului şi a tehnicii pentru
admiterea la tragere. În prima etapă, avionul

ţintă a fost combătut cu sistemul HAWK, iar în
etapa a doua s-a simulat un atac aerian cu
densitate mare care a fost combătut cu sistemul
VOLHOV ”.
La tragerile executate cu sistemul HAWK
PIP III R, conducătorul tragerii a fost colonelul
Ion MOISE, comandantul Grupului 2 Luptă.
Acesta ne-a informat că procedurile pentru
pregătirea tragerii sunt aceleaşi ca la sistemul
VOLHOV, dar activităţile sunt altele din cauza

Lansarea rachetei S-75 M3 VOLHOV
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caracteristicilor tehnice diferite ale sistemelor.
„Distinct pentru exploatarea sistemului HAWK
este faptul că, datorită folosirii tehnicii de calcul
totul se face mai uşor şi cu un grad mai mare de
siguranţă”, ne-a destăinuit colonelul Moise.
Am mai aflat că înainte de tragere se execută
o autotestare pentru a ajuta personalul să
determine starea şi capacitatea de operativitate
a sistemelor. În timpul executării tragerii cu
sistemul HAWK, posibilităţile tehnice
superioare permit adunarea informaţiilor
despre situaţia aeriană, de la toate radarele
sistemului, în Centrul de Distribuţie a Focului
(CDF), iar dacă Plutonul 1 HAWK descoperă
ţinta, iar Plutonul 2 HAWK nu, acesta va primi
automat datele de localizare a ţintei.
„La sistemul HAWK, prelucrarea tuturor datelor
se face automat, iar acestea ajung la conducătorul
tragerii”, şi-a încheiat prezentarea colonelul
Ion Moise. Colonelul Ioan ŞAICA ,
comandantul Grupului 1 Luptă, conducătorul
tragerii cu sistemul S-75 M3 VOLHOV i-a
coordonat pe cei doi comandanţi ai
Batalioanelor 3 şi 5 Rachete Sol-Aer. Din
Punctul de Conducere a Tragerii le-a dat
comenzi de trecere la o stare de pregătire de
luptă superioară, apoi de încărcare şi pregătire
a rachetelor, de verificare a staţiilor de dirijare,
urmate de comenzile pentru lansările
rachetelor.
Colonelul dr. Constantin RĂILEANU,
locţiitorul comandantului Brigăzii 1 Rachete
Sol-Aer, împuternicit la comandă şi
conducătorul exerciţiului „ISTRIA 2014”, a fost
persoana cea mai potrivită să vorbească
despre personalul brigăzii implicat în acest
exerciţiu. Era mândru de oamenii săi, pe care
îi aprecia ca fiind „dedicaţi, motivaţi şi pasionaţi
de specialitatea militară în care îşi desfăşoară
activitatea”. Colonelul Răileanu a mai adăugat

Aeriene şi structuri subordonate acestuia,
împărţită în două, pentru cele două sisteme
de rachete, a realizat evaluarea exerciţiului.
De la sosirea în poligon, pe 24 aprilie, şi până
la părăsirea acestuia, pe 9 mai, colonelul Baciu

Elicoptere de la Baza 90 Transport Aerian şi de la Baza 86 Aeriană
au efectuat misiuni de transport şi de recunoaştere a poligonului
a coordonat activităţile din tabără şi de la
nivelul brigăzii. Am mai aflat de la acesta că
partea a doua a exerciţiului „ISTRIA 2014”
va fi mult mai amplă şi că va reveni în
poligon pe 26 mai pentru exerciţiul
„ALBATROSUL 2014”.

O ALTĂ MISIUNE
ÎNDEPLINITĂ
În jurul orei 10.30 au sosit două elicoptere
IAR-330 SOCAT cu oficialităţi militare pentru
a asista la trageri. Generalul-locotenent dr.
Ştefan DĂNILĂ, şeful Statului Major General,
generalul Artur Neves Pina MONTEIRO,
şeful Statului Major General al Forţelor Armate

Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene îi felicită
pe militarii care au contribuit la reuşita exerciţiului
că „această misiune din Capu Midia este
bianuală, executându-se trageri de luptă în lunile
mai şi septembrie, în aşa fel încât toate unităţile
din cadrul brigăzii să participle la cel puţin o
tragere anuală”.
Am ajuns şi la colonelul Gheorghe BACIU,
şeful secţiei Instrucţie artilerie şi rachete
sol-aer din cadrul Statului Major al Forţelor
Aeriene, directorul evaluării exerciţiului, care,
cu ajutorul unei echipe formată din treizeci
şi doi de militari din Statul Major al Forţelor
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Centrului de apreciere pentru a urmări
lansările. După aproximativ zece minute a fost
lansată prima rachetă HAWK, ce a doborât
avionul-ţintă. Au urmat, succesiv, cele patru
rachete VOLHOV, care au distrus ţintele

Portugheze, generalul-maior Laurian
ANASTASOF, şeful Statului Major al Forţelor
Aeriene, generalul de flotilă aeriană
Cristinel-Reliu ION, şeful Instrucţiei şi
Doctrinei din SMFA şi alţi reprezentanţi de
seamă ai forţelor armate române şi portugheze,
au fost întâmpinaţi de către generalul de
brigadă Dan CAVALERU, locţiitorul şefului
SMFA care, după ce a dat raportul, i-a condus
spre Centrul de apreciere a tragerilor sol-aer.
În jurul orei 11, oficialităţile au ajuns pe terasa

simulate stabilite. În jurul orei 11.45, delegaţia
română şi cea portugheză au plecat din
Centrul de apreciere a tragerilor sol-aer şi,
după ce au felicitat echipele care au realizat
lansările, au părăsit Tabăra de Instrucţie şi
Poligonul de Trageri Sol-Aer Capu Midia.
Am revenit în Centrul de apreciere a
tragerilor sol-aer pentru a sta de vorbă cu
maiorul inginer Valeriu CĂLIN, şeful centrului,
care mi-a explicat că evaluarea tragerii se face
în două etape. Prima etapă este faza simulată
a tragerilor, în care se transferă datele despre
poziţiile obiectelor urmărite, în format digital,
iar a doua etapă este faza de prelucrare a
datelor, în care se coroborează datele primite
în prima fază, cu înregistrările video realizate
de către cineteodolite, unde acţionează
următorii şefi de formaţiuni: la cele cu infraroşu
maistrul militar clasa I Ciprian DRAGOMIR
şi maistrul militar clasa a II-a Viorel RAC, iar
la cele cu televiziune maştrii militari principali
Ion BOBEŞ şi Dan CĂMĂRĂŞAN şi maistrul
militar clasa a II-a Răzvan GRECICA. „În urma
analizei post-factum rezultă raportul de evaluare
care se concretizează printr-o fişă de tragere”, şi-a
încheiat maiorul Călin scurta prezentare.
Nu puteam încheia reportajul fără a
asculta, la cald, impresiile colonelului dr.
Constantin Răileanu, despre tragerea
executată: „Trăiesc un puternic sentiment al
datoriei împlinite şi consider reuşita tragerilor
ca pe un corolar al unui an de planificare şi
pregătire intensă”. Mulţumit de rezultatele
obţinute, aprecia că „tragerile au demonstrat,
încă o dată, profesionalismul personalului
brigăzii, coeziunea şi sinergia echipelor de luptă”.
În încheiere, colonelul Răileanu a dorit să
transmită mulţumiri „personalului implicat în
această tragere pentru altruismul, dedicaţia şi
profesionalismul de care au dat dovadă”.
Când am părăsit Centrul de apreciere a
tragerilor sol-aer, cu bucuria în suflet că încă
o misiune a militarilor români a fost îndeplinită,
pe terasa acestuia fluturau încă drapele
României, Portugaliei şi Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO), dovadă a
obiectivelor comune ale forţelor armate care
fac parte din această structură.
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ALBATROSUL 2014

C on ş t iinţa lucrului bine f ă cu t , în orice con d iţii

Maior Mircea BARAC
În perioada 12 mai – 12 iunie a.c., în Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de Trageri Sol-Aer
de la Capu Midia, artileriştii din Forţele Aeriene au susţinut examenul anual privind nivelul
de pregătire teoretică şi practică, în cadrul exerciţiului cu trageri de luptă cu muniţie reală,
„Albatrosul 2014”. Scopul exerciţiului a constat în perfecţionarea capacităţii de conducere
a comenzii batalioanelor de artilerie antiaeriană, creşterea nivelului de instruire a trupelor
participante pentru pregătirea şi ducerea acţiunilor de luptă în condiţii complexe, precum
şi antrenarea în executarea tragerilor reale cu tehnica de artilerie antiaeriană calibru
57 mm asupra ţintelor aeriene şi terestre, până la nivel batalion.

Scop şi obiective
Exerciţiul „Albatrosul 2014” a fost destinat
antrenării batalioanelor de artilerie antiaeriană
din cadrul Forţelor Aeriene pentru participarea
la operaţia aeriană de apărare a unui obiectiv
economic important, în condiţii complexe
apropiate de realitatea câmpului de luptă
modern (schimbarea frecventă a dispozitivului,
acţiuni de luptă atât ziua, cât şi noaptea,
angajarea unui inamic aerian care acţionează

de la înălţimi mici şi foarte mici, cu schimbarea
frecventă a direcţiei de atac la obiectiv).
Principalele obiective ale exerciţiului au
constat în: dezvoltarea capacităţii comenzilor
de la nivel subunitate/unitate de artilerie
antiaeriană în ceea ce priveşte integrarea
componentelor puse la dispoziţie pentru
formarea noii structuri de nivel batalion;
antrenarea în desfăşurarea activităţilor specifice procesului de planificare operaţională;
antrenarea şi perfecţionarea deprinderilor
personalului pentru executarea tragerilor de

Echipa de tun pregătită pentru executarea tragerilor

instrucţie (pe ţinte aeriene marcate) reale de
apreciere de nivel baterie şi batalion; antrenarea şi verificarea capacităţii batalioanelor
de a desfăşura etapele specifice ocupării unui
nou dispozitiv de luptă, atât ziua, cât şi
noaptea; evaluarea stării de funcţionare a
tehnicii şi nivelul de pregătire a personalului
care asigură mentenanţa acesteia.

Păreri, sentimente,
opinii

În cadrul sistemului militar, în general,
nivelul de pregătire se reflectă prin prisma
binomului resursă umană – resursă tehnică.
Şi cu cât arma este mai compexă din punct
de vedere tehnic, acest adevăr universal
valabil se reflectă mai mult în performanţa
înregistrată de entitatea respectivă. Artileria
antiaeriană este o armă tehnică prin definiţie,
iar personalul este pregătit să execute misiunile încredinţate în orice moment. Sigur, există
şi nuanţe, nimic nu este alb-negru. De exemplu, faptul că tehnica este uzată moral şi fizic
se reflectă în nivelul de performanţă ce poate
fi atins şi care este limitat de resursa tehnică,
omul neputând suplini lipsa de performanţă
a tehnicii. Ca specialist, există datoria şi
obligaţia de a exploata tehnica din dotare la
parametri maximi, dar mai departe sunt
aspecte ce nu ţin de personal. Cu toate că, în
mod evident, tehnica este uzată atât fizic, cât
şi moral, artileriştii aflaţi pentru mai bine de
două săptămâni la Capu Midia spun că pentru
ei, în acest moment, contează mai mult pregătirea decât tehnica în sine.
Locotenent-colonelul ing. Dumitru
Crişan ULEI este comandantul batalionului
de artilerie din cadrul Bazei 71 Aeriană de la
Câmpia Turzii încă din anul 2002, după ce
anterior încadrase funcţia de locţiitor tehnic.
Absolvent al Academiei Tehnice Militare,
specialitatea armament şi muniţii, comandantul dovedeşte un spirit de analiză la nivel de
detaliu în ceea ce priveşte plusurile şi minusurile armei artilerie antiaeriană, în momentul
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de faţă. „Pentru noi, tehnica nu mai are niciun
secret. Chiar dacă timpul nu a avut răbdare cu
această armă, noi înşine fiind martorii unuia

exemplu, nivelul de încadrare cu personal
reprezintă un aspect care se reflectă în nivelul
de performanţă ce poate fi înregistrat. În prezent

încadrată, au rămas cu omul încadrat. Tot la
deficite rezultate în urma restructurării putem
aminti şi sistemul de mentenanţă a tehnicii, care
se realizează extrem de anevoios în prezent. În
primul rând nu mai există atelier de reparaţii la
nivel de batalion; teoretic, reparaţiile se execută
prin intermediul Comandamentului Logistic
Întrunit, iar asta înseamnă, pe lângă o birocraţie
foarte mare, şi un timp de aşteptare pe măsură.
Însă cea mai spinoasă problemă cu care consider
că se confruntă această armă în prezent constă
în lipsa mijloacelor de atragere şi de fidelizare
a personalului. Deşi de ceva timp, în cazul SGP
s-a renunţat la obligativitatea deţinerii diplomei

Întreţinerea tehnicii
dintre cele mai ample procese de restructurare,
suntem convinşi şi conştienţi că artileria antiaeriană joacă şi va juca în continuare rolul ei în
cadrul sistemului de apărare aeriană. De altfel,
colaborăm foarte bine cu colegii noştri aviatori,
care ne ajută în procesul instrucţiei cu zboruri
prin care ne putem dezvolta deprinderile. Din
păcate, restructurarea este un proces ce durează
de ceva timp, iar unele decizii luate de-a lungul
timpului nu s-au dovedit a fi foarte eficiente. De

există un paradox în ceea ce priveşte statele de
încadrare ale batalioanelor de artilerie antiaeriană – probabil că situaţia este generală –,
paradox ce îşi are originea în decizia politică de
la sfârşitul anului 2010 de a desfiinţa toate
funcţiile neîncadrate la acel moment. S-a creat
astfel situaţia că dacă un batalion nu a avut
încadrată funcţia de locţiitor, de exemplu, acea
funcţie să fie desfiinţată la batalionul respectiv;
în schimb, cele care aveau funcţia respectivă

În cadrul exerciţiului au fost executate
trageri şi cu mitralierele antiaeriene din
dotarea companiilor de radiolocaţie
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Locotenent Ovidiu DOBOŞ,
comandant pluton tun
de bacalaureat la angajare, nu reuşim să
încadrăm funcţiile disponibile. Mai mult, mulţi
dintre cei încadraţi demisionează după perioade
relativ scurte. Iar lipsa stabilităţii la nivelul
personalului afectează procesul de instrucţie,
nivelul de coeziune şi, implicit, performanţa
finală. În aceste condiţii, faptul că reuşim să ne
îndeplinim misiunile încredinţate, reprezintă cu
adevărat o performanţă”, concluzionează
locotenent-colonelul ing. Ulei.
Locotenentul Ovidiu DOBOŞ este
comandant de pluton şi se află la a doua
tragere de luptă cu această armă, după ce
iniţial a activat ca ofiţer cu dirijarea şi comandant pluton radiotehnic în cadrul Brigăzii 1
Rachete Sol-Aer. Absolvent al Liceului Militar
„Ştefan cel Mare“ şi a Academiei Forţelor
Aeriene, tânărul locotenent ne-a destăinuit
că decizia de a urma o carieră militară a venit
ca urmare a credinţei sale că sistemul militar
de învăţământ reprezintă un sistem de învăţămânr de elită. „Citeam în presă despre
rezultatele obţinute de elevii liceului militar la
olimpiade şi îmi doream să fiu şi eu unul dintre
acei elevi, iar visul a devenit realitate. Sigur, ca
ofiţer, realitatea este puţin diferită faţă de visul
meu, în sensul că nu-mi închipuiam că oamenii
trebuie să facă eforturi şi să-şi depăşească
limitele în anumite situaţii, pentru a compensa
cumva lipsa resurselor. Însă am învăţat că orice
greutate depăşită reprezintă un mare pas înainte
în devenirea unui profesionist, astfel încât încerc
să consider orice neajuns doar ca pe o provocare.
Vizavi de provocări, cea mai mare provocare a
unui comandant de pluton constă în realizarea
coeziunii şi moralului echipelor de luptă, în
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Şeful SMFA a felicitat personalul pentru rezultatele obţinute pe timpul exerciţiului
condiţiile în care se înregistrează o volatilitate
foarte mare la nivelul sergenţilor gradaţi profesionişti care aleg să părăsească sistemul după
perioade relativ scurte de timp, din cauza faptului
că nu întotdeauna ajung oamenii potriviţi la
locurile potrivite. Din acest motiv, consider că
un ofiţer trebuie să aibă viziune, să-şi cunoască
atât limitele, cât şi potenţialul pentru a putea
fi un bun exemplu şi un lider în ochii
subordonaţilor”.
Maistrul militar clasa a III-a Ovidiu DAN
este promoţie 2007 şi a îndeplinit deja o serie
de funcţii de specialitate, printre care specialist
pluton alimentare la bateria lansare din cadrul
complexului de Rachete Sol-Aer Volhov sau
comandant de tun. În prezent, este operator
şef al complexului radiotehnic de tragere.
Între timp a executat şi o misiune în teatrul
de operaţii din Afganistan, în calitate de
investigator Poliţie Militară Internaţională.
„Chiar dacă tehnica este veche, motiv din
cauza căruia apar o serie de defecte, noi suntem
acum profesionişti în proporţie de sută la sută.
Este o meserie pe care fiecare ne-am ales-o de
bunăvoie, deci trebuie să facem tot ce este posibil
pentru a menţine tehnica operaţională şi pentru
a ne instrui. Aici se învaţă cele mai multe lucruri,
în poligon. Se învaţă şi la unitate, dar acolo eşti
mai relaxat. Aici însă se vede rezultatul muncii
tale, există o altfel de concentrare”, este de
părere maistrul Dan.
„La început nu ştiam exact despre ce este
vorba, ce înseamnă artileria antiaeriană. Am
decis să urmez o carieră militară pentru că mi se
oferea şansa unui loc de muncă stabil şi motivant.
În timp, m-am ataşat foarte mult de ceea ce fac,
de această armă, iar faptul că am în subordine
un număr de şapte oameni – servanţii tunului,
m-a ajutat să mă maturizez cu adevărat, să-mi
asum responsabilităţi de care înainte nu mă
credeam capabil”, ne-a destăinuit sergentul
Ovidiu CUC, commandant de tun.
„Spre deosebire de anii anteriori când
batalioanele de artilerie antiaeriană se prezentau
în poligon prin rotaţie pentru executarea acestor
antrenamente, anul acesta au participat în
aceeaşi perioadă toate batalioanele. În cadrul
exerciţiului au mai fost executate antrenamente
cu ţinte aeriene marcate, trageri cu armamentul
individual de infanterie, aruncarea grenadei şi
trageri de instrucţie, toate obiectivele fiind
îndeplinite foarte bine”, ne-a declarat colonelul
Gheorghe Baciu, directorul exerciţiului, înainte
de a părăsi poligonul purtând cu noi sentimentul general al datoriei îndeplinite în orice
condiţii.

În poligon, stresul capătă o cu totul altă
formă. Nimic nu seamănă cu ceea ce s-a
întâmplat cu o zi înainte sau cu un an
înainte, chiar dacă aşa pare. Fiecare lucru
e cu totul nou, deşi totul pare vechi.

Maistrul militar clasa a III-a Ovidiu DAN,
operator al complexului radiotehnic de
tragere
Oamenii se schimbă de la an la an, încărcaţi
de alte responsabilităţi, experimentând
alte funcţii, alte sarcini. Cei mai în vârstă
o simt din plin. Asupra lor poligonul a lăsat
urme adânci, marcate prin calmul şi experienţa cu care privesc fiecare zi ca pe o nouă
Tragere pe timp de noapte

provocare. Cei mai tineri privesc spre viitor
şi încearcă să se adapteze, cuprinşi de o
stare oscilantă, un amestec între teamă şi
ambiţie, între lamentare şi revoltă. Sunt,
toate acestea, urmele unui poligon prin
care au trecut multe generaţii şi prin care,
cu siguranţă, vor mai trece multe generaţii
în lupta lor pentru a-şi confirma
profesionalismul.
Tunul antiaerian S-60, singurul care se
mai află în dotarea Forţelor Aeriene în
prezent, este utilizat pentru apărarea aeriană
cu rază scurtă de acţiune a obiectivelor
punctiforme şi de dimensiuni mici, împotriva
atacurilor cu avioane pilotate şi fără pilot,
iar în caz de necesitate, împotriva ţintelor
terestre şi de la suprafaţa apei aflate la
distanţe mai mici de 2.000 de metri.
Componentele de bază ale sistemului
constau în complexul radiotehnic de tragere
CRT 1M (1 RL-35M) şi 6 - 8 tunuri automate
calibru 57mm.
Acest model de tun a fost introdus în
exploatare la sfârşitul anilor ’50, în Uniunea
Sovietică, fiind proiectat ca un tun special
pentru combaterea ţintelor aeriene. Radarul
de tragere şi aparatul de calcul al elementelor de tragere au trecut prin mai multe
variante. Ultima, cea sub forma complexului
radiotehnic de tragere CRT 1M, a apărut la
sfârşitul anilor ’70. Sisteme care au la bază
acest tun s-au fabricat şi în China şi au fost
folosite în conflictele din Vietnam, Irak sau
Iugoslavia.
În România, acest sistem a parcurs mai
multe variante de modernizare, conducerea
focului realizându-se cu staţii PUAZO 6,
SOT-9, SOT-9A, iar în final, cu date de la CRT
1M.
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COMPANIA 103 RADIOLOCAŢIE

O UNITATE MICĂ...
D A R C U M U L T E R E S P O N S A B I L I TĂ Ţ I

Pe drumul european Bucureşti – Giurgiu, în apropierea localităţii Daia, într-un cadru natural
în care se îmbină frumuseţea peisajului reprezentat de câmpia ce se pierde la linia orizontului
în pădurile din lunca Dunării, cu bogăţia solului îmbrăcat în culturi de grâu, orz şi porumb,
descoperim, printre coline, Compania 103 Radiolocaţie, o unitate mică din punct de vedere al
structurii de personal care o încadrează, dar mare din punct de vedere al importanţei acesteia
şi al sufletului pe care îl pun cei care îşi desfăşoară activitatea în acest peisaj mirific.

O MARE FAMILIE
La sosirea în unitate, am găsit aici un număr mai
mare de militari decât erau, în mod obişnuit, la
program. În acea zi, în unitate se desfăşurau două
activităţi care necesită prezenţa unei părţi a personalului, chiar dacă acesta beneficia de zilele libere
cuvenite după serviciile executate. Prima activitate
planificată deja se derula. Comandantul, locotenentcolonelul Gheorghe DUMITRACHE, convocase o
adunare cu personalul unităţii pentru a discuta
despre modul de îndeplinire a obiectivelor companiei, problemele administrative cu care se confruntau
în îndeplinirea atribuţiunilor funcţionale şi modul
de remediere a acestora, dar şi despre problemele
personale ale angajaţilor unităţii. Precum într-o
familie, ceva mai mare şi cu o structură diferită de
cea clasică, în această companie fiecare îşi aduce
aportul profesional şi personal pentru a reuşi să facă

locotenent-colonelul Dumitrache. Acesta mai
consideră că „Nota unui comandant este dată de
oamenii pe care îi conduce, iar cei pe care îi comand
eu sunt foarte buni”. De aceea, deşi situaţia existentă
este îngreunată şi de deficitul de materiale necesare
mentenanţei tehnicii, prin dăruirea şi implicarea de
care dau dovadă toţi cei care lucrează în această
unitate, reuşesc să facă faţă activităţilor desfăşurate
în bune condiţii.
Iar activităţile Companiei 103 Radiolocaţie sunt
numeroase. De la îndeplinirea misiunilor de luptă,
adică supravegherea permanentă prin radiolocaţie
a spaţiului aerian din zona de responsabilitate în
concordanţă cu doctrinele şi procedurile naţionale
şi ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord
(NATO), descoperirea şi urmărirea aeronavelor care
utilizează spaţiul aerian, determinarea succesivă a
coordonatelor de zbor, identificarea şi înştiinţarea
despre situaţia aeriană din zona de supraveghere
a Punctului de Fuziune Senzori (PFS) a Centrului 1

ALBAT
ROSUL
2014

Adunarea cu personalul unităţii – locul unde se dezbat problemele organizatorice
şi funcţionale

faţă, cu un număr redus de persoane, la multiplele
provocări din desfăşurarea activităţilor cotidiene.
După terminarea adunării, am mers cu comandantul unităţii în biroul pe care acesta îl ocupa din
anul 2000, atunci când a preluat această funcţie.
Am aflat că lucrează în această unitate încă de la
înfiinţare, din anul 1987. „Se spune că dacă bei apă
din Dunăre, rămâi aici”, a încercat să explice comandantul faptul că din anul 1987, când s-a mutat la
Giurgiu, a rămas în această zonă a ţării şi s-a căsătorit.
De atunci a trecut prin toate funcţiile de ofiţer din
unitate, inclusiv cea de şef de radar, astfel încât
acum cunoaşte în amănunt activităţile care se
desfăşoară în companie şi greutăţile întâmpinate
în realizarea obiectivelor propuse. „Trebuie să
cunoaştem ce sarcini putem să realizăm şi ce nu putem,
în funcţie de personalul pe care îl avem la
dispoziţie”, şi-a prezentat punctul de vedere
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Supraveghere Aeriană în sistem neautomatizat şi
informarea, la ordin, a Inspectoratelor Judeţene
pentru Situaţii de Urgenţă despre apariţia sau
încetarea pericolului aerian, până la problemele
administrative legate de întreţinerea tehnicii, a
spaţiilor din unitate, a gardului împrejmuitor şi a
drumului de acces în unitate.
Pentru a face posibilă îndeplinirea standardelor
şi procedurilor de lucru pentru supravegherea
spaţiului aerian de interes în cadrul elementelor
Sistemului de Comandă şi Control Aerian Naţional
(SCCAN) pentru integrarea ierarhică, digitală, a
datelor de la senzorii în funcţiune şi producerea
imaginii aeriene locale (LAP), personalul încadrat
la tehnică urmăreşte efectuarea tuturor operaţiilor
prevăzute în cadrul lucrărilor de mentenanţă
săptămânale, lunare şi anuale.
În acelaşi timp, se urmăreşte formarea şi dezvoltarea potenţialului şi a capacităţii de efort fizic

plutonier-adjutant
Alex BĂLĂNESCU

Comandantul Companiei 103 Radiolocaţie,
locotenent-colonelul
Gheorghe DUMITRACHE

necesare îndeplinirii misiunilor în condiţii extreme
de solicitare, specifice zonelor în care este previzibilă
participarea la operaţii multinaţionale, îndeplinirea
standardelor şi procedurilor de lucru pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare
lucrului într-un mediu electromagnetic ostil, dar şi
creşterea nivelului de cunoaştere a limbii engleze,
cu accent pe termenii, expresiile, abrevierile şi
acronimele specifice NATO.
Personalul companiei se instruieşte continuu
pentru a cunoaşte posibilităţile de luptă ale tehnicii
din înzestrare, astfel încât, să fie în măsură să
intervină oportun pentru depistarea şi remedierea
deranjamentelor apărute. Oamenii sunt pasionaţi
de tehnică, s-au adaptat uşor trecerii de la tehnica
analogică la cea digitală şi îşi dezvoltă continuu
cunoştinţele şi deprinderile necesare exploatării
tehnicii noi, introduse recent în înzestrare.
Trecerea pe radarele digitale a scurtat foarte
mult timpul de transmitere a datelor, care se face
acum în mod automat sau semiautomat. De asemenea, personalul companiei se pregăteşte să fie
în măsură să execute, la ordin, manevra de forţe şi
mijloace pentru ocuparea unui nou dispozitiv de
luptă, cu toate forţele şi mijloacele sau numai cu o
parte din acestea, iar personalul de comunicaţii şi
informatică să asigure operativitatea permanentă
a canalelor de comunicaţii fir şi radio şi să fie în
măsură să realizeze fizic un nou sistem de comunicaţii, pe o altă poziţie.
De asemenea, o importanţă deosebită se
acordă personalului încadrat în plutonul de poliţie
militară care, prin exersarea sarcinilor colective
specifice de instrucţie, să fie în măsură să-şi îndeplinească misiunea de pază şi intervenţie la

REPORTAJ
obiectivul militar, precum şi cunoaşterii şi respectării
întocmai a prevederilor normelor de securitate şi
sănătate la locul de muncă, de protecţie a mediului
şi de apărare împotriva incendiilor în unitate.
Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiunilor
de serviciu, unitatea a fost citată în Ordinul de Zi pe
Unitate al Statului Mjor al Forţelor Aeriene, în data de
29 martie 2010, iar pe 7 august 2012 a primit Emblema
de Onoare a Forţelor Aeriene, pentru întreaga activitate desfăşurată în slujba apărării spaţiului aerian.

clasa a III-a Mihai CIOTEC şi pe sergentul-major
Bogdan CIOCAN, specialişti formaţie operare şi
mentenanţă.
L-am întâlnit, de asemenea, la locul de muncă,
şi pe plutonierul-major Iulian BURCEA, şef
depozit nivel 3 în cadrul plutonului deservire, care
are în primire toate gestiunile din companie, cu
excepţia celei de radiolocaţie şi a celei medicale.
Acesta a sosit aici în anul 2001, încadrat pe funcţia

la o şcoală din Bucureşti, îl susţine şi se ocupă
de cele două fetiţe ale lor, Ilinca şi Iustina,
de doi ani şi, respectiv, două luni, care le-au
luminat viaţa.
Am ajuns şi la Compartimentul Documente
Clasificate unde personalul civil contractual
Silvia GROZEA se descurcă singură. Ea ştie
care îi sunt atribuţiunile şi le îndeplineşte în
conformitate considerând că, în această unitate,
“fiecare îşi face serviciul din conştiinţă”.

ACTIVITĂŢILE UNITĂŢII,
SURPRINSE DE RADARUL
JURNALISTULUI
În jurul orei 11, în unitate a sosit maistrul
militar clasa a II-a Valentin DRĂCEA, încadrat la
Centrul 1 Supraveghere Aeriană Baloteşti, care a
realizat un stagiu de instruire pentru prelungirea
autorizaţiei personalului în ocupaţia de fochist clasa
C, cu cei autorizaţi să exploateze centrala termică
din unitate. La această verificare anuală, cei cinci
militari ai companiei, plutonierul-adjutant Nicolae
PITULICE şi caporalii clasa a III-a Florin ŢEPURLOI,
Cristian ŢEPURLOI, Bogdan TRÂNCĂ şi Marian
FRÂNCU, au făcut o pregătire teoretică şi practică
încheiată cu o testare, rezultatele obţinute la
examinare fiind consemnate în procesul-verbal
încheiat cu această ocazie.
La 1 mai, maistrul militar principal George
Marius PAVEL, care a fost specialist 1 şi şef grupă
operare şi mentenanţă radare, a ieşit la pensie, însă
nu înainte de a preda ştafeta sublocotenentului
Bogdan CĂLIN, şef grup radare, sosit din cea mai
recentă promoţie de absolvenţi. Timp de două luni,
sublocotenentul a încercat să acumuleze cât mai
multe cunoştinţe din experienţa împărtăşită de
maistrul care a trecut prin numeroase încercări pe
parcursul îndelungatei sale cariere militare.
În sala de conducere a serviciului de luptă,
unde se centralizează datele privind monitorizarea
traficului aerian, l-am întâlnit pe plutonierul-major
Mitică STAICU, şef formaţie Centru de Management
Local (CML), parte a Sistemului de Comandă şi

Maistrul militar clasa a III-a Mihai CIOTEC şi sergentul-major Bogdan CIOTEC,
executând lucrări de întreţinere la radarul Gap Filler TPS-79 (R)

de comandant pluton deservire şi a ajuns pe această
funcţie, între timp acomodându-se cu responsabilităţile funcţiei şi cu unitatea, despre care are o
părere foarte bună.
La Infirmerie, importantă din cauza distanţei
destul de mari până la prima localitate unde se

Sergentul-major Flavius-Marian UDREA
în timpul misiunii din Afganistan

Plutonierul Octavian STAN în timpul
executării atribuţiunilor de serviciu

Control Aerian Naţional (SCCAN). La radarul Gap
Filler TPS-79 (R), l-am întâlnit pe caporalul clasa
a III-a Marian SPIRIDON, electromecanic şi şofer
formaţie operare şi mentenanţă. Tot aici i-am găsit
executând lucrări de întreţinere pe maistrul militar

poate acorda specializat ajutorul medical, îndeosebi
în timpul iernii când stratul de zăpadă ajunge şi la
doi metri pe drumul de acces spre unitate, este
încadrat sergentul-major Flavius-Marian UDREA,
sanitar-şef şi şofer în cadrul plutonului deservire.
Acesta a absolvit Şcoala Postliceală Sanitară „Carol
Davila” din Bucureşti, dar şi două cursuri cu militarii
americani, în anul 2009, „Combat Life Saver

Course”, la Focşani, şi “Combat Medic
Advanced Skills Training”, la Bucureşti. În urma
participării, în anul 2006, la o misiune în
Afganistan, cu Batalionul 2 Infanterie, acesta
a primit “Medal for service with NATO in
relation to the ISAF operation”, pe 1 decembrie
2006. Soţia sa, Georgiana Viviana, învăţătoare

PREZENT ŞI VIITOR
Maiorul Petre PAŞOL, locţiitorul comandantului, are ca principale activităţi aspectele care ţin
de personal şi mobilizare, structura de securitate,
operaţii şi instrucţie, planificarea şi conducerea
logistică. „În anul 1995, aici erau încadraţi doisprezece
ofiţeri, iar acum suntem trei, deşi sarcinile şi responsabilităţile au crescut”, m-a informat acesta. Pe lângă
Institutul Militar de Radiolocaţie „Avram Iancu” din
Braşov, absolvit în anul 1995, acesta a urmat şi
cursurile Universităţii Politehnice din Bucureşti, pe
care a absolvit-o în anul 2001. În lunile iulie şi august
ale anului trecut, a asigurat comanda Companiei
109 Radiolocaţie din Sulina, aceasta fiind o perioadă
în care a simţit că îşi face meseria cu adevărat,
deoarece în unitatea de încadrare cea mai mare
parte a timpului trebuie să o dedice problemelor
administrative. Maiorul Paşol remarca faptul că au
început să iasă la pensie maiştri militari cu experienţă, iar aceştia sunt înlocuiţi de alţii mai tineri care
au nevoie de ajutorul celor mai în vârstă pentru a
acumula cunoştinţe. Pentru aceasta, a adus în
unitate câţiva maiştri militari din unitatea de
radiolocaţie de la Greaca, ce a fost desfiinţată, şi
speră să nu se oprească aici. „Într-o unitate, dacă nu
pui suflet în ceea ce faci, nu ai rezultate. Dacă îţi
desfăşori activitatea cu superficialitate, totul se
întoarce împotriva ta. Noi trebuie să ne autogospodărim aici, să ne descurcăm la fel ca o mare unitate,
în toate aspectele, deşi nu avem structuri de specialitate
în toate domeniile. Sunt de la 14 ani în armată şi sunt
obişnuit să mă descurc, dar când iei hotărâri şi pentru
alţii trebuie să analizezi toate aspectele pentru toţi,
colegi, familie”, mi-a mărturisit maiorul Paşol.
Echipa de comandă a Companiei 103
Radiolocaţie din Daia, alături de întreg personalul
încadrat aici, demonstrează că prezentul şi viitorul
sună bine în această mică unitate, unde am întâlnit
oameni cu suflete atât de mari.
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A R P I A – o misiune d e onoare
Calitatea ARPIA, de membră în Parteneriatul European al Asociaţiilor Aeronautice – EPAA şi mai ales,
continuarea deţinerii preşedinţiei acestui organism european pentru 2014, aduce în prim-planul preocupărilor asociaţiei, noi responsabilităţi şi demersuri pentru a asigura continuitatea cunoaşterii contribuţiei
românilor la afirmarea aviaţiei mondiale, a eforturilor şi colaborărilor ei aeronautice cu diferite ţări şi
parteneri. Toate acestea reprezintă aspecte de mare valoare ce pun în evidenţă evenimente şi personalităţi,
construcţii şi valori a căror importanţă trebuie promovate, cunoscute şi recunoscute în ţară şi în lume.

Promovarea
tradiţiilor
Programul de omagiere a lui Aurel Vlaicu din
2013 care continuă şi în 2014, lucru despre care am
informat colaboratorii şi membri asociaţiei, respectul ce-l manifestăm faţă de opera lui Traian Vuia şi
invenţiile savantului Henri Coandă sau al altora,
faţă de supravieţuitori şi eroii celor două războaie
mondiale ori faţă de cei care s-au sacrificat în
exerciţiile de pregătire luptă în zbor au scos în
evidenţă, preţuirea şi veneraţia ce le-o acordăm

Odată cu aceasta a apărut oportunitatea să vizităm
şi Expoziţia aerospaţială ILA Berlin 2014. La sesiune
au participat reprezentanţii asociaţiilor aeronautice
din 12 ţări şi ca invitat, o Asociaţie a Aviatorilor din
Polonia. Momentul şi întâmplările mi-au oferit
argumentul de a relata ceva despre unul dintre cele
mai importante evenimente aviatice ale anului.
Fondată în 1909, ILA este cea mai veche
expoziţie aerospaţială, care s-a bucurat mult timp
şi se bucură de o reputaţie excelentă, reprezentând
unul dintre principalele târguri ale industriei
aerospace internaţionale. Acest lucru se datorează
unui concept convingător, care combină în cadrul

La ILA 2014 a avut loc, sub preşedinţia ARPIA, sesiunea de primăvară a Comitetului
Director al EPAA

pentru devotamentul, slujirea şi dăruirea pentru
ţară şi necesitatea susţinerii imaginii aviaţiei. Acestea
sunt direcţiile pe care ne axăm eforturile şi al căror
examen îl susţinem în faţa partenerilor europeni
care aşteaptă ca ARPIA, organismele şi instituţiile
Aviaţiei Române să amplifice măsurile de stimulare
a publicului şi îndeosebi, a interesului tinerilor
pentru aeronautică – un important domeniu al
vieţii sociale, economice şi turistice al ţării.
În perspectiva realizării programelor şi acţiunilor asociaţiei, de omagiere a unor personalităţi
aviatice şi aniversarea importantelor evenimente
aeronautice naţionale şi europene, precum şi de
sprijinire a activităţilor specifice noilor responsabilităţi ale Asociaţiei Române pentru Propaganda
şi Istoria Aeronauticii – ARPIA, în contextul unui
parteneriat european, continuăm să supunem
atenţiei publicului aspecte ce reflectă susţinerea
promovării valorilor şi tradiţiilor aeronautice naţionale, imaginea Forţelor Aeriene şi a Aviaţiei
Române.

ILA 2014 – conexiuni

Programul şi responsabilităţile ARPIA, invitaţia
şi oficiul de gazdă al Asociaţiei Aviatorilor din
Germania au făcut ca în zilele de 20 şi 21 mai 2014
să desfăşurăm la Berlin, sub preşedinţia ARPIA,
Sesiunea de primăvara a Comitetului Director al
EPAA – European Partnership Air Force Associations.
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evenimentului trei componente: o expoziţie statică,
un spectacol aerian impresionant şi un program
de conferinţe extensiv. Pe cerul de la Schönefeld,
evoluţiile aeriene de înaltă acrobaţie au fost prezentate de două echipe acrobatice (Breitling JetTeam şi Patrouille Suisse), de afişajul “Willfire”,
privind capacităţile Bundeswehr şi demonstraţiile
a patru avioane de luptă, F-16, MiG-29, Gripen şi
Eurofighter, acrobaţie cu planoare motorizate şi
avioane din diferite etape ale istoriei aviaţiei. Au
fost expuse în total 300 de aeronave ce au putut fi

General (r) Iosif RUS,
preşedintele ARPIA
227.000 de persoane. Din 20 până în 25 mai,
1.203 expozanţi din 40 de ţări au afişat întreaga
gamă de produse high-tech, proiecte de cercetare
şi dezvoltare din industrie. După numărul de
expozanţi, expoziţia a fost a doua, ca dimensiune,
din istoria celor 105 de ani a ILA. Se pare că numărul
de vizitatori comerciali de 120.000 a rămas la un
nivel înalt şi stabil.
Este plăcut să afirm că membrii delegaţiei
ARPIA, prezenţi la ILA au avut prilejul unei întâlniri
cu echipajul român şi reprezentantul SMFA, participanţi la expoziţie, ocazie cu care, s-au întreţinut
în discuţii specifice momentului, inclusiv cu membrii
delegaţiilor partenere din Franţa, Italia, Germania,
Slovacia, Polonia, Cehia, Belgia, Slovenia, Olanda
şi Bulgaria.

Programul ARPIA la
nivel internaţional
pentru anul 2014

Ianuarie-Februarie:
- desfăşurarea unor activităţi de pregătire şi
lansare a site-lui EPAA.
Mai:
– oficializarea predării/primirii, prin intermediul
Muzeului Naţional al Aviaţiei Române, a unui avion
IAR 93, Muzeului Militar din Slovenia, oferit de SMFA/
MApN, reparat, completat, reamenajat şi revopsit
sub auspiciile ARPIA;
– sesiune EPAA și vizitarea Expoziţiei
Aerospaţiale ILA Berlin 2014;
– marcarea, la Torino, a împlinirii a 10 ani de la
realizarea înfrăţirii ARPIA cu AAA Italia;
Iunie – Septembrie:
– participări, pe bază de invitație, la simpozioane, conferințe, mitinguri aeriene şi schimburi de
experiență, în țară şi/sau în țările europene;
– participare la Airshow Ostrava. Delegaţia
ARPIA, împreună cu partenerii din Cehia, vor depune
coroane de flori la Monumentul cdor Gheorghe
Bănciulescu, dezvelit cu un an în urmă (2013), în
localitatea Rymarov;

Aspect de la ILA 2014

vizionate în teren şi pe ecran, inclusiv giganţii
aerului, cum sunt A380 operat de Emirates, avionul
Antonov An124, ambele cu posibilităţi de vizitare
de către public.
De menţionat că ILA 2014 a acoperit toate
aspectele legate de industria aerospaţială şi a fost
o atracţie majoră pentru public care a însumat

Octombrie:
– vizită de răspuns a unei delegaţii ARPIA în
Bulgaria, la invitația Asociaţiei Aviatorilor din această
țară;
– sesiunea de toamnă a Comitetului Director
al EPAA (European Partnership Air Force
Asocciations), la București, sub președinția ARPIA.

TRADIŢII

7 0 d e ani d e la 1 9 4 4
În 2014 se împlinesc 70 de ani de la o pagină
deosebită din istoria poporului român. Este de
datoria noastră să ne amintim, să cinstim memoria
ostaşilor noştri, să promovăm istoria aşa cum a fost
şi, când ne-o fi dat fiecăruia dintre noi să plecăm,
cel puţin să avem mulţumirea, ori liniştea cea din
urmă, că nu murim ca şi cum nu am fi trăit.
La Bacău, respectul pentru aviatorii eroi a fost
la el acasă. A fost prezentă magia zborului, magia
zburătorului de atunci, de acum, din totdeauna.
Printr-un efort conjugat al Forţelor Aeriene Române,
al Garnizoanei Bacău, al efectivului militar de la
Baza 95 Aeriană şi al echipei Fundaţiei “Erou căpitan

Eleonora ARBĂNAŞ
(Fundaţia „Erou căpitan aviator
Alexandru Şerbănescu”)

Mircea Sorin ARBĂNAŞ
Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, filiala „Colonel
Corneliu Chirieş” din Bacău, alte personalităţi din
structurile locale şi vizitatori ai expoziţiei.
Secţiunea expo, în întregul ei, a fost una de
excepţie prin unicitate şi modul în care au fost
alcătuite şi prezentate paginile de istorie autentică,
o premieră în cadrul Cercului Militar Bacău.

Generalul Ion DOBRAN şi comandorul aviator Alexe RUSEN,
oaspeţi de seamă ai Bazei 94 Aeriene

aviator Alexandru Şerbănescu” a fost posibil să
onorăm memoria aviatorilor eroi sub semnul:
„70 de ani de la ultima luptă aeriană a comandantului Grupului 9 Vânătoare, căpitanul aviator
Alexandru Şerbănescu”, patronul spiritual al
Bazei 95 Aeriene de la Bacău.
Programul s-a desfăşurat în două secţiuni:
Expoziţia „Zbor spre Nemurire”, ediţia a IV-a şi
Mitigul aerian de la Baza 95 Aeriană.

Expoziţia “Zbor
spre Nemurire”
Între 10 şi 14 iunie 2014, Expoziţia „Zbor spre
Nemurire”, ediţia a IV-a, găzduită de Cercul Militar
Bacău, a cuprins o galerie cu imagini fotografice
(1941-1944) prezentate profesionist şi atractiv pe
suportul a şase panouri kappa ale Fundaţiei „Erou
căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”, pregătite
special pentru evenimentul comemorativ de la
Bacău, precum şi 30 de lucrări de pictură tematice
sub semnătura unor artişti plastici din Bucureşti şi
Bacău.
De asemenea, un element important în cadrul
secţiunii “Zbor spre Nemurire” a fost proiecţia
filmului documentar „Cucerirea Odessei – 1941”,
cu imagini autentice de istorie militară, aflat tot în
arhiva fundaţiei, la vizionarea căruia au dorit să
participe membrii Asociaţiei Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere (A.C.M.R.R.) filiala Bacău, ai

Repere istorice
Aviaţia română a intrat în acţiune în cel de-al
Doilea Război Mondial, la 22 iunie 1941. Şi-a încheiat
misiunea la 9 mai 1945. Din perspectiva istoriei şi
a interesului naţional, a fost un singur război cu un
singur ţel: păstrarea statului şi refacerea hotarelor
rupte în vara anului 1940.
În dimineaţa zilei de 22 iunie 1941, aviaţiei
române i-a revenit misiunea de a deschide ostilităţile,
în conformitate cu Directiva Operativă nr. 34 şi
Ordinul de Operaţii nr.1 al Statului Major al
Aerului.
Generalul de escadră aeriană Constantin
CELĂREANU, comandantul Grupării Aeriene de
Luptă (G.A.L.) a trimis următorul răspuns : ,,Gruparea
Aeriană de Luptă este gata şi în măsură să execute
Directiva nr. 34”. A urmat un război costisitor

sub toate aspectele. Ostaşii Armatei Române
au răspuns ordinelor militare primite,
făcându-şi datoria cu prisosinţă pe toate
fronturile.

Aviaţia română are rădăcini adânci în sfera
naţională şi mondială. Acei magnifici ai aerului pot
trăi încă prin noi prin cinstirea memoriei tuturor
celor ce au clădit imaginea aeronauticii noastre în
lume. Putem să construim mai departe, pe structura
de granit clădită de înaintaşii noştri, putem să
cuprindem cu aripile sufletului icoana lor, dar, mai
ales, putem să ne amintim de ei, de aviatorii eroi.

70 de ani de la
Ultima luptă aeriană
a căpitanului aviator
Alexandru Şerbănescu
Anul 1944, în întregul lui, a rămas unul de
referinţă în istoria ţării. În cursul acestui an se
împlinesc 70 de ani de la fiecare dintre cele mai
curajoase şi eroice fapte ale aviaţiei române
petrecute pe Frontul de Est, în apărarea teritoriului
naţional. 70 de ani de la numeroasele lupte sau
victorii aeriane, de la înfrîngeri şi pierderi, de la
ultima luptă aeriană a Grupului 9 Vânătoare aflat
sub comanda căpitanului Şerbănescu.
În primavara şi vara anului 1944, pe cerul
Românei s-au dus cele mai acerbe lupte aeriene,
purtate de aviaţia de bombardament şi de vânătoare, pentru apărarea teritoriului naţional.
Începând cu 4 aprilie 1944, escadrilele
Corpului 1 Aerian Român au fost dislocate pe
aerodromurile din Moldova, cel de la Tecuci
devenind cel mai important. Aici au aterizat
escadrilele de vânătoare ale Grupului 9, cele ale
Grupului 8 Asalt, precum şi bimotoarele JU-88 ale
Grupului 5 Bombardament greu.
Personalul navigant al Grupului 9 Vânătoare,
al cărui comandant era căpitanul aviator Alexandru
Şerbănescu, a utilizat aerodromul de lucru de la
Gherăieşti-Bacău. Căpitanul Şerbănescu şi-a
îndeplinit misiunile pe Frontul de Est şi a apărat
cu preţul vieţii zona petroliferă Ploieşti şi toată zona
Moldovei din teritoriul naţional.
La 18 august 1944, căpitanul Şerbănescu a fost
doborât în cea mai copleşitoare luptă aeriană. La
acea dată fatidică pentru el, dar şi pentru ţară, acesta
era aviatorul cu cel mai mare număr de victorii
aeriene din Forţele Aeriene Regale ale României.
Şerbănescu a căzut eroic la datorie în ultima
misiune aeriană, fiind doborât de aviaţia americană
mult superioară tehnic şi numeric, la Ruşavăţ –
Vipereşti, Buzău.
A fost ultima luptă aeriană înainte de 23 august
1944. Cei 13 Zburători ai Grupului 9 Vânătoare
comandat de căpitan s-au ridicat deasupra cerului
patriei pentru a o apăra şi a salva onoarea aviaţiei
româneşti. Ce s-ar fi scris în pagina de istorie la data
de 18 august 1944, dacă aceşti bravi aviatori nu s-ar
fi ridicat de la sol?

Alexandru Şerbănescu a avut un singur
scop în viaţă: să zboare şi să-şi apere Ţara. El
aparţine în întregime neamului românesc şi
face parte din pagina de aur a istoriei aviaţiei
militare române. Viaţa şi faptele de arme ale
căpitanului aviator Alexandru Şerbănescu
rămân un exemplu de ofiţer al armatei române,
un etalon de sinceritate şi măreţie, de onoare
şi demnitate dintre cele mai grăitoare.
Despre eroismul armatei române şi faptele
de arme ale ostaşilor săi se poate vorbi la
nesfârşit şi tot vor rămâne acei iluştri ostaşi
anonimi – eroi ai neamului – Eroul
Necunoscut.

Nu avem voie să uităm titanii aviaţiei române
din cel de-al Doilea Război Mondial. A rememora
istoria se cheamă că (mai) avem rădăcini, a omagia
eroii înseamnă să nu ne pierdem neamul.
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Mitingul aerian din data de 14 iunie 2014, organizat de Baza 95
Aeriană „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu” din
Bacău, a cuprins în program evoluţia formaţiilor de aeronave
IAR-99 Şoim, elicoptere IAR-330 SOCAT, MiG-21 LanceR, C27-J
SPARTAN, Iacării Acrobaţi, Aeroclubul României, evoluţii în
formaţie ale avioanelor ultrauşoare, lansare paraşutişti militari
şi civili, un exerciţiu CSAR şi alte activităţi de zbor, mult aşteptate
de publicul participant.
Mitingul aviatic de anul acesta a avut o latură deosebit de
emoţionantă datorită participării de excepţie a generalului Ion
DOBRAN (95 ani), singurul aviator în viaţă care a făcut parte din
Grupul 9 Vânătoare, precum şi a altor personalităţi marcante,
printre care şi comandorul aviator Alexe RUSEN, al cărui mentor
a fost generalul Dobran. Generalul Dobran este EROUL DE
LÂNGĂ NOI, mărturie vie a istoriei ce ar putea părea
îndepărtată, dar de la care, cu siguranţă, avem ce învăţa.
Mulţi băcăuani vor păstra în albumul foto imagini din ziua de
14 iunie 2014, de la Baza 95 Aeriană.
(Eleonora ARBĂNAŞ)
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REPERE ISTORICE / IULIE
07.1916 – S-au
elaborat, pentru prima
oară în ţara noastră,
“Instrucţiuni provizorii
pentru întrebuinţarea
avioanelor în timp de
război”.

05.07.1907 – Traian Vuia şi-a testat în zbor, în Franţa,
pe câmpul Bagatelle, avionul Vuia-2

10.07.1916 – A
început amenajarea
aerodromului Pipera.
Prima unitate care a
zburat pe acest
aerodrom a fost Grupul
2 Aviaţie, din cadrul
Armatei a 2-a.
02.07.1917 –
Sublocotenentulobservator Demostene
Rally a sărit cu paraşuta,
forţat fiind, din nacela
aerostatului lovit de
inamic, marcând astfel
primul salt al unui
aviator român dintr-o
aeronavă.
05.07.1917 – Dorind
neapărat să lupte pe
frontul din Moldova,
sublocotenentul Marcel
Drăguşan, voluntar în
aviaţia franceză la
Salonic, a survolat
teritoriul bulgar inamic,
a lansat manifeste la
Bucureşti şi Constanţa,
aterizând, cu avionul
ciuruit de gloanţe, în
Basarabia, după un raid
de 850 de kilometri, pe
durata a 5 ore şi 40 de
minute.
22.07.1917 – Grupul 2
Aeronautic a fost pus la
dispoziţia Armatei 1
Române. Era format din
şapte escadrile (una de
recunoaştere
îndepărtată, una de
bombardament, trei de
observaţie şi
bombardament uşor şi
două de vânătoare).În
timpul luptelor de la
Mărăşeşti, Grupul 2 a
executat circa 400 de
misiuni.

10.07.1917 – Pentru
faptele de eroism
dovedite pe front,
locotenentul Vasile Craiu
a fost decorat de
generalul francez
Berthelot cu “Crucea de
Război” cu frunze de
palmier. Regele
Ferdinand îi decernase, la rândul său, la 6 iulie, Ordinul
“Mihai Viteazul” clasa a III-a, cea mai înaltă distincţie
militară de război, apoi “Steaua României” cu spade în
gradul de cavaler.
09.07.1911 – Sublocotenentul Ştefan Protopopescu a
devenit primul pilot brevetat al armatei române.
17.07.1911 – Sublocotenentul Gheorghe Negrescu a
devenit cel de-al doilea pilot militar brevetat.

07.1913 – În timpul celui de-al Doilea Război
Balcanic, locotenentul Capşa a executat două treimi
din cele aproximativ 30 de zboruri de recunoaştere
ale aviaţiei noastre.

25.07.1917 –
Sublocotenentul Marin
Popescu a doborât,
într-o luptă aeriană
deosebit de crâncenă,
un avion inamic de tipul
L.V.G.
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07.1912 – Aurel Vlaicu a executat demonstraţii
aeriene la Lugoj, Arad, Grădişte, Binţinţi, Alba Iulia,
Tg. Mureş şi Dumbrăveni

15.07.1917 – Escadrila “Farman 4”, comandată de
Haralambie Giossanu, a executat până la această
dată peste 100 de misiuni, dintre care 11 de
recunoaştere, 46 de fotografiere a dispozitivului
inamic, 27 reglaje pentru artileria grea şi 17 misiuni
de supraveghere a spaţiului aerian
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01.07.1917 – S-a înfiinţat Escadrila de
Vânătoare Nieuport-11, cu baza pe
Tecuci. Primul comandant a fost
căpitanul ing. Ştefan Protopopescu.
Până la sfârşitul râzboiului, escadrila a
fost creditată cu 15 victorii aeriene.

15.07.1917 – În faţa statului
său major, generalul-erou
Eremia Grigorescu,
comandantul Armatei 1, făcea
următoarea previziune:
„Aviaţia are să schimbe
fundamental modul şi ritmul de
desfăşurare a operaţiunilor
militare, însăşi concepţia
despre război…”.

REPERE ISTORICE / IULIE
31.07.1917 – Aviatorii
militari români au obţinut
în cursul lunii şase victorii
aeriene, fără nicio
pierdere.

05.07.1928 –
Smaranda Brăescu a
efectuat, la Berlin,
primul ei salt cu
paraşuta.

02.07.1931 – Căpitanul Mihail Pantazi a stabilit
recordul de durată pentru hidroavioane – 12 ore şi
2 minute, record omologat de F.A.I.

01.07.1921 – A
apărut primul
număr al
Revistei
Aeronautice
Române.

23.07.1933 – Deşi avea
proteze la ambele
picioare, locotenentcomandorul Gheorghe
Bănciulescu a realizat
un raid de nouă zile,
care a inclus mari oraşe
şi capitale europene, cu
un avion românesc de
tipul SET-41.

01.07.1918 – A fost
creat Grupul IV Instrucţie
Aeronautică, sub
comanda maiorului
Andrei Popovici.
23.07.1919 – În cadrul
Conferinţei de pace de la
Paris, diplomatul român
Nicolae Titulescu a
propus înfiinţarea unor
companii internaţionale
de transport aerian.
07.1920 –
Sublocotenentul Ion
Gruia, pilot, împreună cu
locotenentul Constantin
Gonta, observator, au
executat primul înconjur
al României în zbor, cu un
avion Bréguet-14. Au
parcurs o distanţă de
1.850 km în 14 ore de
zbor, de-a lungul
a 4 etape.
01.07.1920 – A luat
fiinţă Arsenalul
Aeronautic de la
Cotroceni.
21.07.1920 – În portul
Constanţa a avut loc, în
premieră, zborul cu un
hidroavion.
07.1922 – A fost
terminat primul avion de
concepţie românească
fabricat după război,
Proto-1. Zborurile de
încercare şi omologare
le-a efectuat chiar
inventatorul, maiorul ing.
Ştefan
Protopopescu.

16.07.1935 – Locotenentul Alexandru
Papană a stabilit un nou record naţional de
altitudine, atingând 11.631 m cu un
IAR-16.

07.1925 – Avioane
Potez-15, cu un singur loc
pentru pasageri, pilotate
de zburători militari, au
deschis, experimental,
prima linie de transport
aerian.

16.07.1935 – Hermann
Oberth a lansat rachete
propulsate cu propergol
lichid.

09.07.1930 – Pilotul
Ionel Ghica a realizat
recordul naţional de
distanţă, străbătând
2.145 de km fără escală, cu
o viteză medie de 145,38
km/oră, zburând de la
Bicester, din Anglia, până
la Peteren, în Bulgaria, cu
un avion tip Ford-Emsco.
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REPERE ISTORICE / IULIE
17.07.1930 – Grupul
de Aviaţie Maritimă a
atins un efectiv de 114
cadre militare, devenind
Flotilă de Hidroaviaţie.
La comandă se afla
comandorul Athanase
Enescu. În acelaşi an,
Grupul s-a mutat din
portul Constanţa pe
lacul Siutghiol.
07.1937 – Echipajul
format din locotenenţii
Dumitru Deică (pilot) şi
Gheorghe Panaitopol
(observator) a executat
un zbor de instrucţie în
Polonia cu un Potez-25,
parcurgând 1.900 km, cu
escale la Lvov, Demblin,
Cernăuţi.
16.07.1939 – Căpitanii
Dumitru Pufi Popescu şi
Virgil Trandafirescu,
ambii din Flotila 1
Vânătoare, au ocupat
locul II în seriile A şi,
respectiv, B, la concursul
naţional de acrobaţie
aeriană de la Băneasa.

21.07.1935 – S-a inaugurat, la Bucureşti,
Monumentul Eroilor Aerului, ridicat în
memoria aviatorilor români căzuţi la
datorie. Autoarea lucrării – sculptoriţa
Lydia Kotzebue. Pe monument sunt
inscripţionate numele aviatorilor care şi-au
sacrificat viaţa în luptă sau în timp de pace
pentru gloria aripilor româneşti.

12.07.1941 –
Sublocotenentul Vasile
Claru, aflat la cea
de-a 13-a misiune
deasupra Basarabiei,
atacat fiind de şase
avioane de vânătoare
sovietice, a descărcat
muniţia în două dintre
ele, după care, neputând
rupe lupta, a intrat în
plin într-un avion
inamic. A fost decorat,
post-mortem, cu Ordinul
„Mihai Viteazul”.

07.1940 – S-au achiziţionat
din Germania 30 de
avioane de vânătoare
Heinkel-112, care au fost
aduse în ţară în două etape
şi au format Escadrilele 51
şi 52 Vânătoare din
Grupul 5 Vânătoare de pe
aerodromul Pipera.

07.1941 – Pentru
coordonarea acţiunilor
de apărare antiaeriană a
Bucureştilor s-a
constituit
Comandamentul
Apărării Antiaeriene a
Capitalei.
10.07.1941 – Trei
avioane de vânătoare
Macchi, pilotate de fraţii
Ruspolli şi însoţite de un
avion de transport
Piaggio, formând
detaşamentul italian
care s-a hotărât să lupte
alături de români, a
intrat în componenţa
Grupului 7 Vânătoare.
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26.07.1935 – La
propunerea
colonelului dr. av.
Victor Anastasiu,
Subsecretariatul de
Stat al Aerului a
aprobat înfiinţarea
unei comisii medicale
speciale pentru
controalele periodice
ale personalului
navigant.

30.07.1950 – Regimentul 7
Vânătoare Braşov a fost
dotat, în întregime, primul
în ţară, cu tehnică sovietică.
Avioanele, în număr de 40,
erau de tip IAK-11.
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REPERE ISTORICE / IULIE
29.07.1952 – Căpitanul
Nicolae Borzea a fost
atestat primul instructor de
vrie pe avionul MiG-15.

07.1943 – Pe teritoriul
României, în apărarea
celor mai importante
obiective, existau 66 de
baterii de artilerie
antiaeriană, 55 baterii
uşoare, 13 baterii şi
3 secţii de mitraliere
antiaeriene, 10 baterii de
proiectoare şi
3 companii de baloane
de protecţie, cu un total
de 82 de baloane.

25.07.1955 – S-au înfiinţat
Trupele Radiotehnice.
Colonelul Vasile Stoica a fost
primul comandant

07.1963 – Maiorul Liviu Săbău
a executat, în premieră,
decolarea şi aterizarea de pe
pistă naturală, cu MiG-21 F13,
pe aerodromul Giarmata–
Timişoara.

05.07.1945 – Corpul 1
Aerian şi Divizia 1
Antiaeriană au primit
ordin de înapoiere în
patrie, după terminarea
războiului.
02.07.1949 – În
organica Şcolii de Ofiţeri
de Transmisiuni Sibiu a
luat fiinţă Batalionul 5
Radiolocaţie Elevi.

07.1966 – O grupă de piloţi şi tehnicieni de la Şcoala
Militară Superioară de Ofiţeri de Aviaţie “Aurel
Vlaicu” a făcut trecerea pe avionul de şcoală cu
reacţie L-29 în cadrul Şcolii de Aviaţie de la Zvolen,
Cehoslovacia.

27.07.1965 – Aviaţia Militară a României a
achiziţionat prima aeronavă AN-24, de 20 de locuri –
avion bimotor turbopropulsor, scurt curier.

15.07.1952 – La Capu
Midia, în cadrul unui
antrenament de trageri
pe timp de noapte al
artileriei antiaeriene,
locotenenţii Ioan Săbău
şi Dumitru Chera au
stabilit un record de
durată în zbor de
noapte, pilotând un
avion-ţintă Po-2 timp de
4 ore şi 25 de minute, în
bătaia a 6 proiectoare.
22.07.1953 – Cele trei
regimente
independente radio
O.I.L.A. s-au transformat
în batalioane
independente.

30.07.1981 – La Şcoala de Aviaţie din Angola,
înfiinţată de statul român şi care a funcţionat cu
aeronave şi piloţi instructori din ţara noastră, a fost
scos, la simplă comandă pe IAR-823, de însuşi
comandantul şcolii, generalul-maior Aurel Niculescu,
primul elev pilot din această ţară.

30.07.1974 – S-a semnat, între România şi Franţa,
contractul de fabricare sub licenţă a elicopterului
Puma-330, în cadrul ICA Braşov–Ghimbav. Din 1978,
România a rămas unicul producător în lume al
elicopterului militar IAR-330 Puma. Au fost livrate
163 de elicoptere de acest tip Ministerului Apărării
Naţionale din România şi în străinătate – Sudan,
Franţa, Pakistan.

20.07.1954 – A încetat
din viaţă, la 84 de ani,
cunoscutul inventator
Ion Paulat.
01.07.1955 – La
Şcoala Militară de Ofiţeri
“Aurel Vlaicu” a început
pregătirea elevilor în
zbor pe avionul de luptă
reactiv (pe aerodromul
Bacău).

CER SENIN  Nr. 3-4 (134-135)  2014

w w w . r o a f . r o

| 53

REPERE ISTORICE
SITUAŢIA ROMÂNIEI
LA 23 AUGUST 1944

Defecţiunea României la 23 August 1944 prin
întoarcerea armelor împotriva Germaniei lui Hitler
şi realinierea la Naţiunile Unite a fost un eveniment
extrem de complex, cu implicaţii asupra evoluţiei
celui de-al Doilea Război Mondial, implicaţii ce fac
incontestabilă împortanţa acţiunilor militare
române de la acea dată.
Cu ocazia verificării arhivei secrete personale a
lui Hitler, s-a găsit, între alte documente de mare
importanţă, şi un raport, semnat de generalii Keitel şi
Guderian adresat fostului Furer, după şi în legătură cu
„capitularea României” (termen folosit în documentele
germane pentru actul de la 23 August 1944).
Acesta are, în chintesenţă, următorul cuprins:
„Capitularea României, pe lângă consecinţele imediate
de ordin militar, a produs în acelaşi timp şi o răsturnare
de fronturi extrem de periculoasă, ce va duce la
pierderea teritoriului nu numai al României, ci şi al
Bulgariei, Iugoslaviei şi Greciei, punând în pericol toată
armata germană din Balcani. În afară de pierderea
poziţiilor din Carpaţi, pierderea grânarului şi petrolului
românesc constituie o mare şi grea lovitură, în urma
căreia armatele ruse vor putea ajunge, în vreo câteva
săptămâni, în faţa Budapestei. Dat fiind că aceasta
este în decurs de 30 de ani a doua oară când România
trădează cauza Germaniei, se impune a se lua toate
măsurile ca România să dispară de pe harta Europei
şi poporul român să dispară ca naţiune...”.
Apariţia actului de la 23 August 1944 a fost
favorizată de câteva momete şi elemente-cheie
ale contextului diplomatic internaţional. Activitatea
diplomatică pentru pregătirea actului istoric de la
23 august 1944 a fost o acţiune internaţională
constantă, dar de intensităţi diferite.
Un element-cheie al înfăptuirii actului de la

|NVING~TORI
Puterea aeriană a României desfiinţată
prin Convenţia de Armistiţiu cu Naţiunile Unite
din 12 septembrie 1944 şi Tr atatul de Pace
de la Paris din 10 februarie 1947

prin consilierul de legaţie George I. Duca, negocieri
ce au fost devansate de evenimentele din ţară şi,
mai ales, de cel din 23 august 1944.
De asemenea, sunt de luat în considerare şi

Foştii prizonieri Aliaţi din România au fost aduşi pe aerodromul Popeşti-Leordeni
şi transportaţi pe calea aerului către Italia,
în ultimele zile ale lunii august 1944

23 August 1944 l-au reprezentat poziţiile diplomatice adoptate de către opoziţia politică democratică
română care dorea separarea de cel de-al treilea
Reich, iar opinia publică era convinsă de faptul că
războiul fusese pierdut, stare de spirit potenţată şi
de raidurile aeriene de tip pendul („shutlle raids”),
executate asupra României de americani ziua şi de
englezi, noaptea.
În paralel cu aceste poziţii s-au remarcat mai
multe iniţiative diplomatice de obţinere a unui
armistiţiu, precum cea care l-a avut ca negociator
pe prinţul Barbu Ştirbey. Acesta, în februarie 1944,
a fost la Cairo pentru a desfăşura în secret negocieri
cu reprezentanţi ai Marii Britanii, SUA şi URSS.
Lipsa de progres în discuţii, iar după debarcarea
în Normandia, închiderea canalului de negocieri
de la Cairo, au deplasat centrul negocierilor la
Stockholm, între ambasadoarea sovietică Kollontay
şi emisarul guvernului român Frederic Nanu, din
iniţiativa părţii sovietice, iar din partea opoziţiei,
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negocierile guvernului, de această dată ale lui Mihai
Antonescu de la Ankara, aduse la cunoştinţa regelui
chiar în timpul detenţiei din saffe-ul din Casa
Nouă.

SITUAŢIA MILITARĂ
PE FRONTUL DE EST
Momentele critice ale împlemetării actului
au fost determinate de către situaţia militară pe
Frontul de Est, în vara anului 1944, precum şi
situaţia Aeronauticii Regale Române pe frontul
din Moldova.
Situaţia militară pe Frontul de Est în vara anului
1944 era din ce în ce mai dificilă. Puternica ofensivă
sovietică a fost declanşată în dimineaţa zilei de
20 august 1944 la ora 06.10, prin pregătirea de
artilerie executată cu peste 4000 de tunuri şi
aruncătoare. Cu toate măsurile luate, forţele germane şi române nu au reuşit să oprească înaintarea
inamicului. Până în seara zilei de 21 august 1944,
trupele Frontului 2 Ucrainean au lărgit ruptura
realizată în prima zi până la 65 de km şi au pătruns
40 de km în adâncime.

Avioane Ju-87 Stuka având inscripţionată emblema tricoloră
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Luptând cu toată energia pentru apărarea ţării
în faţa inamicului sovietic, Armata Română a aflat
despre ieşirea României din alianţa cu puterile Axei
şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Aliate,
în seara zilei de 23 august 1944, la orele 22.35, în
urma radiodifuzării „Proclamaţiei către ţară a regelui
Mihai I”. Aceasta preciza că din acel moment
„încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva
armatei sovietice, precum şi starea de război cu Marea
Britanie şi Statele Unite”. Şeful statului român ordona
armatei şi chema poporul „să lupte prin orice mijloace
şi cu orice sacrificiu” împotriva celor care „s-ar
împotrivi hotărârii noastre liber luate şi care nu atinge
drepturile nimănui”.
Armata a răspuns rapid noii orientări politice
şi militare a ţării, încetând într-o situaţie militară
extrem de complexă, acţiunile militare împotriva
forţelor sovietice, desprinzându-se din dispozitivul
german. A fost un eveniment unic în desfăşurarea
celui de-al Doilea Război Mondial.
Situaţia Aeronauticii Regale Române pe frontul
din Moldova era stabilizată, fiind complementară
cu cea a aliatului german. După trei ani de participare la bătălii aeriene fără precedent, Forţele
Aeriene Regale Române aveau o deosebită experienţă de război, verificată de atâtea ori în Campania
din Est. Până la 23 august 1944, aviaţia română în
cooperare cu cea germană executaseră misiuni de
o excepţională valoare politică, militară şi de ordin
moral. Participase cu excelente rezultate la ofensiva
strategică germană şi la operaţia de apărare aeriană
a spaţiului naţional, care în vremea aceea era numită
de aviatori, „Campania la americani”.
Rolul de a asigura securitatea aeriană a zonelor
din teritoriul naţional vizat a fost îndeplinit. Eficienţa
atacurilor aeriene aliate, chiar dacă era diminuată
la fiecare luptă aeriană, era însumată şi pe cale de
consecinţă, ducea la epuizarera resurselor forţelor
aeriene române şi germane implicate în bătălia
aeriană. Atâta timp cât luptele aeriene îşi menţineau
intensitatea şi frecvenţa, şansele aliaţilor de a obţine
victoria aeriană se potenţau la fiecare raid, iar

Comandor dr. Jănel TĂNASE
probabilitatea ca Puterile Aliate să facă o eroare
strategică (precum Hitler în Bătălia Angliei, când
în august 1941 a hotărât ca în locul epuizării reacţiei
aviaţiei de vânătoare britanice a trecut la bombardarea obiectivelor importante din insulă, dând
Royal Air Force posibilitatea refacerii apărării
aeriene) care să schimbe cursul luptelor era extrem
de mică, în vara anului 1944, în spaţiul aerian
românesc.

FORŢELE AERIENE
REGALE ROMÂNE
SUB INCIDENŢA
CLAUZELOR CONVENŢIEI
DE ARMISTIŢIU
A ROMÂNIEI CU
NAŢIUNILE UNITE
(12 SEPTEMBRIE 1944)
Pe 12 septembrie 1944, s-a parafat Convenţia
de Armistiţiu a României cu Naţiunile Unite la
Moscova.Trecerea României de partea Naţiunilor
Unite s-a făcut înaintea semnării Convenţiei de
Armistiţiu cu Naţiunile Unite, care să consemneze
drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. În baza
acesteia, cele două armate au devenit oficial aliate.
Perioada de după semnarea actului armistiţional
de la Moscova a decurs, oricum am privi-o, într-un
singur sens, direcţionat de relaţia dare - luare
(România - URSS). Astfel se prezenta, în parte,
segmentul de final al conflagraţiei. După 23 august
1944, România lupta cu toate forţele şi resursele
umane şi materiale împotriva cotropitorului şi în
acelaşi timp era ocupată şi jefuită până la secătuire
de un alt cotropitor, ce trecea drept aliat.

Ofiţeri ai Comisiei Aliate de Control vizitând o expoziţie românească de aviaţie
(cca 1945-1947)

Acordul de procentaj dintre Churchill şi
Stalin (Moscova, octombrie 1944) prin
care prim-ministrul britanic a acceptat ca
România să intre în sfera de influenţă
sovietică. Această influenţă a fost
menţinută şi prin prezenţa trupelor
sovietice pe teritoriul României până în
anul 1958

Analizând prevederile Convenţiei de
Armistiţiu, observăm că aplicarea acestora a fost
grosolan încălcată de către sovietici. Prin conţinut,
Convenţia de Armistiţiu ar fi trebuit să fie un tratat
de pace, care să fixeze statutul internaţional al ţării
până la semnarea Tratatului de Pace de la Paris.
Pe plan intern, Comisia Aliată de Control
(sovietică), înfiinţată în baza Convenţiei, a torpilat
Guvernul român cu atenţionări că nu-şi îndeplineşte
obligaţiile ce-i revin din Convenţia de Armistiţiu şi
a reuşit să supravegheze toate domeniile vieţii
economice, politice, administrative şi militare ale
ţării.
Conform articolului 18, se înfiinţa o Comisie
Aliată de Control, care lua asupra sa, până la
încheierea Tratatului de Pace, reglementarea şi
controlul executării prevederilor Convenţiei. Sediul
Comisiei era la Bucureşti, dar aceasta putea să aibă
funcţionari în diferite părţi ale României, funcţionari
ce, de fapt, erau aşa-zişii consilieri sovietici care
dictau totul în orice problemă sau domeniu de
activitate.
Prin prevederile sale, Convenţia de Armistiţiu
era departe de ceea ce înseamnă un armistiţiu de
natură să consfinţească o stare de încetare a operaţiunilor militare. Clauzele sale politice, teritoriale,
militare şi economice, indică un document dictat
de Moscova şi acceptat de Washington şi Londra
(a se vedea şi textul documentului în care întotdeauna după cuvintele Naţiunile Unite urmează
scris în paranteză cuvântul sovietic), prin care
România devenea mai mult decât o sferă de
influenţă sovietică, devenea de fapt o ţară ocupată,
supusă subordonării politice şi jafului economic de
către URSS. Era mai mult decât o capitulare, era o
„legalizare” de către Marii Aliaţi a ocupării şi sovietizării României, era „pedeapsa” pe care o primea
România pentru faptul că între 1941 – 1944 a luptat
alături de Germania.
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Am fost moneda de schimb între SUA şi Marea
Britanie pe de o parte şi URSS pe de altă parte, cea
din urmă impunându-şi regimul politic prin folosirea
agenţilor pregătiţi din timp (Ana Pauker, Vasile Luca,
Emil Bodnăraş ş.a.), principalii „artizani” ai sovietizării
şi comunizării României.
Convenţia de Armistiţiu avea prevederi foarte
dure. Profitând de neimplicarea părţilor americane
şi engleze, URSS a desfăşurat, imediat după constituirea Comisiei Aliate de Control, o susţinută activitate
de subminare a structurilor militare (şi nu numai) ale
statului român, care au vizat în esenţă destructurarea
forţelor militare române care nu participau nemijlocit
la operaţiile militare de pe front, dar care în concepţia
Marelui Stat Major român trebuiau să devină „o
rezervă strategică” pentru sporirea capacităţii combative a trupelor operative şi să contribuie în caz de
necesitate, la asigurarea independenţei şi integrităţii
teritoriale a ţării.
În textul Convenţiei erau prevăzute următoarele referiri cu aspect militar avute în vedere şi de
factorii de răspundere din Statul Major al Aerului.

28 noiembrie 1944, fiind clasificate pe domenii
(aeronautică, marină etc.).
Comisia Aliată de Control (Sovietică), în adresa
din 12 decembrie 1944, ilustrează modul de
interpretare asupra art. 3 din Convenţia de
Armistiţiu, relativ la staţionarea trupelor sovietice
pe teritoriul României, vizând folosirea pe durata
armistiţiului a tuturor construcţiilor şi instalaţiilor
româneşti militare. Prin anexă, se prevăzuse dislocarea rezervelor armatei aliate de pe front şi a celor
operative pe durata războiului contra Germaniei
şi Ungariei.
Se folosea teritoriul României pentru armata
sovietică ca parte sedentară, unităţi pentru pază
şi ordine în spatele frontului şi a rezervelor operative.
Acţionând în afara literei şi spiritului Convenţiei de
Armistiţiu, Comisia Aliată de Control sovietică a
impus, după multe presiuni, Protocolul militar din
26 octombrie 1944. Discuţiile purtate în vederea
încheierii lui au relevat pe lângă ingerinţele sovietice, demiterea şefilor Marelui Stat Major Român,
generalii Gheorghe Mihail şi Nicolae Rădescu, care

În primul deceniu de după al Doilea Război Mondial,
pentru transporturile militare au fost importate
aeronave sovietice de tipul Li-2

La articolul 1 „Cu începere de la 24.08.1944, ora
4 a.m., România a încetat cu totul operaţiunile militare
împotriva Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe
toate teatrele de război, a ieşit din războiul împotriva
Naţiunilor Unite, a rupt relaţiunile cu Germania şi
sateliţii săi, a intrat în război şi va duce războiul alături
de Puterile Aliate, împotriva Germaniei şi Ungariei, cu
scopul de a restaura independenţa şi suveranitatea
României, pentru care scop va pune la dispoziţie nu
mai puţin de 12 divizii de infanterie, împreună cu
serviciile tehnice auxiliare. Operaţiunile militare din
partea forţelor armatei române, cuprinzând forţele
navale şi aeriene, împotriva Germaniei şi Ungariei vor
fi purtate sub conducerea generală a Înaltului
Comandament Aliat (Sovietic)”.
Anexa la articolul 3, prevedea textual: „Prin
cooperarea Guvernului român şi a Înaltului
Comandament Român, menţionat în art. 3 al acestei
Convenţii, se înţelege punerea la dispoziţia Înaltului
Comandament Aliat (Sovietic), pentru deplina folosinţă, cum va socoti de cuviinţă, pe durata armistiţiului
şi a tuturor construcţiilor şi instalaţiilor româneşti,
militare, aeriene şi navale, porturi, cheiuri, magazii,
câmpuri de aviaţie, mijloace de comunicaţie, staţiuni
meteorologice, care ar putea fi cerute pentru nevoi
militare, în desăvârşită bună stare şi cu personalul
necesar pentru întreţinerea lor”.
Acesta este motivul principal pentru care
piesele de schimb ce puteau fi luate de la avioanele
germane capturate, nu au putut fi folosite de aviaţia
română pentru reparaţii. Materialele de război
germane se predau începând cu data de
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au refuzat să accepte cererile sovietice. Acţiunile
de subminare a structurilor economice şi politice
ale statului român de către Comisia Aliată de Control
(Sovietică), au fost însoţite de măsuri impuse în
domeniul militar, care au vizat practic, destructurarea armatei române, în special a celei care nu
participa nemijlocit la acţiunile militare de pe
front.
Convenţia de Armistiţiu nu indica nicio restricţie
în ceea ce priveşte situaţia marilor unităţi ale armatei
rămase în teritoriul naţional. Nici prevederile
Protocolului semnat la 26 octombrie 1944 nu au
fost clare, acesta fiind impus contrar clauzelor din
armistiţiu şi viza Armata Română, demobilizarea şi
desfiinţarea prin forţa armatei sovietice a tuturor
marilor unităţi române, care nu participau la operaţiuni potrivit prevederilor Convenţiei de
Armistiţiu.
În ceea ce priveşte aviaţia, conform amintitului
articol 3, se constituia Comisia Interaliată de Control
a Traficului Aerian ce funcţiona la Statul Major al
Aerului, care alături de Comandamentul Sovietic
din România a stabilit zone interzise pentru survolul
avioanelor proprii la Constanţa pe o rază de 20 km,
la podul peste Dunăre de la Cernavodă-Feteşti pe
o rază de 15 km, la Ploieşti şi în zona limitată:
Văleni – Mizil – Gherghiţa – Cojasca – Târgovişte Câmpina. Avioanele de vânătoare dislocate pentru
apărarea acestor puncte puteau decola după
aprobări prealabile. De altfel, în cadrul efortului
economic al aplicării Convenţiei de Armistiţiu a
României cu Naţiunile Unite, sectorul aerian a pus

la dispoziţia Înaltului Comandament Sovietic în
orice moment şi pe orice aerodrom de escală,
prioritate la transport atât avioanelor de cursă
regulată LARES, cât şi avioanelor militare ale aviaţiei
sovietice şi române.
În perioada următoare, Comisia Aliată de
Control a impus Armatei Române neangajate în
lupte cu trupele germane şi ungare, noi servituţi
care vizau chiar statutul militar al ţării, structura
organizatorică a unităţilor şi sistemul de mobilizare, resursele materiale, capacităţile industriale
şi de transport etc., chiar dacă Marele Stat Major
a apărat cu demnitate prestigiul armatei noastre.
În martie 1945, Comisia Aliată de Control a înmânat
ministrului de război român patru grafice care
reprezentau tot atâtea soluţii de organizare a
armatei din interior, în cadrul unui efectiv total de
120.000 de oameni, care impuneau reducerea
masivă a cadrelor, desfiinţarea a două divizii de
munte, schimbarea sistemului de recrutare şi
încorporare a armatei, erodarea sistemului naţional
de apărare românesc. Se vizau şi aeronautica,
marina militară, trupele de jandarmi şi trupele de
grăniceri, reduse succesiv şi masiv până la sfârşitul
războiului, în cadrul aeronauticii, fiind desfiinţate
până în decembrie 1944, Corpul 3 Aerian Român
(la 3 decembrie 1944), 5 comenzi de grup şi 38 de
escadrile de aviaţie, 9 divizioane (43 de baterii) de
artilerie antiaeriană.

SITUAŢIA AERONAUTICII
REGALE ROMÂNE
ŞI RESTRUCTURAREA
ÎN DOMENIUL
AERONAUTIC, IMPUSĂ
PRIN TRATATUL DE PACE
DE LA PARIS
DIN 10 FEBRUARIE 1947
Cu toate demersurile făcute de delegaţia
română, România, deşi alături de puterile învingătoare
pe câmpul de luptă la sfârşitul celui de-al Doilea Război
Mondial, a fost considerată stat învins şi nu a beneficiat
de statutul de cobeligeranţă.
Anul 1947 a fost unul fatidic pentru România,
în general, şi pentru Armata Română, în special. La
sfârşitul anului, soarta României era pe deplin
pecetluită: stat învins în cel de-al Doilea Război
Mondial, cu clauzele de rigoare incluse în Tratatul
de Pace de la Paris, semnat de delegaţia română la
10 februarie 1947 şi ratificat la 23 august în acelaşi
an, stat în care, la 30 decembrie 1947, s-au adoptat
o nouă formă de stat „republica populară”, în locul
monarhiei constituţionale şi un nou regim politic,
regimul comunist (socialist) sau, în formula lingvistică, oficială, din epocă „regimul de democraţie
populară”, a cărui esenţă, nu trebuie uitat, era
dictatura proletariatului.

URMĂRILE TRATATULUI
DE PACE DE LA PARIS
Tratatul de Pace de la Paris a constituit actul
juridic internaţional care a aruncat România din
comunitatea statelor europene democratice,
unde se afla de aproape un secol, ca stat naţional,
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statut dobândit pe căi democratice şi revoluţionare
similare sau identice celorlalte state naţionale ale
Europei.
La acea dată, România nu era un stat cu tradiţii
şi orientare socialistă sau comunistă, care să se

În tabăra învingătorilor în cel de-al Doilea
Război Mondial, România ar fi primit onorurile
pentru învingători, adică cobeligeranţa, şi nicidecum
obligativitatea achitării unor daune de război
înrobitoare, recompunerea statului român în
integralitatea sa teritorială, aşa cum a fost până în
vara anului 1940, inclusiv Basarabia, Nordul
Bucovinei, Ţinutul Herţa şi Cadrilaterul, teritorii
româneşti aflate şi în prezent sub administraţii
străine, plata unor despăgubiri de război pentru
pierderile umane şi materiale suferite, inclusiv cele
pricinuite de bombardamentele aeriene sovietice,
engleze, americane şi germane.
Ca ţară învinsă, România nu a primit decât ceea
ce jocurile de interese ale învingătorilor au dictat.
Neacordarea statutului de cobeligeranţă a încărcat
atunci, ca şi peste decenii, sufletul colectiv al
Armatei Române, ca preţ al onoarei pătate faţă de
fostul aliat german, alături de care dacă luptam
până la capăt, am fi fost oricum trataţi cu acelaşi
statut.

TRANSFORMAREA
ARMATEI ROMÂNE
DUPĂ RĂZBOI
Prin despărţirea aviaţiei militare
de artileria antiaeriană s-a operat asupra
desfiinţării Aeronauticii Regale Române

opună sub raport ideologic marilor democraţii
occidentale structurate după război, în Blocul Vestic
sau Occidental, - opozantul U.R.S.S., la remorca
căruia a fost târâtă şi ţara noastră, ca parte componentă a lagărului socialist instituit pe o mare parte
a globului pământesc după cel de-al Doilea Război
Mondial.
România a fost silită să accepte rolul de monedă
de schimb în jocul de interese al Marilor Puteri, fiind
azvârlită pentru o perioadă de peste patru decenii
în Blocul Estic, sub egida fostei URSS şi dirijat drastic
de la Kremlin. Imperiul Roşu a fost înfăptuit neaşteptat de repede, după război, la vedere şi în acordul
marilor democraţii occidentale care, ajunse la adăpost, s-au mulţumit doar să „protesteze” faţă de
marele imperiu comunist, constituit de la Marea
Baltică şi Marea Adriatică, din centrul Europei până
la Vladivostok. Acesta includea şi România, fiind deja
instituţionalizată, ca parte distinctă a bipolarităţii
politice şi ideologice din lumea postbelică de partea
cealaltă a „Cortinei de Fier”, semnalată de W. Churchill,
în faimosul discurs de la Fulton, Missouri, USA, din
5 martie 1946.
La Conferinţa Păcii de la Paris din vara anului
1946, România era în drept să i se acorde
cobeligeranţa pentru participarea la victoria finală,
întrucât de la 23 august 1944 s-a alăturat Naţiunilor
Aliate, punând la dispoziţia frontului importante
resurse umane, militare, economice şi diplomatice,
care au scurtat cu cel puţin şase luni durata războiului, au deschis calea forţelor sovietice spre Balcani
şi, fapt deloc neglijabil, nu a mai făcut necesară
blocarea unor importante forţe ale Naţiunilor Unite
pe aripa sudică a frontului sovieto-german. Statutul
de ţară învinsă în război, decis pentru România de
Puterile Aliate şi Asociate (Statele Unite, URSS, Marea
Britanie etc.) semnatare ale Tratatului de Pace din
10 februarie 1947, a răpit statului român drepturi
imense.

Tratatul de Pace din 10 februarie 1947, a operat
distrugerea Armatei Române şi a industriei
naţionale de apărare a României, cu o înverşunare
împinsă aproape de limita anulărilor complete.
Ordinea geopolitică postbelică, stabilită de Marile
Puteri învingătoare prin tratatul de pace nu trebuia
„deranjată” de nedreptăţile prestabilite celor învinşi,
între care şi România.
S-a aplicat, fără menajamente, soluţia deja
clasică din Primul Război Mondial, distrugerea prin
tratatele de pace a forţei economice şi militare a

rece” deja oficializat, la 12 martie 1947, prin Doctrina
Truman.
Armata Română din urmă cu peste şapte
decenii, în anii 1941 – 1945, a fost în ambele tabere
beligerante, acumulând o experienţă unică, în care
a avut victorii de răsunet, dar a suferit şi înfrângeri
grele, fără să fi fost scoasă complet din luptă. Este
relevant credem, dacă precizăm că, locul ocupat
ca efort de luptă în condiţiile militare ale celei de-a
doua conflagraţii mondiale a fost al treilea în Axă
după Germania şi Italia, al patrulea alături de
Naţiunile Aliate după Statele Unite, URSS şi Marea
Britanie. O asemenea forţă militară, cu o perspectivă
inedită asupra a ceea ce se întâmplase din punct
de vedere militar şi nu numai, nu trebuia să existe,
pentru că România ar fi beneficiat de acumulări
teoretice şi practice pe care Aliaţii nu doreau să le
lase unui stat din zona de influenţă a prognozatului,
pe atunci, lagăr socialist.
De aceea înverşunarea Naţiunilor Aliate de a
distruge Armata Română şi industria de apărare a
României prin clauzele deosebit de grele cuprinse
în Tratat, altele decât acelea, în aceeaşi idee
distructivă, cuprinse în Convenţia de armistiţiu din
12 septembrie 1944, semnată la Moscova şi analizată
în subcapitolul anterior. Factorii distructivi care au
acţionat asupra Armatei Române, stipulaţi în
clauzele Tratatului de Pace de la Paris din
10 februarie 1947, au fost limitarea drastică a
efectivelor, modificarea doctrinei de luptă a armatei,
destructurarea categoriilor de forţe ale acesteia,
cu clauzele economice înrobitoare, distrugerea
industriei naţionale de apărare, ocuparea militară
a României de către URSS.
Situaţia statului român şi a armatei sale din acei
ani prin analiza faptelor, fie ele şi parţiale, incomplete, pune în faţa istoriografiei militare române,
şi nu numai, teme ce acum au putut fi cercetate.
Urmărind textul Tratatului de Pace, putem face

Buzău, 1949. Raportul înainte de zbor

învinşilor. În Estul Europei, s-a operat extrem de
profund asupra forţei militare a statelor cuprinse
în acest bloc, în circa zece ani de la terminarea
războiului, au fost „făurite” armate „de tip nou,
populare (socialiste)” după modelul sovietic, cu un
corp de cadre militare „noi” (sortate pe criteriul
luptei de clasă, unde predominau elementele
muncitoreşti - ţărăneşti), cu o doctrină tipic sovietică
ş.a.m.d. De fapt, aceste „armate populare,” organizate după modelul sovietic şi dotate cu tehnică de
luptă şi armament sovietic, au fost integrate, la
14 mai 1955, în Organizaţia Tratatului de la Varşovia,
structură politico-militară, sub patronajul Moscovei,
menită a contracara Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO), constituită la
Washington, în aprilie 1949, ca expresie a „războiului

câteva consideraţii. Mai întâi cu privire la limitarea
efectivelor armatei, este edificatoare chiar în partea
iniţială a articolul 11 din Tratatul de Pace de la
Paris, stipularea: „Armamentele terestre, navale,
aeriene şi fortificaţiile vor fi limitate strict la cerinţele
îndatoririlor cu caracter intern şi apărarea locală a
frontierelor. În conformitate cu cele de mai sus,
România este autorizată să dispună de forţe armate
care nu vor depăşi...”, efectivele şi armamentele care
vor fi analizate ulterior. Cel puţin două aspecte,
rezultate din acest paragraf, se impun a fi dezvoltate.
În primul rând ne atrage atenţie formularea
„România este autorizată să dispună de forţe armate”.
Evident că, Puterile Aliate şi Asociate puteau să nu
ofere României o astfel de autorizaţie, procedând
chiar la desfiinţarea forţelor ei armate, cum a fost
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cazul Germaniei la sfârşitul Primului Război
Mondial.
Cei trei ani de război în Est, cu trupele române
alături de cele germane, ajunse la Stalingrad şi sub
poalele Munţilor Caucaz, puteau constitui un motiv

doar doctrinei de bloc (sovietică), promovată în
cadrul Organizaţiei Tratatului de la Varşovia.
În alt plan, caracterul de „apărare locală a
frontirelor” anula de facto şi de jure, valoarea
strategică a categoriilor de forţe ale armatei, pe

Deşi afişau figuri optimiste, în primii ani postbelici aviatorii români se întrebau dacă
aviaţia militară mai avea viitor. Tensiunile dintre Est şi Vest au eliminat de facto
restricţiile impuse de Tratatul de Pace României, în înzestrarea Aviaţiei Militare Române
intrând, până în 1955, circa trei sute de avioane reactive de luptă

forte, deşi scopul politic al acţiunilor militare ale
Armatei Române în adâncimea teritoriului URSS nu
a fost cotropirea, administrarea şi exploatarea acelor
teritorii, statul român nu îşi închipuia frontierele
sale pe Volga sau la Alagir – Groznîi, în Cecenia, ci
numai pe Nistru, unde au fost dintotdeauna. Aşadar
efortul militar depus de la 23 august şi până la
terminarea războiului de partea Naţiunilor Aliate
era, să spunem într-o formulare elegantă,
minimalizat.
Prin Tratatul de Pace, Puterile Aliate şi Asociate
au găsit o formulare mai puţin dură pentru România
decât desfiinţarea armatei sale, dar în coroborare
cu alte clauze din Tratat, rezultatul era chiar cel
dorit.
Cel mai important este să evidenţiem că
doctrina de luptă a Armatei Române, care, în fond,
era şi doctrina de apărare militară a României, a
fost fixată prin Tratat „la cerinţele îndatoririlor cu
caracter intern şi de apărare locală a frontierelor”,
fapt ce echivalează un nivel (strategic) coborât cu
cel puţin o treaptă în raport cu rolul şi răspunderile
unei armate naţionale într-un stat suveran, independent. Pentru o lungă perioadă de timp, apărarea
împotriva oricăror agresiuni armate printr-o reacţie
rapidă, care la nevoie era urmată de respingerea
totală a inamicului şi depăşirea frontierei de stat,
era greu de conceput şi mai greu de realizat.
Ce să mai spunem de faptul că, elaborarea
strategiei de apărare militară a statului, doctrina
de luptă a armatei a fost şi rămâne un atribut militar
inalienabil al organelor constituţionale ale respectivului stat şi nicidecum, ale unui for internaţional,
fie acesta chiar Conferinţa Păcii. Poate tocmai de
aceea o grea lovitură a fost şi schimbarea în
domeniul mentalului colectiv al armatei, care pierde
acum firul marilor idei ale artei militare universale
şi se aşază numai pe calapodul artei militare
sovietice pentru aproape cincizeci de ani.
De asemenea, toată experienţa dobândită de
Armata Română în războiul ce abia se încheiase,
era indirect anulată. De fapt, vreme de câteva
decenii postbelice, pregătirea de luptă a Armatei
Române nu includea nivelul strategic, rezervat,
după cum rezultă din spiritul documentului juridic,
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care le-a şi împărţit ulterior, pe comandamente ale
armelor lor componente. Aşadar, de aici reies o
serie de consecinţe care prefigurau imposibilitatea
apărării ţării cu forţe proprii în caz de conflict armat
şi căutarea unui aliat puternic, fireşte URSS. Cu alte
cuvinte, fosta URSS îşi asumase, şi sub raport militar,
„apărarea” statelor aflate în sfera sa de influenţă,
situaţie, în fond, tragică, mai ales dacă se coroborează şi cu alte clauze cuprinse în Tratat, precum
reducerea drastică a efectivelor şi armamentelor.

AERONAUTICA ROMÂNĂ
ÎN TRATATUL DE PACE
ÎNCHEIAT ÎNTRE
ROMÂNIA ŞI PUTERILE
ALIATE ŞI ASOCIATE
În Partea a III-a a tratatului erau prevăzute
„Clauze militare, navale şi aeriene,” la articolul 11
efectivele Armatei Române, la punctul b) „pentru
artileria antiaeriană, un efectiv de 5.000 de oameni”
iar la punctul d) „pentru aviaţia militară inclusiv
aeronautica navală, 150 de avioane cuprinzând şi

personalul unităţilor combatante, ale serviciilor şi de
comandament”.
Se remarcă extraordinara diminuare a efectivelor
acestei categorii de forţe armate, ba, mai mult,
disiparea ei pe armele principale componente,
aviaţie şi artilerie antiaeriană. Mai mult,
articolul 12 prevedea că personalul „aviaţiei române
care depăşeşte efectivele respective îngăduite prin
articolul 11, va fi licenţiat în termen de şase luni de la
intrarea în vigoare a Tratatului de faţă”.
Dincolo de cifrele care reduceau necruţător
efectivele Armatei Române, sunt lesne de observat
prevederile drastice rezervate Aviaţiei României,
cu inclusiv interzicerea aviaţiei de bombardament
ce folosise atât de mult şi Armatei Roşii.
Mai mult, şi faptul poate să scape observaţiei
curente, prin despărţirea aviaţiei militare de
artileria antiaeriană s-a operat asupra desfiinţării Aeronauticii Regale Române, care funcţionase în timpul războiului şi în perioada interbelică,
drept structură distinctă, sub comandament propriu, în şirul categoriilor de forţe ale armatei.
Ca urmare, sunt întrunite integral condiţiile să
afirmăm că, prin Tratatul de Pace din 10 februarie
1947, au fost practic desfiinţate categoriile de forţe
ale armatei (structuri de nivel strategic) deja
amintite, fapt rezultat din coborârea nivelului
strategic general al Armatei Române căreia, după
cum s-a arătat, i se rezervase doar misiunea
satisfacerii îndatoririlor cu caracter intern şi de
apărare locală a frontierelor. Că respectivele
categorii de forţe ale armatei au devenit, în consecinţă, arme, o dovedesc multiplele restructurări
operate, după modelul sovietic, mai ales până în
anul 1955, când s-a considerat încheiat procesul de
organizare al „armatei populare” a României.
„Organizarea armatei, cât şi instruirea ei corespund
pe deplin cerinţelor actuale ale ştiinţei militare a
lagărului socialist”, clama Emil Bodnăraş în cuvântarea sa la Congresul al II-lea al Partidului
Muncitoresc Român din 23 - 28 decembrie 1955.
Articolul 15 din Tratat, stipula: „România nu
va păstra, produce sau dobândi în alt mod material
de război (cele opt categorii de materiale de război
sunt cuprinse în Anexa III la Tratat – n.n.) şi nu va
menţine instalaţiuni pentru fabricarea acestui
material, peste ceea ce este necesar pentru întreţinerea
forţelor armate îngăduite prin articolul 11 al Tratatului
de faţă”.
Următoarele articole interziceau fabricarea
oricărui material de război, precum şi renunţarea
la întreg materialul de război de provenienţă
germană, neputându-se „folosi sau instrui niciun

Buzău, 1949. Viitorii piloţi învaţă să zboare
cu biplanele PO-2 şi monoplanele Iak-11

rezervele, din care cel mult 100 vor putea fi de luptă,
şi un efectiv de 8.000 de oameni. România nu va
poseda sau dobândi avioane concepute esenţial ca
bombardiere cu dispozitive interioare pentru a purta
bombe. Aceste efective vor cuprinde, în fiecare caz,

tehnician, inclusiv personalul de aviaţie militar sau
civil care este sau a fost cetăţean german”, iar materialul de război excedentar trebuia predat sau
distrus conform articolului 16 din Tratatul de
Pace.

REPERE ISTORICE
Mai desprindem câteva secvenţe din alte
articole ale Tratatului de Pace, subsumate Părţii
a III-a „Clauze militare, navale şi aeriene”, astfel:
„Materialul de război român, în excedent, va fi pus la
dispoziţia Guvernelor Uniunii Sovietice, Regatului Unit
şi Statelor Unite ale Americii. România va renunţa la
toate drepturile asupra acestui material (art. 16)”.
„Fiecare din clauzele militare, navale şi aeriene ale
Tratatului de faţă va rămâne în vigoare până la
modificarea ei, în întregime sau în parte, prin înţelegere
între Puterile Aliate şi Asociate şi România sau, după
ce România va fi devenit membră a Organizaţunii
Naţiunilor Unite, prin înţelegere între Consiliul de
Securitate şi România ”.
În sfârşit, articolul 18 prevedea „România nu
va dobândi sau fabrica avioane civile de concepţie
germană sau japoneză, sau care cuprind elemente
importante de fabricaţie sau concepţie germană sau
japoneză”. Evident că de aceea, pentru o lungă
perioadă de timp tehnica de luptă a fost numai de
provenienţă sovietică.
Anexa 2 a Tratatului de Pace purta numele de
„Definiţia instrucţiunii militare: terestre, aeriene şi
navale”, şi în ceea ce priveşte instrucţia militară
aeronautică, o definea ca fiind „studiul şi practica
folosirii materialului de război, conceput sau adaptat
în mod special pentru scopurile aeronauticei militare,
şi a dispozitivelor de instrucţie corespunzătoare;
studiul şi practica tuturor evoluţiunilor specializate,
inclusiv zborul în formaţie, executate de aeronave ale
tacticei aeriene, ale strategiei şi ale serviciului de stat
major”.
Anexa 3 a definit materialele de război prevăzute în lista cu cele ce se puneau la dispoziţia
Aliaţilor, iar în ceea ce priveşte categoria a V-a erau
precizate:
„1. Aeronave, montate sau în piese detaşate mai
grele sau mai uşoare decât aerul, concepute sau
adaptate pentru lupta aeriană prin folosirea de
mitraliere, aruncătoare de rachete sau artilerie sau
pentru transportul şi lansarea bombelor sau care sunt

echipate cu vreunul din dispozitivele menţionate la
aliniatul 2 de mai jos, sau care pe baza concepţiei sau
construcţiei lor sunt pregătite spre a fi echipate cu
asemenea dispozitive.
2. Afete şi amplasamente pentru tunuri aeriene,
dispozitive pentru înmagazinarea bombelor, porttorpile şi dispozitive pentru lansarea bombelor sau
torpilelor, turele şi cupole pentru tunuri.
3. Echipament conceput în mod special şi întrebuinţat exclusiv pentru trupele aeropurtate.
4. Catapulte sau dispozitive de lansare pentru
avioanele ambarcate pe nave, pentru avioane terestre
sau hidroavioane, dispozitive pentru lansarea de arme
zburătoare.
5. Baloane de baraj”.
Trebuie menţionat şi faptul că, în anul 1946, au
existat amendamente severe la clauzele Tratatului
de Pace aflat în proiect, atât din partea guvernului
României, cât şi din partea structurilor Armatei
Române, grav afectate de clauzele militare, navale
şi aeriene. Ca urmare, în vara acelui an, delegaţia
militară română a prezentat Comisiei Militare a
Conferinţei de Pace un consistent „Memoriu” ce
includea corective minime, între care: o mărire a
efectivelor la armata de uscat cu circa 5.000 oameni
„pentru a satisface nevoile de serviciu ale formaţiunilor
de interior”, o mărire a efectivelor de la marina
militară cu circa 1.300 de oameni pentru a încadra
diferenţa de tonaj de la 6.500 – 15.000 de tone;
păstrarea a 36 de avioane de bombardament peste
numărul de 150 de avioane, cu scopul de „completare a instrucţiei aviaţiei noastre”. De remarcat, în
observaţiile guvernului se precizau următoarele:
„Cu toate că redusă ca număr, viitoarea Armată
Română va trebui să primească o instrucţie modernă
(…). Armata Română doreşte să i se acorde şi în timp
de pace mijloace ce i-au îngăduit să lupte şi să sângereze pentru cauza comună a Aliaţilor în suprema
încordare a războiului”.

CONCLUZII
Cel de-al Doilea Război Mondial a adus Forţele
Aeriene Române în situaţia de a lupta cu toate forţele
aeriene ale marilor puteri angajate în război - Statele
Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Germania,
cu excepţia celor nipone. Forţele Aeriene Regale
Române au desfăşurat o adevărată Bătălie aeriană
pentru România, în trei etape - în est, pe teritoriul
şi în spaţiul aerian naţional şi în vest - care, deşi
neconceptualizată ca atare, a fost din multe puncte
de vedere mai dură decât celebra Bătălie pentru
Anglia şi a probat înalta clasă a purtătorilor Puterii
Aeriene Româneşti.
Deşi adversarii aerieni au fost cele mai valoroase
forţe aeriene ale momentului, sistemul de apărare
aeriană a României a fost extrem de eficient şi a
făcut faţă cu succes acţiunilor aeriene desfăşurate
deasupra teritoriului nostru naţional.
Niciuna din solicitările operate în amintitul
memoriu nu a fost satisfăcută. La 10 februarie 1947,
delegaţia României a fost silită să semneze un Tratat
de Pace care nu se deosebea, ca text, decât nesemnificativ în raport cu proiectul sever amendat. Era
verdictul definitiv al Naţiunilor Unite în raport cu
România, expulzarea statului român din comunitatea statelor europene occidentale şi aservirea sa
de jure blocului sovietic, stalinist.
Actele de drept internaţional pe care România
a fost obligată să le semneze la sfârşitul celui de-al
Doilea Război Mondial, analizate în cadrul acestui
studiu, au desfiinţat acumulările în dezvoltarea
puterii aeriene naţionale de la înfiinţarea aviaţiei
ca armă de luptă, valenţele sale de protejare a
intereselor fundamentale ale statului în condiţii de
pace, criză sau război, fiind, pentru o lungă perioadă
de timp, anihilate.

„Aviaţia Română a luptat împotriva celor
mai puternice aviaţii angajate în război:
aviaţia americană, aviaţia britanică,
aviaţia sovietică, iar după 23 august 1944,
şi contra aviaţiei germane; practic, cu
excepţia Forţelor Aeriene Nipone, Aviaţia
Română a luptat cu toate aviaţiile
mari şi puternice din cel de-al Doilea
Război Mondial“.
Gl. (Rz) Anton Mărăşescu – în prefaţa cărţii
„Inimi cât să cuprindă cerul patriei“ (1983)
de Cornel Marandiuc
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DEFORMĂRILE DE RAŢIONAMENT
Invitaţie la observarea şi analizarea modului în care limbajul interior poate ajuta sau sabota
randamentul acţiunilor dumneavoastră
Mintea noastră funcţionează atât de mult şi cu atât de multe mici fragmente şi
segmente de cuvinte, de gânduri, de imagini, încât trebuie să facem un efort pentru a
ne concentra pe deplin asupra a ceea ce facem.
Atunci când avem o dispoziţie nu tocmai
bună, când avem sentimente ca furie, teamă,
neîncredere, o stimă de sine scăzută, atunci
când ne auto-învinovăţim, sau îi învinovăţim
pe alţii din diverse motive, în momentele în
care ne iubim pe noi înşine foarte puţin şi
trăim preponderent prin acceptarea şi
aprobarea celorlalţi, atunci firul gândirii
noastre pierde din „simţul realităţii” şi începem
„autotortura prin gând”.
Limbajul interior nerealist, nerezonabil
despre ceea ce ni se întâmplă este descurajant.
Acesta amplifică starea de rău provocată de
o experienţă dureroasă şi poate antrena
dezechilibre profunde şi de durată pentru cei
în cauză, cu ecou negativ în exprimarea
personalităţii, în eficienţa acţiunilor
fiecăruia.

Distorsiunile
cognitive
Denumite şi distorsiuni cognitive, aceste
tendinţe dezadaptative ale gândirii pot avea
ca punct de plecare experienţele negative
întâlnite de-a lungul dezvoltării, dintre care
menţionăm preluarea de către noi, în copilărie/
adolescenţă/tinereţe/sau chiar recent, a
modelelor de interpretare a realităţii utilizate
de persoanele semnificative nouă: părinţi,
profesori, rude, apropiaţi. Cogniţiile negative
nu îşi fac permanent simţită prezenţa, dar se
pot activa în situaţii stresante.
Psihiatrul american Aaron Beck a identificat
distorsiuni cognitive la trei niveluri ale gândirii:
„gânduri automate distorsionate”,
„convingeri dezadaptative” şi „scheme
disfuncţionale”.

Gândurile automate
distorsionate
Gândurile automate sunt gânduri care
se instalează spontan sub influenţa emoţiilor
şi par plauzibile pentru persoana în cauză, dar
care pot deveni distorsionate dacă persoana
continuă să îşi reprezinte realitatea prin
intermediul lor. Gândurile automate
distorsionate se asociază adesea cu stări
afective negative sau comportament
disfuncţional. Gândurile automate distorsionate
pot fi grupate în categorii specifice.
*De fiecare dată când emoţional aveţi
tendinţa să:
1. Credeţi că ştiţi ce gândesc ceilalţi fără să
aveţi suficiente dovezi despre gândurile lor.
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„Crede că sunt slab profesional” sau „Crede că
sunt rău intenţionat”, vă este teamă că ceilalţi
vă vor eticheta negativ, chiar fără a avea
motive întemeiate: „Nu sunt eu în măsură să
ridic această problemă în şedinţă pentru că voi
fi pus în faţa multor necunoscute, mi se vor cere
multe explicaţii”;
2. Aveţi o predicţie sumbră despre viitor:
credeţi că lucrurile se vor agrava sau că vă
aşteaptă o serie de primejdii: „Voi pica acel
examen”, „Nu voi reuşi să mă angajez”;
3. Credeţi că ceea ce s-a întâmplat sau se
va întâmpla va fi atât de rău şi imposibil de
tolerat, încât nu veţi reuşi să suportaţi situaţia:
„Va fi groaznic dacă voi pica examenul”;
4. Ataşaţi caracteristici negative atât
propriei persoane, cât şi celorlalţi: „Nu sunt o
persoană atrăgătoare”, „E o persoană rău
intenţionată”;
5. Susţineţi că lucrurile pozitive pe care le
faceţi dumneavoastră sau ceilalţi sunt banale:
„Acesta este rolul soţiei - deci este absolut firesc
să fie drăguţă cu mine” sau „Acest succes l-am
obţinut cu uşurinţă, deci nu contează”;
6. Vă concentraţi aproape exclusiv pe
aspectele negative şi doar rar le observaţi pe
cele pozitive: vă amintiţi cât de des colegii se
abţin să aducă în discuţie o chestiune
profesională în adunările fără ordine de zi;
7. Percepeţi un model negativ general pe
baza unui singur incident: „Asemenea lucruri
mi se pot întâmpla doar mie”, “Nu îmi reuşeşte
nimic”;
8. Evaluaţi lumea şi pe ceilalţi în termeni
de tot sau nimic: „Toată lumea mă respinge”
sau „A fost o pierdere absolută de vreme să-i
explic problema respectivă”;
9. Interpretaţi evenimentele în termeni
de perfecţiune, cum ar trebui să fie lucrurile,
în loc să vă concentraţi pe situaţia actuală:
„Trebuie să fac totul bine. Dacă nu reuşesc să
fac lucrurile aşa cum trebuie, o să-mi scadă
imaginea de sine, ca atare uneori mi-e frică să
încep ceva”;
10. Vă învinovăţiţi mult mai mult decât ar
trebui pentru evenimente negative şi nu
reuşiţi să observaţi că aceste evenimente sunt
cauzate şi de alţii. „Nu am reuşit să rezolv acea
problemă pentru că nu am fost destul de
convingător sau consecvent”. „Căsnicia mea a
eşuat, fiindcă nu am reuşit să fiu aşa cum ar fi
trebuit să fiu”,
*manifestaţi modele de gândire
disfuncţională învăţate anterior în diverse
contexte care vă sabotează eficienţa
atitudinilor, realizarea scopurilor,
îndeplinirea dorinţelor în diverse domenii
sociale, personale şi profesionale.

Psiholog Cezar IONECI
Alte categorii de gânduri automate
dis to r si o nate sunt : înv inovăţ ir e a ,
comparaţiile incorecte, orientarea
regretului, „Ce se va întâmpla dacă ...?”,
raţionalizări emoţionale, inabilitatea
infirmării, concentrarea pe judecarea
celorlalţi, cât şi a propriei persoane**.

Convingerile
dezadaptative
Convingerile dezadaptative sunt
structuri cognitive mai profunde decât
gândurile automate, mai abstracte şi mai
generalizate decât acestea. Referindu-ne cel
puţin la persoanele depresive sau anxioase,
co nv in g e r il e a ce s to r a p ot d eve ni
dezadaptative, luând forma unui set de reguli
de genul „trebuie”, imperative sau enunţuri
„dacă-atunci” care pot avea efecte negative
asupra funcţionării persoanei. (De exemplu:
„Ar trebui să îmi reuşească tot ceea ce fac”,
„Dacă ceva nu îmi reuşeşte înseamnă că nu sunt
o persoană valoroasă”, „Dacă nu mă asigur că
totul va decurge cum trebuie, cu siguranţă
rezultatul va fi negativ” „Dacă las garda jos, cu
siguranţă mi se va întâmpla ceva negativ.”
„Viaţa mea sexuală (emoţională, comportamentală etc.) ar trebui să fie foarte bună tot
timpul”.

Schemele
disfuncţionale
Schemele disfuncţionale sunt structuri
mai profunde decât convingerile, reflectând
modele de adâncime despre sine şi ceilalţi.
Referindu-ne cel puţin la pacienţii depresivi
sau anxioşi, aceştia se concentrează
preponderent pe anumite scheme, ceea ce îi
va face vulnerabili în procesarea adecvată a
informaţiei, a realităţii. Psihiatrul american
Aaron T. Beck, psihologul Arthur Freeman şi
colaboratorii, în lucrarea Cognitive therapy of
personality disorders, New York, Guilford Press
(1990) au identificat mai multe scheme
negative şi disfuncţionale, caracteristice
diverselor tulburări de personalitate** .
**
Aceste aspecte le voi detalia în numărul
viitor al revistei CER SENIN.

Sursă bibliografică:
Robert L. Leahy, Stephen J. Holland,
Planuri de tratament şi intervenţii pentru
depresie şi anxietate, Editura ASCR Cluj
Napoca

CUVÂNT DUHOVNICESC

înţele p ciunea d u h ovniceasc ă
„Veniţi la mine toţi cei osteniţi
şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe
voi. Luaţi jugul meu asupra voastră
şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt
blând şi smerit cu inima şi veţi avea
odihna sufletelor voastre. Că jugul
Meu este bun şi povara Mea este
uşoară” (Matei 11, 28-30)
Încercările, durerile, suferinţele şi bolile, culminând toate în
moarte, fac parte din istoria lumii
şi din viaţa omului, încât putem
constata că istoria omului se
împleteşte cu însăşi istoria suferinţei umane. Acestea se regăsesc
în constituţia fiecăruia dintre
noi.
Experienţa duhovnicească
demonstrează că nu există în
lume om care să fi avut parte în
viaţă numai de bucurii, după cum
nu există nici oameni care să fi
avut parte, de la naştere până la
moarte, doar de încercări şi
suferinţe. În această viaţă bucuriile
şi necazurile se împletesc.
Bucuriile prezente, dacă nu
sunt trăite în profunzimea lor şi
curat, vor deveni cauza suferinţelor şi durerilor viitoare, după
cum şi suferinţele, care sunt
înţelese şi purtate duhovniceşte,
cu speranţa în ajutorul lui
Dumnezeu şi cu smerenie, se
transformă în izvorul unor bucurii
înalte şi mântuitoare.
Drumul sau calea spre desăvârşire trece în mod obligatoriu
prin proba ispitelor, a încercărilor
sau a necazurilor fără de voie, a
suferinţelor trupeşti şi sufleteşti.
Nu putem gusta din bucuriile
raiului fără a sorbi din cupa amară
a încercărilor.

De ce îngăduie
Dumnezeu
suferinţa
umană?

Dumnezeu, Care este Iubire,
se bucură să-şi vadă creatura
iubită în necazuri şi în dureri?
De-a lungul istoriei creştine
s-au dat mai multe răspunsuri la
această întrebare. Credinţa
creştină le-a sintetizat, arătând
că Dumnezeu nu este autorul
imperfecţiunilor naturale, fizice
sau spirituale. Cauza lor este
omul.
Sfântul Vasile cel Mare, într-o
ce l e b r ă s cr ie re intitulat ă
„Dumnezeu nu este autor al

răului”, arată că la originea
tuturor relelor materiale sau
spirituale se află omul sau, mai
exact, voinţa sa liberă, îndreptată
nu spre virtute şi spre binele
moral, ci spre păcat şi spre
patimi.
Sfinţii părinţi, adevăraţi
cunoscători ai sufletului uman,
vorbesc despre trei uriaşi ai
patimilor: neştiinţa, ignorarea
şi uitarea. Multe păcate le
săvârşim din neştiinţă. Nu am ştiut
că sunt păcate. Într-o lume în care
multe păcate sunt generalizate, în
care omul a ajuns într-o îngrijorătoare familiaritate cu păcatul,
soseşte, de multe ori, boala, ca
stare de normalitate. Normalitatea
însăşi este un concept tot mai

Preot militar George MANEA

Rădăcina
tuturor
relelor
Rădăcina tuturor relelor o
constituie egoismul sau iubirea
de sine, atât de familiară lumii
prezente, care pare a nu mai
înţelege şi a refuza încercarea,
suferinţa, fie ea cât de mică, din
dorinţa de a-şi îndulci traiul, de
a-şi spori confortul. Mai devreme
sau mai târziu însă, chiar omul
aflat în căutarea „fericirii clipei”,
a juisării efemerului, va trăi şi
înţelege toate aceste realităţi ale
existenţei prezente.

Icoana Înţelepciunii lui Dumnezeu pictată la Mănăstirea Suceviţa
elastic, schimbându-se de la o
lume la alta, de la o vreme la alta,
de la o persoană la alta.
„Normalitatea obiectivă”, de
„ c a t a l o g ”, t i n d e s ă s e
subiectivizeze.
Atunci când totuşi avem
puterea de a discerne între bine şi
rău, între păcat şi virtute, neştiinţa
se transformă în ignoranţă.
Ignoranţa repetată devine uitare.
Astfel, obişnuinţa păcătoasă
devine o a doua natură, de multe
ori mai puternică decât cea
dintâi – virtuoasă, dată de Creator.

Nu există om care să nu
ajungă la cunoaşterea lui
Dumnezeu. Dacă nu din fragedă
copilărie, măcar la maturitate,
bătrâneţe sau în ultimele clipe
ale vieţii sale. Căile acestei
cunoaşteri sunt trei: din creaţie,
prin daruri sau din judecată.
Dumnezeu, ca un Părinte
Bun, este nevoit, din cauza
îndărătniciei noastre, să se facă
înţeles şi trăit pe o cale negativă –
cea a încercărilor şi a necazurilor,
care adeseori iau forma bolilor
trupeşti şi sufleteşti. Acestea sunt

numite de Sfinţii Părinţi „toiagul
Judecătorului”.
Asemenea unui tată iubitor,
care nu este indiferent faţă de
educaţia copilului său şi, după
ce a încercat să îi arate calea
dreaptă cu binele şi cu frumosul,
este nevoit să devină mai aspru,
tot aşa şi Dumnezeu, Cel Care
„nu vrea moartea păcătosului,
ci să se întoarcă şi să fie viu”,
caută să ne apropie de adevăratul sens al vieţii noastre şi de
adevărata ei vocaţie – mântuirea,
pe această cale aspră a încercărilor, în speranţa întoarcerii
noastre măcar în al doisprezecelea ceas al vieţii noastre şi sub
această formă extremă.
Încercările, necazurile şi
suferinţele au în viaţa noastră
un rol curăţitor, purificator. Ele
sunt o probă morală, de mai
scurtă sau mai lungă durată, de
mai uşoară sau mai grea intensitate, pe care trebuie să o
trecem, pentru a dobândi mântuirea sau cununile nemuririi.
Fiecare astfel de probă trecută
adaugă cununii un nou şi preţios
nestemat.
Drumul spre fericirea veşnică
a raiului trece, de cele mai multe
ori, prin suferinţă, iar calea
strâmtă, aspră şi cu lacrimi ce
conduce spre el şi despre care
vorbeşte Însuşi Mântuitorul
Hristos, crucea pe care trebuie
să ne-o asumăm fiecare, o
constituie aceste necazuri.
Poarta de trecere de la bucuriile
efemere, trupeşti şi lumeşti, la
cele înalte, duhovniceşti şi
nepieritoare este, adeseori, o
poartă a suferinţei. Doar înţelegându-le valoarea vom putea
transforma durerea în împlinire
şi bucurie sufletească,
slăbiciunea în putere şi revolta
în smerita mulţumire.
Să înţelegem că nimic nu
este întâmplător în această viaţă.
Niciodată nu suntem încercaţi
peste puterile noastre fizice şi
morale. Pe măsură ce purtăm
toate aceste încercări observăm
surprinşi, în mod paradoxal, cum
puterile noastre s-au lărgit şi s-au
întărit. Să conştientizăm că toate
aceste suferinţe nu sunt semne
ale indiferenţei lui Dumnezeu
faţă de propria noastră persoană,
ci exemple ale coborârii Sale
pline de iubire la noi, mijloace
de exersare duhovnicească.
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A T E R I Z A R E Î N P R E M I E R Ă … f ă r ă roa t a d in d rea p t a
Fostul meu comandant de unitate, Dumitru
CRISTIAN, îmi povesteşte …
– S-a întâmplat în primăvara anului 1958.
Cu un an înainte fusesem numit comandant
de patrulă la Regimentul 277 Aviaţie Vânătoare
dislocat pe aerodromul Craiova, regiment înzestrat
cu avioane de tipul MiG-15.
– Cum era acest tip de avion, domnule
comandant? Unii spun că a fost cel mai fiabil
avion de vânătoare.

În startul de la pistă erau pregătite peste
20 de avioane care urmau să-şi ia zborul, rând pe
rând. Avionul meu, avionul subsonic MiG-15 cu
numărul 230, mă aştepta „în frâu” ca un cal nărăvaş.
Avionul 230 era ieşit la pistă după executarea unor
lucrări regulamentare şi trebuia verificat în zbor
de un pilot experimentat, pilot care, apoi, trebuia
să stabilească comportamentul acestuia în zbor,
cum ar fi: funcţionarea motorului, funcţionarea
instalaţiilor de la bord, a aparatelor de la bord,
precum şi eficacitatea comenzilor. Lângă avion era
un tânăr inginer, locotenentul Sandu Cornel, ofiţer

1961-Cu avionul MIG-15 pe aerodromul Fântânele

– Era un avion care fusese conceput pentru a
fi utilizat în misiuni de asalt în sprijinul trupelor
terestre şi în misiuni de apărare a teritoriului prin
interceptarea şi nimicirea ţintelor aeriene inamice.
Era echipat cu armament puternic şi capabil să
transporte 2 bombe de aviaţie a câte 250 kg fiecare.
Putea decola şi ateriza inclusiv de pe piste cu iarbă,
sumar amenajate. Echipat cu aparatură de bord
sofisticată, putea să fie utilizat în cele mai variate
condiţii meteorologice ziua şi noaptea.
MiG-15 era un avion robust şi fiabil, avea cabina
presurizată, putea urca la un plafon maxim de 12500
de metri şi era capabil să realizeze o viteză maximă
de 1050 km/h. Avionul dispunea de un scaun de
catapultare tip KK-1, scaun care, în cazuri deosebite,
putea salva pilotul… Dar să continuăm povestea
noastră.
Începutul de an 1958 a fost cu timp nefavorabil
pentru zbor; viscol şi ninsori abundente, temperaturi scăzute, ceaţă şi burniţă.
– Am auzit că în anii aceia erau ierni lungi
şi aspre.
– Da, erau alte timpuri… Datorită ninsorilor
abundente pista de decolare-aterizare a fost blocată
timp de 2 luni. Abia în luna aprilie s-a reluat activitatea de zbor după deblocarea pistei şi atunci
când timpul s-a mai îndreptat. Noi, piloţii, ca şi cei
de azi, eram nerăbdători să începem activitatea
de zbor după atâtea luni de aşteptare.
Venise primăvara pe aerodromul militar
Craiova, venise primăvara şi-n inimile noastre de
zburători dornici să ne înălţăm spre albastrul
cerului. Ziua aceea, de care îmi amintesc perfect,
era senină, fără vânt şi cu o vizibilitate foarte
bună.
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care era la început de carieră, în primul an după
absolvire şi care pregătise avionul pentru zborul
de încercare.
Eu, locotenentul-major Cristian Dumitru, am
primit misiunea să verific acest avion în zbor.
Tehnicul mi-a dat raportul: „Domnule locotenentmajor, avionul e pregătit pentru zborul de verificare”.
Bine, i-am răspuns şi i-am strâns mâna.
Imediat am trecut la controlul exterior al
avionului, mă rog, starea eleroanelor, a
profundorului, scurgeri de ulei sau combustibil etc.
Am urcat în cabină şi tehnicul m-a ajutat să-mi prind
chingile scaunului. Am tras siguranţa de închidere
a cupolei pe poziţia „închis” şi am cerut prin radio
pornirea motorului. După aprobarea de pornire am
urmat protocolul: rulajul la pistă şi decolarea. Sunt
230, am decolat spre zona 4. „Foarte bine, 230. Intră
pe cap-magnetic 110”. Am înţeles! Cap 110.
Zona 4 era situată undeva la 15 km S-E faţă de
oraşul Craiova, la verticala localităţii Leu. Era una
din zonele în care puteai zbura cu avionul în diferite
exerciţii, viraje, acrobaţie, zonele fiind strict delimitate în spaţiu şi timp.
– Eraţi în zbor de urcare?
– Da, eram în urcare către înălţimea de 12000
de metri, într-un zbor în spirală, în viraj pe stânga
cu înclinare 30 grade. După 25 de minute de zbor,
pe neaşteptate, aparatele de la bord şi de navigaţie
au încetat să funcţioneze. Fără generator de curent,
instalaţie hidraulică şi staţie radio în carlinga avionului s-a instalat o linişte totală. Imediat mi-am
dat seama că era un caz special, unul din multele
cazuri speciale ce pot avea loc în zbor şi am realizat
că s-a produs o defecţiune la cutia agregate a
avionului.

Locotenent-comandor (r)
Nelu ENACHE
Am avut sentimentul că sunt suspendat în aer,
la 10000 de metri, ştii, cum rămân uneori păsările
în înaltul cerului, cu aripile larg desfăcute, parcă
stând pe loc. Aşa eram şi eu, pilotul Cristian, prins
în scaunul avionului subsonic MiG-15, cu un tablou
de bord în faţă pe care nu se mişca nici un aparat
şi cu o staţie de emisie-recepţie mută, nefuncţională, fără să pot comunica cu cei din turnul de
conducere al zborului.
Mi-am stăpânit cu greu emoţia şi am încercat
să-mi adun gândurile, să fiu calm, stăpân pe situaţie,
să revăd într-o fracţiune de secundă toate
cunoştinţele mele despre avionul în care mă aflam.
Cunoştinţe despre tehnologia materialelor,
despre termodinamică, electricitate, radio, radiolocaţie, motoare, aparate de bord, aerodinamică,
navigaţie aeriană, tehnica pilotajului, meteorologie,
topografie şi modul de rezolvare a cazurilor
speciale.
– Bănuiesc eu că, în asemenea situaţii,
timpul se măsoară în secunde.
– Aşa este, ca pilot eşti de multe ori pus în
asemenea situaţii.Trebuia să acţionez imediat. Am
împins manşa în faţă ca să pun avionul în picaj şi
să execut un zbor în coborâre cât mai rapid şi am
ştiut ce se întâmplase: se rupsese axul la cutia
agregate avion.
Când am ajuns sub înălţimea de 4000 de metri
am luat cap-magnetic spre aerodrom şi urmăream,
în acelaşi timp, pe geam, stânga-dreapta, celelalte
avioane care erau în zbor, să nu cumva să se
întâmple o abordare în aer.
Am intrat în zona aerodromului la virajul doi
şi pe latura mare a turului de pistă, la deszăvorârea
mecanică a lacătelor de la jamba din faţă şi cea din
planul drept (aripa dreaptă) am constatat că lacătul
din planul drept nu s-a deszăvorât, cablul fiind mai
lung faţă de normal. Am deszăvorât jamba stângă
şi am făcut zăvorârea pe poziţia scos folosind aerul
din butelia de avarii. Roata din dreapta nu era
scoasă. Am trecut la verticala aerodromului, la
înălţimea de 100 m, ca să vadă cei din turnul de
conducere că o roată nu era ieşită, iar conducătorul
de zbor să-şi dea seama de situaţie şi să-mi dea
prioritate la aterizare.
– Deci, o nenorocire nu vine niciodată
singură.
– Concursul de împrejurări. De multe ori treci
din una în alta, asta ca să fie „tacâmul” complet. În
continuare am intrat din nou în tur de pistă, am
executat manevrele specifice de aterizare şi am
reuşit să pun avionul pe pistă pe o singură roată.
Am rulat aşa ţinând avionul la orizontală cât timp
mi-a permis viteza. Apoi, când viteza a scăzut
suficient, avionul s-a înclinat pe dreapta şi, virând
brusc, s-a oprit la limita pistei betonate.
– Ce s-a întâmplat cu avionul?
– Avionul nu a suferit deteriorări. După remedierea defecţiunilor a fost reverificat în zbor. Am
reuşit aterizarea pe pista aerodromului Craiova pe
o singură roată, roata din stânga. Acea aterizare
fiind, până atunci, în premieră în aviaţie.
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A C A S Ă , p e o roa t ă , cu M iG - ul 2 1
IN MEMORIAM – Căpitanului pilot Ion CRISTEA
(zis şi Bibanu), de la Escadrila a III-a, care a reuşit, în
primăvara anului 1982, mai precis în 22 aprilie, o
aterizare forţată cu avionul MiG-21 simplă comandă,
fără jamba dreaptă, pe aerodromul Mihail
Kogălniceanu. A fost singurul caz reuşit în aviaţia
militară cu un avion supersonic, pe timpul unui zbor
de noapte.
O aripă sfâşie amurgul cenuşiu într-un zbor înalt
peste curcubeul violet al pământului, peste dealuri
şi sate. Perlele nopţii sunt străpunse de conul
fosforescent al avionului. Deasupra, în infinitate,
stelele sclipeau una câte una. Este un zbor de noapte
al Regimentului 57 Aviaţie Vânătoare Mihail
Kogălniceanu, zbor în care fiecare pilot îşi execută
misiunea planificată apoi… cap compas către
aerodrom, la aterizare.
La fel ca şi ceilalţi, cu acul radiocompasului „lipit”
pe cadran, pe direcţia cunoscută, căpitanul Cristea
Ion, zis şi Bibanu, îşi pilotează bolidul spre casă. Chipul
îi este senin, destins. E concentrat pe comenzi şi pe
aparatele de bord.
La traversul pistei, pe direcţia 184 de grade, trage,
sigur de el, maneta de scoatere a trenului de aterizare
şi, deodată, respiraţia i se opreşte. Îşi simte cerul gurii
uscat şi inima parcă i se opreşte în piept. Se uită încă
o dată pe tabloul de bord, la panoul de semnalizare
„tren scos” şi nu-i vine să-şi creadă ochilor: doar două
becuri verzi sunt aprinse, a celor două jambe ieşite
şi un bec roşu aprins, a jambei din dreapta care nu
a ieşit. Cu calm, escamotează trenul de aterizare şi
repetă comanda de scoatere. Acelaşi rezultat.
Apasă butonul de radioemisie: „Turnule, sunt
201 la travers. Am dat comanda de scoatere a trenului.
Au ieşit jamba de faţă şi jamba stângă. Nu iese jamba
dreaptă”.
Conducătorul zborului, maiorul Pascu Niculae,
îi transmite: „Repetă manevra de scoatere. Urmăreşte
presiunea din instalaţia hidraulică”. „Confirm!”, îi
răspunde pilotul.
Nae Pascu îl anunţă pe comandantul de regiment, colonelul Urs Ion, şi pe comandantul escadrilei
a III-a, maiorul Roiu George, de situaţia apărută la
zbor. Cei doi se grăbesc să vină în Punctul de conducere a zborului în timp ce Bibanu execută încă o
dată comanda de scoatere a trenului pentru
aterizare.
„Tot n-a ieşit jamba dreaptă!”, raportează el. „Treci
la verticala aerodromului”, îi spune hotărât nea Nae
Pascu. „Confirm! Trec la verticală ca să mă puteţi
vedea…”.
Supersonicul sparge liniştea nopţii la înălţimea
de 100 de metri, iar cei aflaţi în turnul de conducere
a zborului văd, în luminile proiectoarelor aprinse pe
aeroport, poziţia trenului de aterizare şi se conving
de realitate: jamba dreaptă nu e scoasă. De două ori,
supersonicul trece în zbor deasupra aerodromului
pentru a consuma din combustibil şi, de mai multe
ori, tânărul căpitan repetă comanda de scoatere a
trenului de aterizare, concomitent cu mărirea vitezei
de zbor şi crearea de suprasarcini. Dar jamba dreaptă
nu vrea să iasă. Pe fruntea lui sclipesc boabe mici de
rouă şi-n faţa ochilor, în memorie, i se derulează tot
filmul vieţii lui de până atunci, ca pilot.
Cei din turn iau hotărârea de a se folosi şi
instalaţia de aer. Tot fără rezultat. Catapultarea este

iminentă, conform tuturor normelor şi instrucţiunilor
cunoscute. Bibanu aude vocea conducătorului de
zbor sunându-i straniu în urechi: „201, urcă la 4000
de metri”. Pentru moment, el nu răspunde. Îşi verifică
chingile paraşutei. „De ce să urc la 4000? Să catapultez?” „Da, te pregăteşti pentru catapultare”. Cu mâna
stângă, el caută mânerul de catapultare în timp ce
un gând cutezător îi încolţeşte în minte. Răspunde
hotărât: „Nu, eu nu catapultez! Vin cu avionul la
aterizare! Să vină Urs, vreau să vorbesc cu Urs”.
Comandantul de regiment se consultă cu ceilalţi
doi ofiţeri şi ia hotărârea să-l lase să vină la aterizare
pe o singură roată, fără jamba principală din dreapta.
„201, comandantul e aici”, îi transmite nea Nae Pascu.
Şi Ursanu, cum i se mai spune comandantului, preia
microfonul: „Bibane, vino la aterizare. După contact

opreşti motorul şi tai contactul acumulator”.
Piloţii aflaţi în zbor aud convorbirile radio şi
trăiesc şi ei momentele de cumpănă ale colegului şi
prietenului lor. Mareş Panait, unul dintre colegii din
aer, urmăreşte atent consumul de combustibil pe
indicatorul debitmetru care îi arată 1700 litri. Dacă
situaţia ar deveni critică, ar avea suficient combustibil
pentru a ateriza pe alt aerodrom.
Căpitanul Cristea îşi strânge bine trupul în
chingile scaunului, verifică scoaterea flapsului, stabileşte turajul motorului şi cuplează câteva contacte.
Simte în braţe o forţă nouă, uriaşă, ca un vultur ce
planează spre cuib. Piloţii şi tehnicii rămaşi jos ieşiseră
afară din cladire, lângă pistă, cu ochii spre cer. O
aşteptare tensionată îi cuprinsese pe toţi. Fiecare
cuvânt rostit de tânărul căpitan, amplificat în difuzoarele de la Celula de Alarmă, era înregistrat şi
analizat cu grijă. Vocea lui trecea şi prin cei de jos, ca
un fior: „Mă aflu la staţia îndepărtată”.
Luminile se aprind rând pe rând. De sus, aerodromul pare un ciorchine uriaş înflorit cu lumini roşii,
albe, galbene şi verzi. În ochii pilotului, la viteza de
450 km/oră, în coborâre, imaginea aerodromului
creşte din ce în ce mai mult: „Sunt la staţia apropiată.
Am cuplat farul de bord pe aterizare”.
Se aprinde şi uriaşul proiector din pragul pistei,
proiector care-i luminează drumul. Pilotul strânge
mai puternic mânerul manşei. Picioarele lui apasă
pedalele palonierelor. E pe direcţie, dar are totuşi o
viteză mai mare decât cea normală. Cu răsuflarea
tăiată, cei de jos văd cum, cu un şuierat prelung,
roata stângă a supersonicului atinge luciul pistei.
Sub aripi, luminile de balizaj aleargă cu o viteză
uimitoare. În timpul frânării aripa dreaptă loveşte
sec pista şi o jerbă de scântei ţâşneşte spre cer. Dar
Bibanu nu-şi pierde firea. E antrenat în atâtea ore de
zbor, şi-n tot atâtea zile şi nopţi, fără teamă, la
vânătoare de mistreţi prin văile Dobrogei.
„201, bagă motorul în stop”, îi spune comandantul. „Bibane, mă auzi?”

Locotenent-comandor (r)
Nelu ENACHE
Bibanu nu aude şi nici nu răspunde. Nu are timp.
El aşteaptă ca supersonicul să cadă şi pe roata din
faţă. Menţine cu greu direcţia. Îl ţine cât poate, iar
când viteza mai scade, scoate paraşuta de frânare
care se rupe. Luminile se tot răresc. Capătul pistei.
„Taie” contactul motor. Se apleacă cu toată puterea
pe manşă şi avionul îşi schimbă direcţia la 45 de
grade, virând spre dreapta. Întrerupe şi acumulatorul
de bord. Bolidul sare peste un şanţ ca un cal nărăvaş,
intră pe iarbă, trece pe lângă un foişor de pază, se
rupe jamba stângă, se rupe şi jamba de faţă. Totuşi,
Bibanu îl ţine bine în „frâie”. Într-un nor de praf,
avionul se opreşte pe câmp. Îşi desface repede
chingile şi încearcă să deschidă cabina. Dar mecanismul de deschidere e blocat. Se uită în jur. Nimic.

Întuneric. O fracţiune de secundă a crezut că avionul
e-n flăcări. Dar, iată, liniştea nopţii îl învăluie protectoare… Într-un timp foarte scurt maşina de intervenţie
soseşte lângă avion. Se forţează din exterior cabina
şi Bibanu e tras afară din scaun. Tremură din tot corpul
şi se clatină în mersul lui în jurul avionului MiG-21.
Nici nu realizează dimensiunea actului său de curaj.
Îşi scoate casca de zbor şi dă cu ea de pământ.
Piloţii aflaţi în aer nu ştiu ce se întâmplă jos. Unii
privesc pista de sus, aşteptându-se la ce e mai rău:
capotare şi o explozie urmată de o pălălaie de foc.
Totuşi, nu văd nimic. Încordarea devine maximă.
Aşteptarea, dură şi grea.
În sfârşit, aud vocea liniştită a lui nea Nae Pascu:
„Veniţi cu toţii la aterizare…”. Ursanu ajunge şi el la
locul aterizării. Îl caută pe pilot care se tot învârte în
jurul avionului. Când îl găseşte, îl îmbrăţişează
emoţionat.
Tânărul căpitan reuşise o aterizare forţată,
pe timp de noapte, fără jamba dreaptă a supersonicului. Întors la Celula de Alarmă, în acea
noapte, devenise erou. Toţi colegii vroiau să-l
atingă, să-l audă vorbind. Pentru ei era ceva
neverosimil să aterizezi noaptea pe două roţi.
Nu le venea să creadă că e întreg şi e viu.
După o perioadă de timp, când a fost întrebat
de ce nu a vrut să catapulteze, Bibanu a răspuns: „Era
noapte, nu vedeam nimic, nu ştiam unde voi ateriza
cu paraşuta aşa că, m-am rugat la Dumnezeu să mă
ajute”.
Ca o ironie a sorţii, Cristea Ion a decedat la
6 ianuarie 2003, într-un stupid accident cu căruţa,
la ţară.
Acest articol reprezintă o versiune revizuită
a materialului „Aterizarea...”, publicat de autor,
pe atunci locotenentul-major NELU Enache, în
nr. 17 al ziarului Apărarea Partiei din data de 24
aprilie 1985, la rubrica Concurs de publicistică
„Chipul şi faptele tinereţii sub drapel”.
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C amara d erie d incolo d e d efiniţie
Plutonierul major Anca LĂPUGEANU
şi-a admirat întotdeauna colegii care au fost
în misiuni în Afganistan. În anul 2011 a vrut
să-şi demonstreze că este destul de puternică
să facă faţă unei astfel de provocări. Cariera
ei în armată a început în anul 1990, la Centrul
de Operaţii Aeriene, în domeniul supravegherii
aeriene. A îndeplinit apoi funcţia de controlor
de trafic aerian operaţional în cadrul Serviciului
de Luptă „Poliţie Aeriană”.
Din martie până în octombrie 2011 a făcut
parte din colectivul celei de-a doua misiuni
KAIA LEAD NATION, prima rotaţie, în care ţara
noastră, prin intermediul Forţelor Aeriene
Române, a condus activitatea Aeroportului
Internaţional din Kabul (KAIA) în cadrul Forţei
Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate
(ISAF).
În calitate de controlor de zbor, funcţie
pe care a ocupat-o în KAIA – un aeroport în
care decolau şi aterizau zilnic în jur de 300 de
aeronave, a executat, nu de puţine ori, ture
duble de noapte, consecutive, a interacţionat
cu militari din foarte multe state ale lumii şi a
fost apreciată pentru profesionalismul cu care
şi-a executat atribuţiile, pentru omenia şi
respectul de care a dat dovadă, pentru curajul
de a-şi asuma deciziile şi fermitatea de a
impune respectarea strictă a regulilor de către
toţi participanţii la misiune, în domeniul
acesteia de responsabilitate.
Experienţa trăită în acest teatru de operaţii
a fost una inedită. Pentru munca depusă,
plutonierul major Anca Lăpugeanu a fost
recompensat cu 3 insigne şi calificativul
„Outstanding”, adică Excepţional.
Însă, în spatele succesului misiunii îndeplinite, alţi factori, a căror efect nu era încă
bine conturat, se pare că schimbau decorul
vieţii pe care începea să o trăiască
subofiţerul.
A plecat în misiune cu toate testele
medicale la zi şi cu o stare de sănătate foarte
bună, dar a ajuns într-un mediu ostil nu numai
din punct de vedere conflictual, ci şi de trai
sau climatic. La început şi-au spus cuvântul
oboseala, temperaturile foarte ridicate din
Afganistan şi umiditatea foarte scăzută. În
primă fază, toate acestea i-au provocat sângerări nazale. A urmat apoi o răceală cumplită,
o muşcătură otrăvitoare de păianjen şi o
operaţie la picior provocată de o rosătură de
bocanc. Cu toate acestea, militarul nostru nu
a fost scos din luptă.
Urgenţa îndeplinirii sarcinilor, orele puţine
de somn, alimentaţia de campanie, stresul
generat de pericolul iminent şi de sirenele de
alarmare se poate să fi contribuit la ceea ce
urmează să vă povestesc.
În acea zonă cu risc crescut, militarul
nostru a început să răsfoiască o altă foaie a
existenţei sale, în care zilnic, şase până la opt
sicrie, se îndreptau spre ultimul lor drum spre
casă. Printre acestea, şi două ale unor militari
compatrioţi. O privelişte sumbră care te făcea
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să gândeşti că şi tu ai fi putut fi printre ei. Mai
ales după ce într-o zi, la doar vreo 200 de metri
de locul în care îşi desfăşura activitatea, opt
colegi americani au fost împuşcaţi de către
un cetăţean afgan care, mai apoi, s-a
sinucis.
Glasul sirenelor de alarmă, deşi devenise
un zgomot comun, era totuşi unul cu care
greu te puteai obişnui.
Misiunea s-a terminat, iar subofiţerul
nostru s-a întors acasă. Deşi la sosirea în ţară
analizele medicale nu au arătat vreun semn
de îndoială asupra stării bune de sănătate, o
oboseală copleşitoare cu care de ceva vreme

începuse să se obişnuiască şi-a găsit culcuşul
în trup şi nu a mai dorit să dispară.
Starea de sănătate a militarului nostru nu
s-a îmbunătăţit. Într-o zi, găsind un voucher
de analize în cutia poştală, s-a hotărât să facă
o consultaţie. Medicul a trimis-o de urgenţă
la un centru oncologic unde imediat i s-a spus
ca în următoarea zi să se pregătească de
operaţie. Diagnosticul: cancer la sân în stadiul
III A. Ulterior, subofiţerului i s-a descoperit şi
un chist la ficat.
În acele clipe de disperare, mamă a doi
copii, dintre care unul încă i se află în grijă,
fără locuinţă proprietate personală sau alte
venituri, a apelat la Asociaţia de Caritate din
Armata României „Camarazii” (www.mapn.
ro/camarazii). După operaţia iminentă şi mai
multe tratamente, în scopul evitării unei
recidive a bolii, subofiţerul a suferit şi o histerectomie totală.
Pentru recuperarea acesteia şi întoarcerea
la serviciu, Anca Lăpugeanu a ţinut să le
mulţumească tuturor prin intermediul revistei
noastre: „Când am venit din misiune am aflat

Locotenent
Laura COZLOV
că sufăr de o boală incurabilă. Oameni pe care
nu-i cunoşteam, cei din asociaţia de caritate a
armatei, mi-au întins mâna şi m-au tratat la
spitale în regim privat. Am realizat că salvarea
unei vieţi poate veni şi prin susţinerea materială
a celor care nu au mult, dar oferă peste aşteptări.
În momentele de cumpănă este foarte important
să nu fii singur. Le mulţumesc celor care m-au
încurajat atunci când m-a copleşit tristeţea
neputinţei de a face faţă unei boli pe care nu o
înţeleg, celor care mi-au fost alături atunci când
am avut convingerea că viaţa mea s-a încheiat
şi m-au ajutat să înţeleg că, de fapt, boala pe
care o am nu este decât o nouă încercare şi
nicidecum un sfârşit.
Le mulţumesc colegilor care au donat 2%
Asociaţiei de Caritate din Armata României.
Datorită ajutorului vostru financiar am întâlnit
un om minunat în mâinile căruia mi-am pus
viaţa, chirurgul Bogdan Moldovan de la Spitalul
Sfântul Constantin din Braşov, care îi consideră
pe bolnavii de cancer adevăraţi eroi.
Consider că, dincolo de ajutorul material,
este extrem de important că poţi simţi recunoştinţa. Recunoştinţa pe care o simţi înseamnă
gândul bun îndreptat către aceia care ţi-au
dovedit că nu eşti singur într-o luptă, oricare ar
fi acea luptă. Chiar şi atunci când lucrurile nu se
întâmplă aşa cum te-ai aştepta, aşa cum ţi-ai
dori, sprijinul celorlalţi te ajută să-ţi găseşti
echilibrul, atât de necesar depăşirii obstacolelor
vieţii”.
Suma donată a fost de 17.000 lei pentru
operaţie şi chimioterapie. Însă, aceasta a
reprezentat doar începutul. Pentru a continua
tratamentul cu radioterapie, subofiţerul şi-a
făcut un credit de nevoi personale în valoare
de 20.000 lei, contravaloarea acestei terapii,
pe lângă acest lucru fiindu-i necesare lunar
mai multe sute de lei pentru plata diferitelor
medicamente specifice necruţătoarei boli şi
pentru tratarea chistului la ficat.
Efortul camarazilor ei nu este în zadar. Mai
are încă nevoie de ajutor. În aceeaşi situaţie
s-au mai aflat şi se află şi alţi militari. Numai
anul trecut asociaţia a contribuit cu ajutor
financiar în 30 de cazuri medico-sociale, atât
ale personalului militar (ofiţeri, subofiţeri şi
gradaţi profesionişti) cât şi ale civililor din
armată, sau ale cadrelor militare în rezervă/
retragere.
Pentru compasiunea pe care o manifestaţi
prin efortul dumneavoastră de a vă ajuta
semenii, plutonierul major Anca Lăpugeanu
vă mulţumeşte. Sunt sentimente de apreciere
pe care nu le poate explica, poate doar prin
răspunsul rugăciunilor către Dumnezeu. Cei
care aţi donat 2% prin Asociaţia de Caritate
„Camarazii“ din Armata României sunteţi,
pentru Anca: un camarad, dincolo de
definiţie.

CULTURAL

Des p re p rinci p ii ş i valori
Ciprian PĂTRAŞCU
 Valorile sunt hărţi. Principiile sunt
teritorii.
 Principiile sunt legi naturale neschimbătoare, adevăruri profunde, fundamentale,
urzind cu precizie, consecvenţă şi vigoare
pânza vieţii.
 Când sunt onorate, principiile conservă
integritatea şi conduc astfel la adevărata
evoluţie şi fericire.
 Principiile nu reacţionează faţă de
nimeni şi de nimic. Nu se irită, nu se poartă
urât, nu divorţează, nici nu dispar împreună
cu cel mai bun prieten al nostru. Nu ne trag
pe sfoară. Nu depind de comportamentul
altora, nici de mediul ambiant pentru a-şi
dovedi valabilitatea.
 Principiile nu pier. Nu sunt azi aici şi
mâine nicăieri. Nu pot fi desfiinţate nici de
foc, nici de cutremure şi nici nu pot fi furate.
 Principiile sunt legi perene şi universale
care dau oamenilor putere. Cei care gândesc
pe baza principiilor au puterea să rezolve
probleme în nenumărate condiţii şi împrejurări
diferite.
 Gradul în care oamenii acceptă şi trăiesc
în armonie cu principii de bază precum cinstea,
echitatea, dreptatea, integritatea, onestitatea
şi încrederea determină evoluţia lor fie spre
supravieţuire şi stabilitate, fie spre dezintegrare şi distrugere.
 Principiile corecte sunt precum busolele: ele indică întotdeauna drumul. Şi dacă
ştim cum să le interpretăm, nu ne vom rătăci,
nu vom fi derutaţi sau înşelaţi de către voci
sau valori contradictorii.
 Principiile indică vieţilor noastre adevăratul nord când navigăm prin curenţii
mediului în care trăim. Principiile se aplică
oriunde şi oricând. Ele se manifestă sub forma
valorilor, ideilor, normelor şi învăţăturilor care
înalţă, înnobilează, împlinesc, întăresc şi
inspiră oamenii.
 Când punem în centrul vieţii noastre
principiile corecte devenim mai echilibraţi,
mai adunaţi, mai organizaţi, mai statornici,
mai înrădăcinaţi. Avem un fundament pentru
toate activităţile, relaţiile şi deciziile. Avem şi
gustul de a gospodări totul în viaţa noastră,
timpul, talentele, banii, averile, relaţiile,
familiile, trupurile noastre.
 Spre deosebire de principii, valorile
sunt subiective. Ele sunt asemenea hărţilor.
Hărţile nu sunt teritoriile înseşi; ele sunt doar
încercări subiective de a le descrie şi reprezenta. Cu cât valorile sau hărţile noastre sunt
mai bine aliniate la principiile corecte, cu atât
vor fi mai precise şi mai folositoare.
 Atunci când teritoriul este în constantă
schimbare, când pieţele sunt în constantă
mişcare, orice hartă este curând depăşită. O
hartă bazată pe valori autentice poate furniza
o descriere utilă, dar busola având în centru
principiile furnizează viziune şi direcţie. O
hartă precisă e un bun instrument administrativ, dar o busolă fixată pe principiile adevăratului nord e un instrument de conducere

şi de dobândire a puterii. Când indică adevăratul nord, acul reflectă alinierea la legile
naturale.
 Începând din copilărie ne formăm un
sistem de valori reprezentând o combinaţie
de influenţe culturale, descoperiri personale
şi scenarii de familie. Ele devin ochelarii prin
care privim lumea. Evaluăm, stabilim priorităţi,
judecăm şi ne comportăm pe baza felului în
care vedem viaţa prin aceşti ochelari. Când
oamenii îşi aliniază valorile personale la
principiile corecte, ei sunt eliberaţi de vechile
percepţii sau paradigme.
 Una dintre caracteristicile liderilor de
succes este umilinţă, vizibilă în capacitatea
lor de a-şi scoate ochelarii şi de a examina cu
obiectivitate lentila, analizând cât de bine se
aliniază valorile, percepţiile, convingerile şi
comportamentul lor la principiile adevăratului
nord. Unde există discrepanţe, ei operează
ajustările necesare.
 Adevăratul nostru eu, sâmburele
nostru, este un set de valori şi sentimente care
ne reprezintă exact aşa cum suntem, un
sentiment de valoare intrinsecă independent
de modul în care ceilalţi ne tratează. Acesta
este eul nostru inviolabil, adevărata noastră
identitate.
 Busola îi orientează pe oameni, oferindu-le coordonate şi indicându-le o traiectorie
sau direcţie. Când teritoriile se schimbă, harta
iese din uz. Hărţile imprecise sunt izvor de
mari frustrări pentru cei care încearcă să se
orienteze în teritoriu. Harta furnizează descrieri, în vreme ce busola furnizează mai degrabă
perspectivă şi direcţie. O hartă precisă e un
bun instrument administrativ, dar o busolă e
un instrument de conducere şi de asumare a
puterii.
 Cu toţii trăim în două lumi, cea intimă,
subiectivă, din interiorul capului nostru, şi cea
reală, obiectivă, din exterior. Am putea spune
că prima lume este harta, iar a doua este
teritoriul.
 Dacă deţin capacitatea de a şti spre ce
se îndreaptă şi pe baza căror principii lucrează,
oamenii vor fi capabili să facă faţă oricăror
obstacole neprevăzute şi mine de teren
ascunse.
 Cel mai bun mod de a prezice viitorul
este de a-l crea, folosind o busolă pentru
orientarea în terenul dificil şi mereu în
schimbare.
 Singurul lucru care nu se schimbă în
timp este legea fermei. Conform principiilor
şi legilor naturale, trebuie să pregătesc
pământul şi seminţele, să cultiv, să plivesc şi
să ud, dacă vreau să culeg o recoltă.
 Suntem dominaţi de legea recoltei.
Principiile şi legile naturale funcţionează
infailibil. Aşa că puneţi aceste principii în
centrul vieţii şi relaţiilor voastre interumane.
Făcând acest lucru, tiparul vostru mental va
trece de la mentalitatea sărăciei la mentalitatea
abundenţei.

JOCURILE
MINŢII
1. Jumătatea este şapte
Cum poţi demonstra că 7 este jumătatea
lui 12?
7 + 7 = 12?
2. Oul sau găina?
Răspunde la următoarea întrebare: ce a
fost mai întâi, oul sau găina?
3. Imposibilul pod de domino

La prima vedere, structura din imagine
pare imposibil de construit, căci se va prăbuşi
chiar mai înainte de a fi aşezate toate
cărămizile (în cazul nostru piesele de
domino). Mută trei piese de domino şi vei
vedea că podul poate fi construit.
4. Câinele-chibrit

Acestui câine jucăuş îi place să fie
scărpinat pe burtă. Mutând doar două beţe
de chibrit poţi să obţii imaginea câinelui
care se dă de-a rostogolul.
5. Numărarea pătratelor
La o întâlnire de afaceri, fiecare participant dă mâna cu fiecare dintre ceilalţi o
singura dată. Dacă au fost în total 15 strângeri
de mână, câte persoane au participat la
întâlnire?
Nu uitaţi să verificaţi răspunsurile în
ediţia viitoare!
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INTERFERENŢE

„Nu eşti ascultat cu atenţie în lumea asta
dacă nu ai o armată. Veţi zice că e costisitoare. Iar eu vă voi spune să vă uitaţi la
secolul trecut: 5% din PIB ar fi o sumă
colosală, dar ce aţi mai fi plătit ca să evitaţi
ruşii şi germanii.
Dacă voi credeţi că nu mai există
ameninţări şi nu vor mai exista, atunci
sunteţi într-o poziţie foarte raţională. Pe de
altă parte, trebuie să vă gândiţi că în această
parte de lume nu a fost un secol fără vreo
tragedie. Şi în aceste condiţii 5% nu înseamnă
atât de mult. Polonia credea în 1939 că are
o relaţie cu germanii şi cu ruşii, relaţie care
a făcut radicala modernizare a armatei sale
nenecesară.

Sunt două chestiuni: nu poţi ajuta o ţară
care se prăbuşeşte într-o săptămână. Şi în
al doilea rând, în această lume nimeni nu
ajută o ţară care nu se poate ajuta singură.
Ideea că germanii vor trimite tinerii să lupte
şi să moară în interesul României nu e
raţională. Poţi argumenta că Rusia nu va fi
agresivă, poate că nu va fi, dar în trecut, de
fiecare dată când o ţară est-europeană a
pariat că o alta nu va fi agresivă, a pierdut.
Dacă îţi construieşti apărarea şi nu sunt
agresivi, ai irosit ceva bani. Dacă îţi construieşti apărarea şi de aceea nu sunt agresivi,
nu vei şti niciodată. Dar dacă îţi construieşti
apărarea şi vor veni, atunci alianţele
înseamnă ceva.
Nimeni nu îşi va trimite copiii să vă
apere. Am doi copii în armata americană:
fiica mea a fost în Irak, timp de 25 de luni,
fiul meu este în aviaţie. Ei nu vin aici să apere
românii. Dacă e în interesul nostru, e o altă
problemă.
Un lucru asupra căruia trebuie românii,
ca o naţiune matură, să îşi pună întrebarea
este cum să facă să transforme asta în
interesul americanilor”.

1 iunie
la Clinceni

George FRIEDMAN,
directorul şi analistul STRATFOR
interviu acordat cotidianului online
HotNews,
17 noiembrie 2010

Album de aviaţie antică

Shavrov SH A-7
– origine: Uniunea Sovietică;
– primul zbor: 1940;
– aparate construite: 1.
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Noaptea Muzeelor

l a Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
Noaptea Muzeelor 2014 a fost
marcată, ca în fiecare an, şi la Muzeul
Naţional al Aviaţiei Române.
În cadrul expoziţiei aproximativ
5600 de oaspeţi au putut viziona
exponate cu semnificaţie pentru
istoria aeronautică a poporului
român: avioane militare, staţii de
radiolocaţie, tehnică de artilerie
antiaeriană şi rachete sol-aer,
machete, uniforme, decoraţii şi
documente de arhivă etc.

Adrian SULTĂNOIU

