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Nu-l uitaţi
Nichita Stănescu

Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,
Lăsaţi-i din când în când un loc liber la masă,

Ca şi cum ar fi viu între noi,
Ca şi cum s-ar fi întors acasă.

De fapt el s-a întors între noi întâiul,
Numai că s-a întors puţin mai ostenit

Şi pe un pat nevăzut şi-a aşezat căpătâiul
Lângă veniţii acasă din mit.

El şi-a făcut lucrul lui şi acum
Poate că-i este sete arzând

Venind până la noi ca un fum,
Deci lăsaţi pentru el să cadă vin pe pământ.

Nu-l uitaţi pe cel căzut în război,
Strigaţi-l din când în când pe nume,

Ca şi cum ar fi viu printre noi
şi atunci el va surâde în lume.

Anul 2015 a fost declarat de Guvern „Anul Veteranilor de 
Război”, dedicat marcării a 70 de ani de la încetarea celui 
de-al Doilea Război Mondial. Decizia a fost luată de Executiv, 
la propunerea Ministerului Apărării Naționale, având în 
vedere contribuția majoră a Armatei Române la încheierea 
celui de-al Doilea Război Mondial.

Totodată, anul acesta se împlinesc 25 de ani de la 
înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, al 
cărei preşedinte este generalul (rtr.) Marin Dragnea.
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În data de 16 februarie 2015 
a avut loc, la sediul Statului Major 
al Forţelor Aeriene, în prezenţa 
ministrului apărării naţionale, 
domnul Mircea DUŞA, şi a şefului 
Statului Major General, generalul- 
locotenent Nicolae -Ionel 
CIUCĂ, autoevaluarea activităţii 
Forţelor Aeriene în anul 2014.

  Activitatea a constat într-o 
analiză realistă a stării tuturor 
capabilităţilor din Forţele Aeriene 
şi a posibilităţilor pe care categoria 
noastră de forţe le are pentru 
îndeplinirea misiunilor. Potrivit 
legislaţiei în vigoare, obiectivul 
general al Statului Major al 
Forţelor Aeriene, în anul 2014, l-a 
r e p r e z e n t a t  co n t i n u a r e a 
procesului de restabilire a 
capacităţii de luptă a structurilor 
planificate, menţinerea unei 
capacităţi operaţionale minimale 
pentru asigurarea reacţiei 
imediate şi realizarea, în termene, 

BILANŢUL FORŢELOR 
AERIENE PE ANUL 2014

O n Feb rua r y 22 , 2015, 
t h e  m a i n  a c t i v i t i e s 
a c c o m p l i s h e d  b y  t h e 
Romanian Air Force in 2014 
were prese nted at the Air 
Fo rc e H e a d q u a r te r s .  Th e 
M i n i s t e r  o f  N a t i o n a l 
Defense, Mircea DUŞA , and 
the chief of General Staf f, 
Lieutenant General Nicolae 
CIUC Ă , par ticipated in the 
evaluation of the activities 
carried out by the Air Force 
in 2014 .

F o r  a c h i e v i n g  t h e i r 
objec tives in 2014 , the Air 
Force ef for ts were focused 
i n  p a r t i c u l a r  o n 
m a i n t a i n i n g  t h e 
o p e r a t i o n a l  c a p a c i t y  t o 
ensure immediate response 
and fulfill the international 
c o m m i t m e n t s ,  w h i l e 
k e e p i n g  t h e  t h r e e 
p r o c u r e m e n t  p r o g r a m s 
o n g o i n g :  t h e  m u l t i - r o l e 
aircraf t, the C-27J Spar tan 
transpor t aircraf t and the 
s u r f a c e - t o - a i r  m i s s i l e 
s ys te m -  HAWK -  m i d wa y 
stage HAWK PI P I I I .

a angajamentelor militare 
asumate pe plan internaţional.

Conform şefului Statului 
Major al Forţelor Aeriene, 
generalul-maior Laurian 
ANASTASOF, „anul 2014 a fost un 
an extrem de provocator, care ne-a 
obligat să căutăm mereu soluţii 
pentru rezolvarea problemelor 

generate de contextul regional 
deosebit de complex în care ne-am 
desfăşurat activitatea şi de nivelul 
resurselor la dispoziţie, încă 
insuficient”. 

P e n t r u  î n d e p l i n i r e a 
obiectivelor anului 2014, eforturile 
Forţelor Aeriene s-au concentrat, 
în mod deosebit, pe menţinerea 
capacităţii operaţionale pentru 
asigurarea reacţiei imediate şi 
îndeplinirea angajamentelor 
asumate pe plan internaţional, 
concomitent cu derularea celor 
trei programe de înzestrare:  avion 
multirol, avion de transport scurt/

mediul curier C27J-SPARTAN şi 
sistem de rachete sol-aer cu bătaie 
medie – HAWK - etapa intermediară  
HAWK PIP III.

De remarcat faptul că Forţele 
Aeriene planifică, organizează şi 
execută opt din cele zece 
componente ale serviciului de 
luptă în Armata României, având 
forţe şi mijloace sub comandă 
NATO, dispuse echilibrat pe întreg 
teritoriul naţional, fiind în măsură 
să reacţioneze în baremele 
stabilite.

Numărul mare de acţiuni ale 
aviaţiei Federaţiei Ruse în Bazinul 
Mării Negre a determinat creşterea 
substanţială a misiunilor exe-
cutate cu forţele şi mijloacele din 
Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană. 
Astfel, în contextul crizei din 
Ucraina, Forţele Aeriene Române 
au executat o serie de opt misiuni 
CER DESCHIS la solicitarea şi în 
cooperare cu partenerii  din 
NATO. 

Finalizarea misiunii NATO în 
Afganistan – ISAF a condus la 
replanificarea misiunilor pentru 
retragerea personalului român 
din teatrul de operaţii  şi 
introducerea celui care participă 
la misiunea Ressolute Support 
Mission.

De asemenea, pe întreaga 
perioadă a anului 2014, Forţele 
Aeriene au executat misiuni de 
sprijin ale activităţilor cu grad 
ridicat de risc în sprijinul Forţelor 
Terestre, Navale şi a Forţelor 
Speciale, precum şi în situaţii de 
urgenţă.

În ceea ce priveşte procesul 
de instrucţie în anul 2014, la 
nivelul Statului Major al Forţelor 
Aeriene au fost planificate 48 de 
exerciţii naţionale, bilaterale, 
multinaţionale şi NATO/UE, cu 
obiective de instruire în comun, 
antrenament, evaluare/certificare 
naţională, din care s-au executat 

un număr de 33 de exerciţii, 
reprezentând un procent de 
68,75%. Un număr de 15 exerciţii, 
reprezentând un procent de 
31,25% au fost anulate din cauza 
neparticipării partenerilor străini 
sau din cauza redimensionării 
obiectivelor de instruire, pe 
fondul insuficienţei resurselor.

Întregul proces a necesitat un 
efort considerabil, atât din partea 
echipei de comandă, cât şi a 
întregului personal. Concluzia 
este că structurile existente sunt 
funcţionale, asigurând generarea 
unui răspuns rapid şi eficient la 
toate sarcinile şi misiunile 
primite. 

Colonel Mihai DOROFTEI
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BILANŢUL FORŢELOR 
AERIENE PE ANUL 2014

Participarea cu forţe la misiuni  
sub comandă NATO/UE:

executarea Serviciului de Luptă - Poliţie Aeriană sub comandă NATO; 
executarea misiunilor de transport aerian a forţelor şi  

mijloacelor în cadrul operaţiilor conduse de NATO/UE sau sub egida 
ONU/OSCE;

participarea la IRF (Immediate Response Force) 2014 cu un  
detaşament de două elicoptere IAR-330 MEDEVAC;

pregătirea în vederea participării la  RFP 2015 - Response Force  
Pool (faza de stand-by) cu un detaşament C-130/Bz. 90 Transport 
Aerian.

Participarea cu forţe la misiunile  
sub comandă naţională: 

Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană;  
Serviciul de Luptă Căutare şi Salvare;  
Serviciul de Luptă Supraveghere Electronică;  
Serviciul de Luptă Supraveghere CBRN;  
Serviciul de Luptă Intervenţie EOD;  
Serviciul de Luptă Comunicaţii şi Informatică; 
Serviciul Medical Militar de Urgenţă.  

Operaţionalizarea/menţinerea nivelului capacităţii 
operaţionale a structurilor puse la dispoziţia NATO/UE:

ridicarea nivelului capacităţii operaţionale a detaşamentului de transport din cadrul Bazei 90  
Transport Aerian; 

operaţionalizarea Bateriilor de rachete sol-aer HAWK PIP III R din cadrul Brigăzii 1 RSA şi iniţierea  
procesului de operaţionalizare a unei unităţi aeriene pentru operaţii speciale – elicoptere;

menţinerea capacităţii operaţionale a forţelor şi mijloacelor puse la dispoziţia  NATO; 
evaluarea capacităţii operaţionale, conform cerinţelor specifice aferente ţintelor de capabilităţi  

aplicabile, precum şi a standardelor pentru Forţele Aeriene.

Contribuţia 
la realizarea 
obiectivelor 

prioritare ale 
Armatei 

României:
asigurarea suveranităţii  

statului român în spaţiul aerian 
naţional şi comun al NATO;

îndeplinirea angaja- 
mentelor NATO/UE asumate 
potrivit Ţintelor de Capabilităţi;

îndeplinirea sarcinilor  
stabilite la nivelul M.Ap.N. pentru 
dislocarea/redislocarea forţelor 
ş i  mij loacelor în/din TO 
Afganistan, extracţia personalului 
român din zonele de conflict, 
executarea misiunilor umanitare 
etc. 

Participarea la misiuni internaţionale:

 În anul 2014, Forţele Aeriene au participat cu 72 de cadre militare în teatrele de operaţii, încadrând 
posturi cheie în TO Afganistan şi Balcani şi în misiuni ONU de menţinere a păcii din diferite zone de 
conflict, astfel:

funcţii de stat major gestionate de SMG – TO Afganistan; 
echipa de instructori C-130 – TO Afganistan; 
Batalionul de manevră/SMFT – TO Afganistan; 
Elementul Naţional de Sprijin/CLI – TO Afganistan; 
ROU SOTG/COS – TO Afganistan; 
Comandamentul UE (EUFOR) – TO Balcani; 
Comandamentul KFOR (Kososvo) – TO Balcani; 
echipa de consiliere de aviaţie ETT AA din Bosnia-Herţegovina – TO Balcani; 
misiunea ONU din RD Congo – MONUSCO; 
misiunea ONU din Sudanul de Sud – UNMISS; 
misiunea ONU din Coasta de Fildeş – ONUCI; 
misiunea Uniunii Europene de instruire din Mali – EUTM. 

 De asemenea, Forţele Aeriene au avut o prezenţă semnificativă la încadrarea posturilor în comandamente 
şi structuri internaţionale. În anul de referinţă, un general şi un ofiţer au încadrat posturi în comandamente 
NATO şi structuri de reprezentare militară internaţională. Totodată, ofiţerii selecţionaţi pentru încadrarea 
funcţiilor de pilot în cadrul Grupului de transport aerian de mare capacitate (HAW) de la Papa, Ungaria, 
au terminat pregătirea în vederea trimiterii la post. 

Participarea personalului din SMFA la misiuni internaţionale, în anul 2014, s-a realizat pe bază de 
voluntariat, la solicitarea SMG şi a altor structuri de forţe, în baza angajamentelor asumate de 
România.

Programul  
avion multirol:

Programul se derulează 
într-un r itm intens prin 
demararea, începând cu data 
de 30.09.2014, a procesului de 
pregătire în Portugalia a 
personalului navigant, tehnico-
ingineresc şi de planificare a 
misiunilor de zbor pentru 
operarea şi  întreţinerea 
aeronavelor F-16. Începând cu 
luna noiembrie, a demarat etapa 
de pregătire practică, ce include 
instruirea în zbor a piloţilor şi 
pregătirea la aeronavă a 
personalului tehnic. Până la 
finalul perioadei de pregătire, 
în Portugalia vor fi instruiţi  
nouă piloţi, patru specialişti 
pentru planificarea misiunilor şi 
75 de specialişti - personal 
tehnico-ingineresc.

În acelaşi timp, se află în 
derulare executarea lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii de aerodrom la 
Baza 86 Aeriană de la Borcea, 
inclusiv prin proiecte NSIP.
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NATO ON DUTy
Nearly one billion people live in 

the 28 NATO member countries. Every 
day, NATO is actively engaged to 
provide for their collective defence 
and to manage crises in Europe and 
beyond.

Aggressive 
actions in the East

On 2 March 2014, the North 
Atlantic Council agreed that “military 
action against Ukraine by forces of the 
Russian Federation is a breach of 
international law and contravenes the 
principles of the NATO-Russia Council 
and the Partnership for Peace”. 

NATO supports the sanctions 
imposed by the European Union (EU), 
the G7 and others as part of an inter-
national effort to address Russia’s 
destabilising behaviour. Instability and 
unpredictability to the East and the 
South also prompted NATO to enhance 
its collective defence to deter potential 
threats.

Assurance 
measures

While NATO does not have a 
permanent military presence in the 
eastern part of the Alliance, Allies have, 
since April 2014, taken action to 
demonstrate NATO’s resolve to deter 
and defend against threats and to 
provide assurance for the eastern 
Allies. All 28 NATO members are con-
tributing to these measures, which 
provide continuous air, land and 
maritime presence and military activity 
on a rotational basis. These deploy-
ments are limited in scale, designed 
to reinforce defence, and are in line 

COLLECTIVE DEFENCE – CRISIS MANAGEMENT – COOPERATIVE SECURITY

2014 was a black year for European security. And as we enter 2015, the 
terrorist attacks in Paris were a stark reminder of the threats and challenges we 
face. But we also saw millions standing up for our values and our open 
societies.

Our security environment has changed fundamentally. To the South, 
violent extremism is at our borders, spreading turmoil across Iraq and Syria 
and bringing terror to our streets. To the East, Russia has used military force to 
annex Crimea, destabilise eastern Ukraine, and intimidate its neighbours.

These threats challenge the international order we have built since the fall 
of the Berlin Wall – an order that embodies our democratic values and is vital 
for our way of life.

So, from my first day in office, my priorities have been to keep NATO 
strong, to work with partners to help keep our neighbourhood stable, and to 
keep the bond between Europe and North America rock-solid.

At our Summit in Wales in September, NATO showed that the transatlantic 
community is rising to the challenge. We agreed the “Readiness Action Plan”. 
This is the most significant strengthening of our collective defence in decades, 
to assure all Allies, improve the responsiveness and effectiveness of our forces, 
and deter threats from wherever they may come. We are working hard to 
implement the plan in full and on time.

To do this, it is vital that we invest in our defence. We must spend more 
and we must spend better. At Wales, NATO Heads of State and Government 
pledged to stop the cuts in defence spending, to aim to spend 2% of Gross 
Domestic Product on defence within a decade, and to spend that money more 
efficiently. I will continue to work with Allies to keep that pledge.

2014 was the final year of our combat operation in Afghanistan, the 
largest in Alliance history. We did what we set out to do: to deny safe haven to 
international terrorists, to make Afghanistan stronger, and to make our own 
nations safer.

Today, the security of Afghanistan is fully in Afghan hands. While many 
challenges remain, we are determined to support Afghanistan to build on the 
gains that we have made with great effort and sacrifice. That is why we have 
launched a new mission, Resolute Support, to train, advise and assist the 
Afghan National Defence and Security Forces. We will also continue to provide 
financial assistance for those forces, and intensify our political dialogue and 
our practical cooperation with Afghanistan.

A key lesson from our missions and operations over the last 20 years, from 
Afghanistan to Kosovo, is the need to work with other nations and organisati-
ons. We are also reaching out to partners to enable them to better meet 
security challenges in their own regions. This includes countries like Ukraine, 
the Republic of Moldova and Georgia, which share our values and have chosen 
a European path, as well as Jordan, a key security player in the Middle East 
– because if our neighbours are more stable, we are more secure.

We are also stepping up our cooperation with the European Union. We 
share the same values and the same challenges, so we must continue to 
complement and reinforce each other.

Last year, the very foundations of the Euro-Atlantic order came under 
threat. But as this Annual Report makes clear, NATO’s response has been, and 
will remain, firm. NATO is adapting to the new security environment, as it has 
done throughout its history. We will always protect our values and keep our 
nations safe.

In 2014, major changes in the security environment increased the threats 
faced by all NATO members. In Europe, Russia illegally annexed Crimea, 
fuelled crisis and conflict in Ukraine and spurred tension along NATO’s eastern 
border. In North Africa and the Middle East, extremist violence and instability 
spread. Across the world, cyber crime increased in volume and 
sophistication.

On 4-5 September, Heads of State and Government from the 28 NATO 
member countries as well as partners from over 30 countries and leaders of 
international organisations gathered for a summit in Newport, Wales. The 
decisions made at the Summit will guide the work to keep NATO strong and 
able to deter and defend against any threat, with the right equipment and 
skills, and with stronger partnerships.

w i t h  N AT O ’ s  i n t e r n a t i o n a l 
commitments.

NATO’s Baltic Air Policing mission 
began 10 years ago to protect the 
safety and integrity of Allied airspace 
over Estonia, Latvia and Lithuania. 
Allies participate in this mission on a 
rotational basis, and since the start of 
the mission 14 Allies had deployed 34 
contingents to protect the integrity of 
NATO airspace over the Baltics. Given 
the increased instability in the region, 
this deployment was significantly 
enhanced during 2014. This includes 
more aircraft policing the airspace of 
the Baltic States and Poland, additional 
aircraft based in Romania, and AWACS 
(Airborne Warning and Control System) 
surveillance flights over Poland and 
Romania.

To provide assurance at sea, NATO 
deployed a number of multinational 
maritime forces. A Standing NATO Mine 
Counter-Measures Group began 
patrolling the Baltic Sea in April 2014 
with seven ships from six countries. In 
the Eastern Mediterranean, an enlarged 
Standing NATO Maritime Group began 
conducting maritime assurance mea-
sures in addition to counter-terrorism 
patrols in May 2014, with five ships from 
as many countries.

Military exercises provide impor-
tant opportunities to improve the 
ability of Allies and partners to work 
together and are a valuable demon-
stration of NATO’s readiness to respond 
to potential threats. As part of NATO’s 
efforts to assure eastern Allies and to 
adapt to changing environments, the 
number of exercises undertaken in 
2014 significantly increased. With 162 
events under the Military Training and 
Exercise Programme – double the 
initially planned number – and 40 
national exercises in the context of the 
assurance measures, one exercise 
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started every two days within the area 
of responsibility of NATO’s Supreme 
Allied Commander Europe. These 
exercises took place on land, at sea and 
in the air over Alliance territory.

Violent instability 
in the South

Fighting in Iraq and Syria cost 
thousands of lives in 2014 and fuelled 
humanitarian and security challenges 
for the region and the world. The so-
called Islamic State of Iraq and the 
Levant (ISIL) poses a grave threat to 
the region and serious challenges for 
NATO’s members and partners. The 
Assad regime has contributed to the 
emergence of ISIL in Syria and its 
expansion beyond. NATO has condem-
ned the violent and cowardly acts of 
ISIL. At the NATO Summit in Wales 
leaders expressed their collective 
outrage at the barbaric attacks against 
all civilian populations. They also 
affirmed that NATO would not hesitate 
to take all necessary steps to ensure 
the collective defence of every Ally, 
wherever and whatever the threat.

Readiness Action 
Plan

At the Wales Summit, NATO agreed 
a plan to ensure that the Alliance is 
ready to respond swiftly and firmly to 
new security challenges. This Readiness 
Action Plan (RAP) is the most significant 
reinforcement of NATO’s collective 
defence since the end of the Cold War. 
Through a range of assurance measures 
and adaptation measures, the RAP 
addresses risks and threats from the 
East and the South and provides the 
building blocks with which NATO can 
respond to any challenge, current or 
future.

The assurance measures in the RAP 
include the continuous air, land and 
maritime presence that began in April 
2014. At their meeting in December, 
NATO Foreign Ministers welcomed 
plans for continuing this presence 
throughout 2015. Every NATO member 

is contributing to these measures, in a 
spirit of solidarity summed up as “28 
for 28”. This baseline for assurance and 
deterrence is flexible and can be 
adjusted in response to the evolving 
security situation.

Operation Active 
Endeavour

U n d e r  O p e r a t i o n  A c t i v e 
Endeavour, Allied ships are patrol-
l i n g  t h e  M e d i t e r r a n e a n  S e a , 
monitoring shipping to help deter, 
defend, disrupt and protect against 
terrorist activity. The operation 
evolved out of NATO’s immediate 
resp onse to the 9/11 terror is t 
attacks against the United States 
and has continued to adapt to meet 
evolving security risks.

Afghanistan – 
Concluding ISAF

2014 marked the final year of 
the International Security Assistance 
Force (ISAF) in Afghanistan, the 
largest operation in the history of 
the Alliance. The aim of ISAF was 

consistent throughout the operation: 
to ensure that Afghanistan is never 
again a safe haven for international 
terrorists. The ISAF mission has 
concluded, and NATO remains 
committed to supporting Afghanistan 
in making further progress towards 
becoming a stable, sovereign, 
democratic and united country.

In 2014, NATO’s role in 
Afghanistan continued to evolve as 
the ISAF operation came to a close. 
Over the course of the year, 73 
bases were closed or transferred to 
the Afghan forces. Over 36,000 
troops from 39 troop-contributing 
nations were redeployed. More than 
25,000 pieces of equipment were 
donated to the Afghan authorities. 
In September, the NATO Airborne 
Warning and Control System 
(AWACS) f leet  returned to 
Geilenkirchen, Germany. While in 
Afghanistan, the fleet conducted air 
surveillance, tactical air support and 
other valuable roles through more 
than 1,200 missions and 12,000 
flight hours.

With the completion of ISAF at 
the end of 2014, the nature and 
scope of NATO’s engagement with 
Afghanistan is changing. At the 
NATO Summit in Wales, leaders 
affirmed three parallel and mutually 
reinforcing strands of activity that 
will comprise NATO’s relationship 
with Afghanistan in the years to 
come.

Resolute Support will include 
approximately 12,000 personnel 
from Allied and partner countries. It 
will operate with one hub in Kabul 
and four spokes in Mazar-e Sharif, 
Herat, Kandahar and Laghman. At 
each of the Train, Advise and Assist 

Commands (TAACs), a framework 
nation will play a coordinating role. 
Other Allies and partners will con-
t r ibute wi th personnel  and 
equipment.

Kosovo
2014 marked the 15th year of the 

NATO-led force (Kosovo Force or KFOR) 
that was deployed to contribute to a 
safe and secure environment and 
freedom of movement in Kosovo, in 
accordance with UN Security Council 
Resolution 1244. NATO’s role in Kosovo 
has evolved over this period to include 
assisting in the return and relocation 
of displaced persons and refugees, 
providing medical assistance, protec-
ting patrimonial sites, suppressing 
cross-border weapons smuggling, and 
helping stand down the wartime 
security corps and establish the Kosovo 
Security Forces, along with structures 
to provide civilian oversight.

INVESTINg  
IN DEFENCE

At the NATO Summit in Wales, 
Allies agreed the Readiness Action Plan 
to strengthen NATO’s collective 
defence and a defence investment 
pledge to strengthen Allies’ ability to 
fund sustained defence efforts. They 
also approved a defence planning 
package and set priorities related to 
training, equipment and technology 
to ensure that NATO forces are properly 
prepared and equipped for whatever 
challenge may come.

Defence 
investment 

pledge
In Wales, NATO leaders pledged 

to stop the cuts to defence budgets, 
to increase investment as economies 
recover, to make the most effective use 
of available funds, and to strive for a 

more balanced sharing of the costs 
and responsibilities of their common 
defence. This is the first time NATO 
Heads of State and Government have 
made this kind of commitment.
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In 2006, Allies agreed voluntary 
targets for defence spending: 2% of 
Gross Domestic Product (GDP) should 
be allocated to defence expenditures, 
while 20% of those expenditures 
should be dedicated to research, 
development and acquisition of major 
defence equipment.1 In the defence 
investment pledge, Allies affirmed that 
those countries already meeting these 
targets would continue to do so and 
that those below would halt any 
decline, aim to increase defence 
expenditure in real terms as GDP 
grows, and aim to move towards the 
2% and 20% targets within a decade.

The pledge was needed because 
the amount of resources dedicated by 
Allies to defence has been on a steady 
decline since the end of the Cold War. 
In 1990, the 14 European Allies spent 
USD 314 billion on defence in real 
terms.2 By 2010, defence spending in 
NATO Europe had dropped to USD 275 
billion, despite 12 additional European 
countries having joined the Alliance. 
In 2014, it is estimated that European 
members of NATO spent USD 250 
billion on defence.

NATO Forces 2020
As agreed at the 2012 Chicago 

Summit, NATO Forces 2020 establishes 
the goal of developing modern, tightly 
connected forces that are equipped, 
trained, exercised and commanded to 
operate together and with partners in 
any environment. Smart Defence and 
the Connected Forces Initiative contri-
bute to meeting this goal, and the 
newly adopted Readiness Action Plan 
complements and reinforces these 
initiatives by improving overall readi-
ness and responsiveness.

COOPERATION
To stay connected and interope-

rable, a particular and renewed focus 
is placed on ensuring that the partner-
ship interoperability “toolbox” is used 
effectively and that exercises, educa-
tion and training adequately support 
the interoperability objectives. One of 
the key innovations of the Partnership 
Interoperability Initiative is the creation 
of the Interoperability Platform, which 
provides a framework for Allies and 24 
partners to pursue cooperation and 
dialogue on interoperability.

Defence and 
Related Security 

Capacity Building
NATO is bolstering its existing 

partnership tools with the creation of 
the Defence and Related Security 
Capacity Building Initiative. This initi-
ative, agreed at the NATO Summit in 
Wales, seeks to reinforce cooperation 
in two broad areas of activity. The first 

area involves advice on defence reform 
and institution building, including 
national security architecture, policy 
and defence planning. The second 
involves defence capabilities and the 
development of local forces, usually 
focused on education and training over 
an extended period of time.

This initiative differs from other 
partnership tools because it focuses 
primarily on short-term stability efforts. 
NATO has extended invitations to 
Georgia, Jordan and the Republic of 
Moldova and is ready to consider 
requests from other interested coun-
tries – partner or non-partner – and 
organisations. In December, Iraq 
requested consideration as part of this 
new initiative. And when conditions 
permit, NATO is also ready to provide 
defence and related security capacity 
advisory support for Libya. 

Open door
Four partner countries aspire to 

NATO membership: Bosnia and 
Herzegovina, Georgia, Montenegro and 
the former Yugoslav Republic of 
Macedonia.

At the Summit in Wales, NATO 
leaders agreed to launch a period of 
“intensified and focused talks” with 
Montenegro to address the remaining 
issues with regard to the country’s 

membership aspirations. Montenegro’s 
progress will be assessed no later than the 
end of 2015 with a view to deciding whether 
to invite the country to join the Alliance.

A wide network of 
partnerships 

around the globe
NATO’s cooperation with partners 

spans the globe, with countries volun-
teering expertise and know-how from 
different continents in a joint effort to 
resolve common security concerns.

In the Asia-Pacific in 2014, Japan 
became the fifth partner in the region 
to sign an Individual Partnership and 
Cooperation Programme (IPCP) after 
Mongolia, New Zealand, the Republic 
of Korea and Australia. 

source: www.nato.int

INTRAREA {I STA}IONAREA TRUPELOR NATO ÎN ROMÂNIA
Colonel

Vasile CĂLOIUGuvernul a aprobat în şedinţa de joi ,  2 apri l ie 2015, 
modif icăr i  ş i  completăr i  la  Legea nr.  291/20 07 pr iv ind 
intr area ,  s t aţ io narea ,  d es f ăşur area d e o p er aţ iuni  s au 
tranzitul  for ţelor armate străine pe teritoriul  României . 
P r o i e c t u l  d e  l e g e  a d o p t a t  d e  G u v e r n  f a c e  p o s i b i l ă 
desfăşurarea de trupe şi armament NATO – parte a procesului 
de reasigurare a aliaţilor în faţa unor potenţiale ameninţări 
din par tea Rusiei.

Printre deciziile luate la summitul NATO din septembrie 
2014 şi ulterior se numără şi înf iinţarea în România a unui 
centru de comandă şi a unui comandament multinaţional 
la nivel de divizie. Pe lângă înf iinţarea acestor două centre 
de comandă, în România se desfăşoară multiple exerciţi i 
aliate, precum şi prepoziţionarea de echipamente militare 
şi armament.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, domeniile 
acoperite de modificările şi completările propuse de Executiv 
fac referire în principal la:

– prepoziţionarea unor produse militare, echipamente şi 
materiale din înzestrarea forţelor armate străine, însoţite, 
după caz, de personalul de deservire;

– adaptarea procedurilor privind trecerea frontierei de 
stat a României la nevoile de instruire;

– optimizarea modalităţii de acordare a sprijinului naţiunii 
gazdă, în contextul efortului de apărare colectivă;

– adaptarea procedurilor de înf iinţare/dislocare a unor 
comandamente, entităţi/elemente sau structuri multinaţionale 
la cerinţele impuse de efortul de apărare colectivă sau în 
vederea punerii lor la dispoziţia NATO.
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Generalul Philip Breedlove, comandantul suprem 
al Forţelor Aliate din Europa a participat la Conferinţa 

Anuală a şefilor Apărării din Europa Centrală 
desfăşurată la Bucureşti, România. 

Pe agenda discuţiilor s-au aflat subiecte referitoare 
la situaţia de securitate din Ucraina, implementarea 

planului de acţiune al Alianţei pentru creşterea 
capacităţii operaţionale şi misiunea NATO din 

Afganistan.
Această conferinţă reprezintă o bună oportunitate 

pentru miniştrii apărării din Europa să reconfirme 
importanţa NATO şi soliditatea parteneriatului în 

cadrul Alianţei Nord-Atlantice.
sursa: www.nato.int

CONFERIN}A 
{EFILOR AP|R|RII 

DIN EUROPA CENTRAL|

În prima săptămână a lunii februarie a.c. 
a avut loc, la Ramstein, Simpozionul şefilor 
de Forţe Aeriene din NATO (NATO Air Chiefs 
Symposium) şi exerciţiul de luare a deciziei 
în domeniul Ballistic Missile Defense (AIRCOM 
BMD Table Top Exercise - TTX). 

La activitate au participat decidenţi de la 
nivelul structurilor de comandă ale 
comandamentului aliat aerian (Ramstein), de 
la Centrul de Excelenţă al Forţelor Aeriene 
(JAPCC), a celor 2 CAOC-uri (Torrejon şi Uedem) 
din actuala structură de comandă aeriană 
aliată, precum şi şefii Forţelor Aeriene sau 
locţiitorii acestora din 18 state membre NATO. 

DE  L A 
P OL I } I E 

A E R I A N | 
L A 

A P| R A RE 
A E R I A N |

Ţara noastră a fost reprezentată de generalul 
de brigadă Dan CAVALERU, locţiitorul şefului 
Statului Major al Forţelor Aeriene.

Activitatea a avut două părţi distincte. În 
prima parte s-a desfăşurat Simpozionul şefilor 
Forţelor Aeriene din NATO, care a avut ca scop 
prezentarea principalelor etape şi activităţi 
ale tranziţiei la noua structură de comandă 
NATO (NCS), a viziunii comandantului 
Comandamentului Aerian Aliat de la Ramstein 
asupra modului de planificare, antrenare şi 
evaluare a forţelor şi a conceptelor de 
dezvoltare a principalelor elemente ale 
sistemului de apărare aeriană, cu accent pe 

perspectiva acestuia asupra măsurilor 
cuprinse în Readiness Action Plan şi, 
respectiv, trecerea de la Serviciul de Luptă  
Poliţie Aeriană la Apărare Aeriană. 

Partea a doua a activităţii a constat în 
participarea la un exerciţiu de nivel înalt în 
domeniul apărării împotriva rachetelor 
balistice şi a cuprins prezentări care au avut 
ca teme structura de forţe pentru apărarea 
împotriva rachetelor balistice, structura de 
comandă-control şi etapele ce trebuie 
parcurse pentru realizarea capabilităţilor 
operaţionale iniţiale şi finale.

Colonel
Vasile CĂLOIU

Ministrul apărării naţionale, Mircea DUŞA, a participat joi, 2 aprilie 
2015, la deschiderea conferinţei Comandamentului European al 
Forţelor Armate ale Statelor Unite ale Americii cu şefii apărării din 
Europa Centrală, la Palatul Cercului Militar Naţional.

În cadrul conferinţei, au fost abordate subiecte referitoare la 
provocările mediului de securitate şi cooperarea între armatele statelor 
din Europa Centrală şi Statele Unite ale Americii, atât la nivel regional, 
cât şi în cadrul NATO.

Pe agenda conferinţei s-au regăsit, totodată, teme precum 
contracararea ameninţărilor la nivel regional şi global, dar şi planul de 
acţiune privind creşterea capacităţii operaţionale a Alianţei.

sursa: www.mapn.ro
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Realizator (Bogdan Silviu Răducan): 
Cei trei piloţi din Forţele Aeriene Române care 
execută în această perioadă trecerea pe avionul 
multirol F-16 Fighting Falcon, în Baza a 5-a 
Aeriană Monte Real din Portugalia, au parcurs 
deja mai multe etape de antrenament devenind, 
practic, primii piloţi români de F-16. Am încercat 
şi noi să aflăm cum au fost aceste zboruri atât 
de importante atât pentru ei, cât şi pentru 
aviaţia militară română. 

Căpitan-comandor Constantin ANDREI 
(pilot de vânătoare la Baza 71 Aeriană de la 
Câmpia Turzii): Pregătirea a început în urmă 
cu un an, un an şi jumătate, în ţară, prin cursuri 
de limbă engleză, curs de supravieţuire pe 
apă, antrenament la centrifugă în SUA şi, 
bineînţeles, antrenamentul în zbor, care a 
fost permanent. În Portugalia s-a plecat la 
sfârşitul lunii septembrie, a început activitatea, 
cursul teoretic de cunoaştere a aeronavei 
F-16, după care a urmat simulatorul, iar în 

finalizarea programului de simulator am 
început zborul. 

Realizator: Cum a fost primul zbor pe F-16, 
în simplă comandă?

Căpitan-comandor Constantin ANDREI: 
Prima simplă sigur a fost în regulă, nu aş putea 
spune că am avut emoţii, fiindcă experienţa 
pe care o am e destul de mare, dar e plăcut 
să zbori în simplă comandă, orice avion.

Realizator: Cât a durat acest zbor?
Căpitan-comandor Constantin ANDREI: 

Primul meu zbor a durat puţin peste o oră, 
în jur de o oră şi zece minute.

Realizator: Din punct de vedere al 
pilotajului, sunt diferenţe între F-16 şi MiG-21?

Căpitan-comandor Constantin ANDREI: 
Sunt avioane de luptă, principiile de pilotaj 
sunt oarecum similare. Diferenţa este că 
MiG-ul 21 are comenzi hidraulice, ce se 
transmit din cabină către suprafeţele de 
comandă, pe câtă vreme avionul F-16 dispune 

de sistemul fly-by-wire, ceea ce înseamnă că, 
practic, calculatorul preia intenţiile pilotului 
şi „decide” cum să mişte suprafeţele de 
comandă, astfel încât să obţină efectul dorit. 
Nu mai există manşa clasică, în schimb apare 
dispus în lateral un stick, prin care sunt 
preluate comenzile.

Realizator: Asta  înseamnă că adaptarea 
a fost ceva mai dificilă?

Căpitan-comandor Constantin ANDREI: 
Nu. E un avion mai nou, care, aerodinamic, 
e conceput să zboare mai bine decât 
MiG-ul 21; e un avion care suportă factori de 
sarcină mai mari decât MiG-ul 21 şi din 
punctul ăsta de vedere este, clar, un avantaj. 
Sarcina maximă la care poate evolua F-16 
este de 9 G, ceea ce înseamnă destul de mult; 
practic, în anumite momente, forţa 
gravitaţională este foarte aproape de limitele 
unui pilot, din această cauză a fost nevoie şi 
de antrenamentul şi testarea la centrifugă în 
SUA.

Realizator: Practic, cu ce brevetare sau 
clasificare vă veţi întoarce din Portugalia?

Căpitan-comandor Constantin ANDREI: 
Nivelul depinde de întrebuinţarea în luptă a 
avionului F-16, pentru misiuni aer-aer, aer-sol 
şi, practic, ar trebui să venim în ţară calificaţi 
“mission ready”, adică pregătiţi de luptă.

Realizator: Experienţa primului zbor în 
simplă comandă, pe indiferent ce tip de 
aeronavă, este nu numai unică, dar şi foarte 
personală. 

Căpitan-comandor Cătălin MICLOŞ 
(pilot de vânătoare la Baza 71 Aeriană de la 
Câmpia Turzii): Cu toţii am avut câteva zboruri 
de acomodare la fiecare trecere pe alt tip de 
avion, însă pentru F-16 cred că a fost mai mult 
decât atât. Bineînţeles, a fost foarte plăcut, 
programul F-16 a pornit bine, totodată am 
privit-o ca pe o adevărată provocare în 
perspectiva lucrurilor ce se vor întâmpla în 
viitor referitor la prima escadrilă de F-16 care 
va veni în România.

PILOŢI  ROM Â NI  
DE A SUPR A PORT UGA LIEI

– interviu realizat telefonic de Bogdan Silviu RĂDUCAN –
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 “The Air Force Multirole Fighter Aircraft” and the complex process of developing air 
operational capability according to the “Gradual Air Defense Capability Implementation 
Conception” proceeds at a fast rate as the training program of the F-16A/B MLU aircraft 
exploitation personnel has already started in Portugal. This program represents an essential 
element for the Air Force transformation and modernization process as the coming of F-16 
aircraft will require implementing a new operation, training and logistic support philosophy 
of the multirole fighter aircraft.
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Realizator: Cât a durat primul tău zbor în 
simplă comandă?

Căpitan-comandor Cătălin MICLOŞ: O 
oră şi un sfert, în care, practic, am executat 
decolare, aterizare, bineînţeles şi acrobaţie, 
zbor instrumental - un zbor complex şi 
complet.

Realizator: Este mai dificil sau mai uşor de 
pilotat F-16 comparativ cu MiG-21 LanceR?

Căpitan-comandor Cătălin MICLOŞ: Din 
punct de vedere al tehnicilor de pilotaj să 
spunem că este un pic mai uşor de zburat 
F-16, însă sunt mai multe informaţii disponibile 
la bordul aeronavei care complică foarte mult 
zborul şi cred că maniera de antrenament este 
un pic diferită faţă de ceea ce facem noi în 
România, aspect care conduce la o 
complexitate mai mare a fiecărei misiuni. 
Intensitatea cursului este foarte mare. Ca şi 
vedere de ansamblu, imaginaţi-vă că după 
două luni de la începerea cursului, perioadă 
în care s-a executat pregătirea teoretică şi 
simulatoare de zbor, zborul în sine începuse 
deja de o lună. Deci cursul are o intensitate 
foarte mare; încă pot spune că ne adaptăm, 
însă nu mă refer aici la factorul zbor, ci la 
întreaga filosofie de antrenament. Lucrurile, 
în general, pot să spun că sunt diferite faţă de 
ce facem în România.

Realizator: Cum a fost programul 
săptămânilor ce au urmat primului zbor în 
simplă?

Locotenent-comandor Mihăiţă MARIN 
(pilot de vânătoare la Baza 86 Aeriană Borcea, 
este cel de-al treilea pilot român care a zburat 
avionul F-16 în simplă comandă şi ne-a 
împărtăşit această experienţă a sa): 

Fiecare zbor - în special primul zbor în 
simplă comandă - cu siguranţă, implică nişte 
sentimente mai intense. Pentru mine totul s-a 
desfăşurat exact la fel ca în orice altă zi: cu 
briefingul misiunii, pregătirea pentru misiune 
exact ca pentru celelalte zboruri pe care le 
executasem în dublă comandă, după care 
zborul efectiv, la care singura diferenţă a fost 
că instructorul cu care am zburat în dublă 
comandă a efectuat un zbor în formaţie cu 
mine, urmărindu-mă şi evaluându-mă pe toată 
perioada desfăşurării zborului. Instructorul 
se poziţionează în aşa fel încât să nu 
incomodeze în niciun fel elevul, iar elevul să 
se poată comporta ca şi cum ar fi absolut 
singur, dar toate mişcările şi toate operaţiunile 
pe care le face sunt evaluate. Emoţiile şi trăirile 
unui astfel de moment sunt mai intense, dar 
odată urcat la bordul aeronavei, lucrurile care 
trebuie făcute sunt atât de multe, iar 
concentrarea trebuie să fie atât de mare, încât 
toate acestea sunt uitate. Sentimentele 
puternice şi trăirile intense au revenit din nou 
după ce am aterizat, după ce ne-am dat jos 
din aeronavă, în momentul în care am realizat 
că am îndeplinit un lucru foarte, foarte 
important.

Realizator: Cum a fost până la urmă 
evaluarea, ce v-a spus instructorul portughez?

Locotenent-comandor Mihăiţă MARIN: 
Evaluarea a fost foarte bună pentru toţi cei 
trei piloţi din detaşament. Oricum, în 
momentul în care ei ne-au permis să zburăm 
în simplă comandă erau convinşi că putem 
face faţă unei astfel de misiuni; până la urmă 

nu au avut decât cuvinte de laudă pentru 
prestaţiile noastre.

Realizator: Cu cât timp în urmă făceaţi 
trecerea la simplă pe MiG-21 LanceR?

Locotenent-comandor Mihăiţă MARIN: 
Am ieşit la simplă pe MiG-21 în 2005, deci sunt 
aproape zece ani de atunci.

Realizator: Sunt aproape zece ani, dar cred 
că vă mai aduceţi aminte acel moment şi asta 
voiam să vă întreb: puteţi face o comparaţie 
între primul zbor pe F-16 şi primul zbor în simplă 
pe MiG-21?

Locotenent-comandor Mihăiţă MARIN: 
Din punct de vedere al intensităţii momentului 
sunt, cu siguranţă, comparabile. Un zbor în 
simplă comandă pe orice aeronavă, nu 
neapărat pe o aeronavă supersonică, 
reprezintă un moment extrem de important 
în viaţa oricărui pilot. Pe MiG-21, momentul a 
fost extrem de important din cauza faptului 
că ieşirea la simplă pe un avion supersonic 
reprezenta la momentul respectiv vârful 
carierei unui tânăr sublocotenent, ceea ce 
eram în 2005. În momentul de faţă pot spune 

că momentul este chiar şi mai important, 
pentru că toţi cei trei piloţi suntem 
reprezentanţii României, însă momentul 
semnifică şi un nou început pentru Forţele 
Aeriene, iar zborul cu un avion de luptă ca 
F-16 chiar este un lucru foarte important şi a 
necesitat extrem de mult efort să ajungem 
aici.

Realizator: Aţi învăţat şi câteva cuvinte în 
portugheză?

Locotenent-comandor Mihăiţă MARIN: 
Cu siguranţă, deşi comunicarea se face în 
limba engleză tot timpul. Singurul lucru pe 
care am putut să îl spunem instructorilor  
noştri a fost „obrigado”, care înseamnă 
mulţumesc.

Realizator: Mulţumim, felicitări şi cer senin 
în continuare!

PILOŢI  ROM Â NI  
DE A SUPR A PORT UGA LIEI

– interviu realizat telefonic de Bogdan Silviu RĂDUCAN –
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În septembrie 2014, primii militari aparţinând 
Forţelor Aeriene au început, la Baza Aeriană de la 
Monte Real, Portugalia, un proces de învăţare lung, 
intens, dar cu multe promisiuni de satisfacţie 
profesională. 

Piloţi, ingineri, tehnicieni şi planificatori de 
misiune au parcurs cursuri academice şi practice, 
cu rezultate care probează profesionalismul, 
dăruirea, efortul continuu, precum şi mândria de 
a fi primii aviatori români intraţi în selecta familie 
de specialişti a avioanelor F-16. 

Totul a fost realizat cu sacrificii, cu zile întinse 
până târziu în noapte, cu sfârşituri de săptămână 
dedicate integral studiului manualelor de sute de 
pagini, încă o dată dovedindu-se că spiritul de 
echipă este cheia oricărui succes, chiar într-un grup 
atât de eterogen ca experienţă şi pregătire. 

Personalul tehnic, după ce a finalizat pregătirea 
academică şi practică, a fost integrat în echipe 
mixte cu specialiştii portughezi. În acest moment, 
tehnicienii români, sub supravegherea specialiştilor 
portughezi, pregătesc şi controlează avioanele 
care execută zboruri cu piloţi români sau portughezi. 
Inginerii exersează proceduri şi fluxuri manageriale 

care vor fi implementate în ţară pentru asigurarea 
zborului cu avioanele F-16, începând cu anul 2016. 
Este şansa unei noi generaţii de piloţi, conştienţi 
că atunci când se vor întoarce în ţară, pe lângă 
asigurarea zborului sau pregătirii aeronavei, vor 
fi instructori pentru cei rămaşi acasă, care trebuie 
aduşi la acelaşi nivel de pregătire cu cel atins în 
Portugalia. Drumul este încă lung, suntem în faza 
de perfecţionare, pentru unii, sau de continuare a 
procesului de acumulare, pentru alţii. Urmează, 
de asemenenea, alte cursuri cu alţi militari, care 
vor fi pregătiţi în alte specialităţi.  

Trebuie menţionat în final că tot acest efort 
individual sau comun a fost îndeaproape coordonat 
şi direcţionat de instructorii portughezi, iar 
rezultatele obţinute de aviatorii români sunt, în 
egală măsură, şi rezultatele muncii lor. 

Cdor  ing.  george ISTRATE, 
comandantul detaşamentului F-16

Cpt. cdor  Andrei şi lt. col. Gaiolas la bordul aeronavei F-16

 “The Air Force Multirole Fighter Aircraft” and the complex process of developing air 
operational capability according to the “Gradual Air Defense Capability Implementation 
Conception” proceeds at a fast rate as the training program of the F-16A/B MLU aircraft 
exploitation personnel has already started in Portugal. This program represents an essential 
element for the Air Force transformation and modernization process as the coming of F-16 
aircraft will require implementing a new operation, training and logistic support philosophy 
of the multirole fighter aircraft.
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– Cum aţi descrie experienţa 
portugheză din punct de vedere 
profesional?

S u b l o c o t e n e n t  A n d r e i 
M I N CU LESCU:  For ţele  Aeriene 
Portugheze au o experienţă vastă în 
exploatarea avionului F-16, standardele 
impuse fiind ridicate încă de la începutul 
misiunii, iar cerinţele destul de solicitante. 
Profesionalismul de care au dat dovadă 
până acum în împărtăşirea cunoştinţelor 
dobândite în peste 20 de ani de exploa-
tare a avionului F-16 ne-a ambiţionat şi, 
în acelaşi timp, ne-a ajutat să ne formăm 
o perspectivă cât mai bună a calităţilor 
ce trebuie dezvoltate de-a lungul 
programului. 

Maistru militar principal Apostol 
DINCĂ:  Experienţa portugheză a 
însemnat foarte mult pentru mine. Chiar 
dacă nu am ajuns pe funcţia pe care mi-o 
doream în vederea continuării experienţei 
de la hangar, întâlnirea cu avionul F-16 
„la sursă” mi-a deschis orizontul foarte 
mult. La acest curs de “crew chief“ am 
învăţat, este adevărat, dar încă nu aşa 
în profunzime cum mi-aş fi dorit, lucruri 
generale despre toate sistemele avionului, 
aspect care mă va ajuta să pot ocupa 

orice funcţie care mi s-ar încredinţa în 
viitoarea organizare a Bazei Aeriene de 
la Borcea cu avioane F-16. Nu a fost uşor 
şi din cauza faptului că toată predarea 
teoretică şi practică s-a efectuat în limba 
engleză. Acest lucru a fost o provocare 
pentru mine, dar şi o oportunitate să îmi 
îmbunătăţesc cunoştinţele de limba 
engleză.

Maistru militar Nicuşor PISMIŞ: 
Am descoperit în baza aeriană portu-
gheză oameni foarte bine pregătiţi 
profesional teoretic şi practic, care îşi fac 
datoria cu conştiinciozitate, mereu gata 
să ne împărtăşească din cunoştinţele lor, 
foarte meticuloşi în ceea ce fac, cu un 
mod diferit de a aborda problemele care 
apar, mereu calmi şi stăpâni pe situaţie. 
Experienţa de 20 de ani în exploatarea 
avionului F-16 ne oferă oportunitatea de 
a învăţa foarte multe de la partenerul 
portughez.

– Dar din punct de vedere 
cultural?

S u b l o c o t e n e n t  A n d r e i 
MINCULESCU: Având o experienţă 
destul de vastă la manşa acestui avion, 
inevitabil s-a construit şi o experienţă 

culturală aeronautică. Această experienţă 
constă, în primul rând, în respectul pe 
care îl au unii faţă de ceilalţi, dar şi în 
spiritul de camaraderie. Un nivel înalt de 
profesionalism se construieşte mult mai 
uşor atunci când în interiorul grupului 
există o legătură strânsă între zborul în 
sine şi devotamentul personalului pentru 
îndeplinirea acestui scop. Forţele Aeriene 
Române au un trecut plin de tradiţii şi 
obiceiuri, iar prin această experienţă vom 
adăuga încă o pagină în istoria noastră.

– Care sunt principalele cunoş-
tinţe privind exploatarea avionului 
F-16 pe care trebuie să le acumulaţi 
în urma acestei misiuni?

S u b l o c o t e n e n t  A n d r e i 
MINCULESCU: Cunoştinţele pe care 
trebuie să le deţină planificatorul de 
misiune la sfârşitul programului sunt 
complexe şi acoperă o gamă largă de 
informaţii. Nu cred că personalul ce se 
ocupă cu planificarea misiunilor poate 
fi specializat pe o singură direcţie; în 
schimb, această specializare necesită o 
dezvoltare continuă a capacităţii de 
adaptare la noi cerinţe profesionale. La 
începutul programului ne-a fost destul 

de greu să înţelegem ce ar trebui să 
învăţăm, dar după ce am început să 
lucrăm efectiv şi să planificăm misiuni 
pentru piloţii români, imaginea a devenit 
mult mai clară.

Sublocotenent inginer Amelia 
SANDU: În ceea ce priveşte mentenanţa 
de linie, aş putea afirma că pentru 
exploatarea avionului F-16, cunoştinţele 
minime necesare pe care le vom acumula 
trebuie să ne ofere capacitatea de a 
exploata avionul în condiţii de siguranţă 
din toate punctele de vedere.

Maistru militar principal Apostol 
DINCĂ: Principalele cunoştinţe pe care 
trebuie să le acumulez pentru funcţia de 
“crew chief“ sunt cunoştinţele teoretice şi 
abilităţile practice, care să mă ajute în 
exploatarea avionului F-16, astfel încât 
să îi dau pilotului la zbor un avion în 
condiţii de maximă siguranţă. 

Maistru militar Nicuşor PISMIŞ: 
În urma acestei misiuni trebuie să acumu-
lăm multe cunoştinţe despre avionul F-16, 
în principal despre părţile componente, 
modul lor de funcţionare, ce probleme 
sau defecte pot apărea şi cum pot fi ele 
rezolvate. Totodată, trebuie să devenim 
familiarizaţi cu echipamentele de sol, 
bancuri de testare, scule etc. Foarte 
important este modul cum se lucrează, 
adică urmărind fiecare etapă conform 
instrucţiunilor fiecărui sistem în parte, 
respectând exact tehnologia şi cerinţele 
celor ce au proiectat şi construit 
avionul.

– Aţi putea face o paralelă 
(asemănări/deosebiri) între exploa-
tarea avionului Mig-21 şi a avionului 
F-16?

Sublocotenent inginer Amelia 
SANDU: Asemănările pe care le pot face 
între cele două tipuri de avion vizează 
indispensabilitatea atenţiei şi concentrării 
pe care personalul tehnic trebuie să le 

Alexandru TRANDAFIR

MENTENA NŢA A ERONAV EI 
ŞI  PL A NIFIC A R E A MISIUNII

– dezbatere realizată online 
de maiorul Mircea BARAC – 

Slt. Barna, plt. adj. Esperança şi slt. Minculescu,  
planificatori de misiune pentru aeronavele F-16
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aibă în vedere. Atât la avionul MiG-21, 
precum şi la avionul F-16, preocuparea 
asupra micilor detalii poate să facă 
diferenţa în privinţa salvării unor vieţi 
omeneşti. Din punct de vedere tehnic, 
pentru exploatarea avionului F-16 se cere 
în mod imperios respectarea cu rigiditate 
a tuturor paşilor, o înţelegere propice a 
documentaţiei ce reglementează 
exploatarea avionului, aceasta fiind în 
totalitate în limba engleză. Ca şi mente-
nanţă de linie, personalul tehnic trebuie 
să aibă o clară înţelegere a cunoştinţelor 
tehnice pe domenii plurilaterale şi mai 
cuprinzătoare, inspecţiile şi lucrările 
realizate de aceştia vizând toate sistemele 
de pe avion.

Maistru militar principal Apostol 
DINCĂ: Este greu să faci o paralelă între 
cele două avioane. Este ca şi cum ai 
compara mere cu pere. Sunt avioane de 
generaţii diferite, chiar dacă şi avionului 
MiG-21 i-au fost aduse o serie de îmbu-
nătăţiri în timp. Pentru mine, ca tehnician, 
MiG-21 LanceR este un avion uşor de 
exploatat, nepretenţios, foarte robust, 
dar cu capabilităţi limitate. În schimb, 
avionul F-16 o să fie mai greu de exploatat 
în sensul că fiecare conductă şi şurub 
trebuie strânse cu o anumită forţă, 
necesită foarte multă atenţie la detaliu; 
toată documentaţia este în limba 
engleză, cu avantajul că este explicită în 
detalii şi te ajută să nu greşeşti, să stabi-
leşti eficient cauza defecţiunii şi să 
remediezi în cele mai bune condiţii.  
La final, simţi că ai intrat într-un club  
unde eşti „cineva” respectat, respectabil.

Maistru militar Nicuşor PISMIŞ: 
Ambele tipuri de avioane au sisteme care 
funcţionează pe aceleaşi principii, foarte 
asemănătoare, regulile de bază în 
exploatare sunt la fel, dar intervin o serie 

de deosebiri, cum ar fi: modul de rezolvare 
a defectelor, modul de lucru în cadrul 
inspecţiilor zilnice sau periodice, obliga-
tivitatea lucrului conform algoritmului 
descris de cărţile constructorului avio-
nului F-16. De asemenea, personalului i 
se cere o pregătire mult mai complexă, 
pentru a putea executa inspecţii diversi-
ficate. Totodată, modul de organizare a 

escadrilei şi hangarului e diferit, dar şi 
modul de funcţionare în timpul progra-
mului normal de zbor. În concluzie, între 
cele două avioane există multe asemă-
nări, dar şi multe deosebiri, inclusiv felul 
de a gândi al celor ce exploatează 
avionul.

– Consideraţi că va fi benefic din 
punct de vedere al evoluţiei în 
carieră acest modul de pregătire?

S u b l o c o t e n e n t  A n d r e i 
MINCULESCU:   Acest modul de pregătire 
reprezintă un pas destul de important în 
carieră (atât a mea, cât şi a celor doi 
colegi planificatori). Personalul planifi-
cator reprezintă un domeniu nou de 
activitate în Forţele Aeriene Române, de 
aceea efortul depus în vederea atingerii 
unui nivel de profesionalism adecvat 
reprezintă obiectivul principal pentru 
fiecare în parte. Suntem conştienţi atât 
de importanţa, cât şi de gradul ridicat 
de dificultate din acest domeniu. Vom 
încerca să asimilăm şi să transmitem în 
acelaşi timp toate detaliile, împreună cu 
experienţa partenerului portughez.

Sublocotenent inginer Amelia 
SANDU:  Cu siguranţă această pregătire 
tehnică va avea o influenţă favorabilă 
asupra carierei mele. În primul rând, 
avionul F-16 este o tehnică nouă pentru 
România, iar eu, aflându-mă la începutul 
unui lung drum, îmi doresc o continuitate 
în aviaţia militară, continuitate pe care 
această nouă tehnică mi-o poate oferi. 
Participarea la această misiune a avut 
un impact prielnic asupra concepţiei de 
a asigura mentenanţa de linie a avionului 
F-16, paradigma portugheză fiind una 
sistematică şi eficace, aducând cu ea 
beneficiile aferente.

Maistru militar principal Apostol 
DINCĂ: Sunt foarte sigur că acest modul 
mă va ajuta în carieră. În primul rând, 
am oportunitatea să învăţ la „prima 
mână” de la nişte oameni care au 
exploatat 20 de ani avionul F-16. În al 
doilea rând, prin funcţia pe care o s-o 
încadrez în noua structură a bazei, cu 
avioane F-16, aş putea să formez şi alţi 

colegi care nu au avut oportunitatea de 
a ajunge în Portugalia şi să împărtăşesc 
din experienţa acumulată în această 
ţară. 

– Care sunt principalele atuuri 
ce v-au recomandat pentru a fi 
s e l e c ţ i o n a t  p e n t r u  a c e a s t ă 
misiune?

Maistru militar Nicuşor PISMIŞ: 
Cred că importantă a fost experienţa 
avută anterior, dar şi rezultatele la exa-
menele de limba engleză pentru a putea 
comunica cu partenerul portughez şi a 
înţelege toată documentaţia necesară 
în exploatare.

– Ce v-a impresionat cel mai 
mult pe parcursul misiunii (lucrul în 
mediul internaţional, calitatea 
instructorilor, filosofia diferită de 
exploatare a avionului F-16, menta-
litatea, diferenţele culturale etc.). 
Vă rog să detaliaţi.

Sublocotenent inginer Amelia 
SANDU: Organizarea bazei şi deferenţa 
acordată au fost lucruri impresionante 
în această misiune, precum şi calitatea 

executării mentenanţei, personalul 
tehnic fiind eficient datorită unui mana-
gement de conducere adecvat şi a dis-
ponibilităţii materialelor, echipamentelor 
şi a pieselor de schimb în vederea asigu-
rării mentenanţei.

Maistru militar principal Apostol 
DINCĂ: Cel mai mult m-a impresionat 
calitatea oamenilor, a instructorilor. 

Chiar dacă lucrul în mediul internaţional 
a fost ceva nou, predarea în limba 
engleză a fost o provocare pentru mine, 
cel mai mult m-au impresionat colegii 
portughezi, pentru că această instruire 
a noastră a fost o sarcină în plus pentru 
ei. Această bază aeriană este bază de 
luptă, nu de şcoală. Cu toate acestea, am 
simţit în fiecare instructor, coleg portu-
ghez, un prieten de la care am învăţat 
ceva şi care s-a străduit să îmi împărtă-
şească din cunoştinţele şi experienţa lui 
până în cele mai mici amănunte, secrete 
acumulate după ani de zile. Este foarte 
confortabil să înveţi din experienţa 
altora, este ca şi cum ai merge cu paşi de 
uriaşi.

Maistru militar Nicuşor PISMIŞ: 
Foarte mult m-a impresionat calitatea 
oamenilor din baza aeriană portugheză, 
aceştia fiind foarte bine pregătiţi profe-
sional, prietenoşi, uniţi şi deschişi, gata 
mereu să ajute cu explicaţii, uneori 
sacrificând din timpul liber pentru noi. 
Personal, am avut o experienţă plăcută 
când, întrebând un specialist de la 
hangar despre ceva ce nu înţelegeam, 
deşi era vizibil că avea mult de lucru, a 
întrerupt şi mi-a explicat ceea ce l-am 
întrebat, fără grabă, foarte amabil, 
dorind chiar să îmi expună din nou 
răspunsul dacă nu am înţeles.

– Cu ce gânduri vă veţi întoarce 
în ţară după această misiune?

Sublocotenent inginer Amelia 
SANDU: Aş putea afirma că această misiune 
ne-a arătat ce înseamnă  altruismul, munca 
în echipă, ajutorul reciproc, setea de 
cunoaştere. De aceea, în ţară, vom proceda 
în acelaşi mod: vom împărtăşi din  
experienţele acumulate colegilor noştri, 
urmând ca în viitor să punem bazele unui 
nou concept de exploatare, mult mai eficient 
şi organizat.

Maistru militar Nicuşor PISMIŞ: 
La întoarcerea în ţară îmi doresc să 
folosesc toate cunoştinţele acumulate 
aici în Portugalia, să-i ajut şi pe ceilalţi 
colegi să înveţe la fel de bine, să dezvol-
tăm un climat de lucru plăcut pentru toţi, 
să aplicăm noul mod de gândire  
şi organizare pe care l-am văzut  
funcţionând în această bază, să putem 
vedea avioanele F-16 cu cocardă  
tricoloră zburând pe cerul României  
mulţi ani.

MENTENA NŢA A ERONAV EI 
ŞI  PL A NIFIC A R E A MISIUNII

M.m. Burduşel controlează aeronava F-16,  
înainte de pornirea motorului

Slt. Andrei Minculescu se pregăteşte  
ca planificator de misiune pentru aeronavele F-16
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Domnule general de flotilă aeriană, în 
primul rând, vă adresez rugămintea de a 
clarifica o noţiune conceptuală prin preci-
zarea locului şi rolului structurii „Instrucţie 
şi Doctrină”, ca modul de bază al Statului 
Major al Forţelor Aeriene, la nivelul anului 
2015.

Structura „Instrucţie şi Doctrină” reprezintă 
modulul din organigrama Statului Major al 
Forţelor Aeriene, având ca scop exercitarea 
managementului unor importante domenii de 
activitate necesare realizării componentelor 
Puterii Aeriene. 

Astfel, domeniile de activitate aflate sub 
autoritatea modulului „Instrucţie şi Doctrină” 
sunt: reglementări specifice Forţelor Aeriene (acte 
normative specifice, doctrine, regulamente, 
manuale, standarde, metodologii, planuri cadru 
etc.), managementul învăţământului militar, 
managementul instrucţiei şi operaţionalizarea 
structurilor.

Aţi observat că în mesajele transmise în 
ultimul timp prin intermediul mass-media se 
regăseşte o noţiune comună, respectiv 
capacitatea operaţională a forţelor şi mijloacelor. 
Ei bine, nivelul de instruire a forţelor este unul 
dintre cei patru indicatori prin care se măsoară 
capacitatea operaţională a structurii de forţe a 
Armatei României.

În acest context, modulul Instrucţie şi 
Doctrină funcţionează ca o structură specializată 
care coordonează procesele de planificare, 
formare şi instruire a personalului Forţelor 
Aeriene. Această structură este responsabilă de 
realizarea instruirii pentru menţinerea capacităţii 
operaţionale, având ca scop final îndeplinirea  
misiunilor de către Forţele Aeriene. În plus, 
coordonăm procesele de realizare a cadrului 
normativ specific, operaţionalizarea şi evaluarea 
forţelor puse la dispoziţia NATO şi promovăm 
tradiţiile Forţelor Aeriene.

Concepţia instrucţiei în Forţele Aeriene 
pune accent pe instruirea prin misiuni. Vă 
rog respectuos să ne detaliaţi acest 
concept.

Instruirea prin misiuni şi evaluarea 
permanentă sunt două componente ale 
activităţii de instruire a forţelor care joacă un 
rol important în creşterea calităţii instrucţiei şi, 
implicit, în rolul de parteneri NATO. 

Standardizarea instrucţiei a devenit, în urma 
aderării României la NATO, o nevoie prioritară 
a categoriei noastre de forţe. În aceste condiţii, 
programele de instrucţie pentru misiune (PIM) 
sunt cele mai importante produse ale activităţii 
de standardizare a instrucţiei colective. Ele includ 
totalitatea planurilor de desfăşurare a şedinţelor 
de instrucţie şi exerciţiilor specifice unui tip de 
structură militară, precum şi a standardelor 

TRAIN ThE wAy yOU FIGhT, 
FIGhT ThE wAy yOU TRAIN

– inter viu realizat de maiorul Mircea BARAC cu şeful Instrucţiei şi  Doctrinei din Statul Major  
al Forţelor Aeriene Române, general de flotilă aeriană dr. Neculai-Florentin BRĂTULESCU –

pentru instrucţia colectivă. De asemenea, PIM 
oferă cerinţele importante privind instrucţia 
colectivă pentru fiecare tip de structură militară, 
stabilind prin aceasta ce instrucţie trebuie să 
facă, precum şi modul cum să se facă instrucţia 
pentru ca structura respectivă să atingă nivelul 
de performanţă necesar îndeplinirii misiunilor 
în situaţii de criză sau la război.

Pentru a răspunde cerinţelor situaţiei actuale 
geopolitice şi geostrategice, este necesară 
instruirea forţelor în situaţii cât mai complexe, 
în cadrul unor scenarii cât mai apropiate de 
realitate. Ca urmare, Forţele Aeriene pun un 
accent deosebit pe instruirea cât mai realistă, 
conform principiului „train the way you fight, 
fight the way you train”.

Dar noţiunea de evaluare permanentă cum 
se defineşte?

Concomitent cu creşterea calităţii instrucţiei 
prin elaborarea şi implementarea PIM, procesul 
de transformare a Forţelor Aeriene a impus 
revederea şi modernizarea sistemului de evaluare 
a forţelor. În acest context, implementarea în 
cadrul Forţelor Aeriene a conceptului de evaluare 
„TACEVAL”  reprezintă un element esenţial al 
acestui proces.

„TACEVAL” este un program NATO care 
facilitează evaluarea nivelului operaţional al 
structurilor tactice din Forţele Aeriene aflate sub 
comandă  NATO. Acest program este proiectat 
pentru certificarea structurilor destinate Forţelor 
NATO de Răspuns (NATO Response Forces – NRF), 
pentru identificarea deficienţelor unităţilor aflate 
sub comanda sau la dispoziţia NATO, în ceea ce 
priveşte performanţele şi resursele, precum şi 
pentru elaborarea recomandărilor necesare 
îmbunătăţirii capabilităţilor operaţionale ale 
acestora.

În cadrul Forţelor Aeriene, evaluarea 
continuă, desfăşurată pe timpul procesului de 
instruire, este esenţială pentru a preveni sau 
corecta imediat eventualele erori apărute. Acest 
lucru asigură o eficienţă optimă a procesului de 
instrucţie şi valorificarea superioară a resurselor 
puse la dispoziţie, condiţie esenţială având în 
vedere costurile ridicate ale instruirii specifice 
Forţelor Aeriene.

...anul 2015 marchează un reviriment al 
instruirii în Forţele Aeriene...

Suntem, încă, la începutul anului de 
instrucţie. Ne puteţi oferi principalele 
repere ale instrucţiei în Forţele Aeriene 
pentru anul 2015? 

În primul rând, vă pot spune că anul 2015 
marchează un reviriment al instruirii în Forţele 
Aeriene, care are la bază atât resursele 

suplimentare alocate, cât şi interesul forţelor 
naţionale pentru instruirea în comun cu forţele 
aliate. 

Obiectivul principal al instrucţiei în Forţele 
Aeriene este concentrat către menţinerea şi 
dezvoltarea capabilităţilor necesare îndeplinirii 
misiunilor specifice, Forţele Aeriene sprijinind 
îndeplinirea obiectivelor prioritare ale Armatei 
României. Astfel, instrucţia în Forţele Aeriene 
este axată pe pregătirea forţelor pentru apărarea 
spaţiului aerian naţional şi comun al Alianţei, 
asigurarea capacităţii de luptă şi de intervenţie 
a unităţilor şi îndeplinirea angajamentelor 
militare asumate pe plan internaţional şi 
naţional.

Anul 2015 este un an extrem de dens în 
activităţi de instrucţie şi exerciţii cu forţe aliate, 
având în vedere şi contextul internaţional al 
momentului. Accentul se va pune pe instruirea 
în cadrul exerciţiilor întrunite cu Forţele Terestre, 
Navale şi Speciale române, dar şi ale 
partenerilor.

Un alt obiectiv major este generat de 
finalizarea programului de achiziţie a avioanelor 
C-27J Spartan, fapt ce reclamă accelerarea 
procesului de formare a echipajelor pentru 
misiunile de transport aerian, astfel încât să fie 
îndeplinite cerinţele actuale pentru realizarea 
unei capabilităţi de transport aerian tactic 
naţional. 

Totodată, instruirea personalului navigant, 
de planificare şi tehnic pentru aeronava F-16 
aduce după sine o undă de prospeţime în Forţele 
Aeriene şi se va derula după o nouă filosofie de 
pregătire, care va pune accent pe latura 
calitativă.

“do more with less”

În termeni ce ţin strict de instrucţie, care 
este impactul programului avion multirol, 
aflat în fazele sale iniţiale prin instruirea 
unor prime detaşamente în Portugalia, 
pentru Forţele Aeriene?

Expresia ”do more with less” este pusă în 
practică cu sprijinul noului avion de luptă, 
care va aduce capacitatea de reacţie şi 
combativă a Forţelor Aeriene la un nivel fără 
precedent. Personalul va fi instruit în cele mai 
avansate tactici de luptă, cu folosirea unor 
sisteme de armament de ultimă generaţie şi 
de foarte înaltă performanţă.

 Avionul F-16 face parte din generaţia 
a patra a avioanelor de luptă, aspect care 
solicită standarde superioare în ceea ce 
priveşte pregătirea personalului pentru a 
putea fi exploatat la parametri nominali  
de per formanţă. Acest lucru va ridica 
ştacheta procesului de instrucţie atât în 
unităţile de luptă, cât şi în sistemul de  
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educaţie şi formare a viitorilor luptători: 
Academia For ţelor Aeriene, Şcoala de 
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene şi Şcoala 
Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
pentru Forţele Aeriene. Cu alte cuvinte, 
întregul sistem de instruire a personalului 
Forţelor Aeriene va beneficia de infuzia 
energizantă a programului F-16.

. ..întregul sistem de instruire a 
personalului Forţelor Aeriene va 
beneficia de infuzia energizantă a 
programului F-16...

Cum se reflectă, în calitatea procesului de 
instrucţie, participarea personalului 
categoriei noastre de forţe la exerciţii şi 
misiuni în comun cu partenerii din NATO?

Instruirea în comun cu partenerii din NATO 
oferă numeroase oportunităţi de schimb de 

experienţă, extrem de utile pentru toate părţile 
implicate. În anul 2015 vom executa numeroase 
exerciţii naţionale, multinaţionale şi de 
cooperare atât pe teritoriul României, cât şi 
în afara graniţelor ţării. Impactul pozitiv al 
acestora  asupra nivelului de instruire a 
personalului este evident şi asigură un grad 
de pregătire foarte apropiat de mediul în care 
se desfăşoară acţiunile de luptă în prezent. De 
remarcat faptul că o parte din aceste exerciţii 
sunt destinate operaţiei  „ATLANTIC RESOLVE” 
şi se desfăşoară în cadrul măsurilor de 
reasigurare stabilite la Summitul NATO-2014 
din Ţara Galilor.

O parte din exerciţiile planificate pentru 
anul 2015 sunt destinate operaţiei  
„ATLANTIC RESOLVE” şi se desfăşoară 
în cadrul măsurilor de reasigurare 
stabilite la Summitul NATO-2014 din 
Ţara galilor

Noile tipuri de conflicte şi caracteristicile 
acestora, modificările în structura de forţe 
şi statutul de partener NATO au impus noi 
abordări ale elaborării doctrinelor, manu-
alelor şi standardelor. Care sunt proiectele 
finalizate în acest sens şi care sunt priori-
tăţile pentru viitorul pe termen scurt şi 
mediu?

Într-adevăr, statutul de partener NATO, 
precum şi tipologia acţiunilor militare au 
impus actualizarea în permanenţă a cadrului 
normativ, modificarea sau revizuirea anumitor 
doctrine, regulamente şi manuale de instruire. 
Este cazul atât al aviaţiei de luptă, de 
antrenament, de transport sau elicoptere, cât 
şi al sistemelor de rachete, artilerie antiaeriană, 
radiolocaţie şi război electronic. 

Astfel, în perioada 2013-2014 au fost 
revizuite programele de instrucţie în zbor pe 
categoriile de aviaţie din dotarea Forţelor 
Aeriene Române, în care au fost introduse 
scenarii tactice pe fondul cărora să se execute 
instrucţia în zbor şi au fost, de asemenea, 
introduse modele de evaluare a performanţei 
specifice fiecărui tip de misiune. În ceea ce 
priveşte instrucţia în unităţile de rachete şi 
ar ti lerie antiaeriană,  a fost  elaborat 
„Manualul privind evaluarea tragerilor cu 
sisteme de apărare antiaeriană cu baza la 
sol”, precum şi „Manualul pentru luptă al 
subunităţii înzestrate cu sisteme de rachete 
HAWK PIP III R”.

Cu alte cuvinte, instrucţia reprezintă un 
proces continuu, iar pentru a avea eficienţă şi 
rezultate foarte bune, cadrul în care aceasta 
se desfăşoară, începând de la pregătire şi până 
la evaluare, trebuie revizuit în permanenţă.

Elaborarea acestor documente va conduce, 
fără echivoc, la actualizarea concepţiei de 
formare şi dezvoltare a piloţilor militari şi a 
concepţiei de formare şi dezvoltare profesională 
a personalului militar din Forţele Aeriene.

Este necesară revederea continuă a 
standardelor de instruire atât pentru personalul 
navigant, cât şi pentru operatorii sistemelor 
radar, de război electronic sau ai sistemelor 
de apărare aeriană cu baza la sol, astfel încât 
instrucţia să aibă eficienţă pe timp de criză 
sau în situaţii de conflict.

Evaluarea individuală, cuprinzând exa-
mene de licenţă de zbor, specialitate de 
clasă şi clasificări pentru toate categoriile 
de personal este o altă latură importantă 
a instrucţiei. Cum apreciaţi că se desfă-
şoară această activitate în prezent?

Instruirea personalului din Forţele Aeriene 
se bazează în proporţie de 60% pe instrucţie 
şi 40% pe practicare. Când spun instruire, mă 
refer la toate componentele acesteia: educaţie, 
pregătire şi evaluare. Pentru a obţine rezultatele 
aşteptate prin practicare trebuie să te 
instruieşti.  Evaluarea instruirii  este o 
preocupare continuă a noastră, deoarece 
exploatarea aeronavelor, rachetelor, sistemelor 
radar şi de război electronic presupune un 
bagaj important de cunoştinţe, în primul rând 
tehnice,  privind cunoaşterea posibilităţilor de 
utilizare a acestora, procedeelor de operare, 
a tactici lor şi  tehnicilor specifice de 
întrebuinţare în luptă. 

La nivelul  SMFA, prin intermediul  
Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale, a 
fost instituit un sistem modern de evaluare a 
cunoştinţelor şi deprinderilor pentru toate 
categoriile de personal aeronautic. Astfel, 
verificarea cunoştinţelor se realizează pe baza 
unui sistem computerizat şi reprezintă 
evaluarea pur teoretică, în vreme ce evaluarea 
deprinderilor reprezintă componenta practic-
aplicativă a evaluării.

Complexitatea tehnicii din dotarea 
Forţelor Aeriene şi caracterul misiunilor 
ce solicită în tot mai mare măsură gândirea 
şi acţiunile personalului, evidenţiază 
apărarea aeriană ca o activitate cu un 
caracter din ce în ce mai pronunţat atât 
intelectual, cât şi psihic. Care sunt, în 
aceste condiţii, principalele valori la care 
trebuie să se raporteze personalul cate-
goriei noastre de forţe în procesul de 
instrucţie? 

După cum observăm, tehnica folosită în 
domeniul apărării aeriene are un grad foarte 
ridicat de complexitate, ceea ce presupune un 
pronunţat caracter intelectual/psihic al 
acţiunilor. Timpul se măsoară în fracţiuni de 
secundă, deoarece vitezele cu care se derulează 
activităţile în domeniul aeronautic sunt diferite 
faţă de cele de la sol.

Din acest motiv, principalele valori care 
trebuie să stea la baza formării şi dezvoltării 
profesionale a personalului Forţelor Aeriene 
sunt: integritatea, devotamentul şi  tenacitatea. 
Simbioza acestor valori duce la profesionalism, 
încredere în sine şi în partenerii de alianţă, şi 
asigură tăria şi viabilitatea sistemului naţional 
de apărare.

Domnule general, în calitate de şef al 
modulului Instrucţie şi Doctrină, aveţi un 
mesaj anume pentru personalul Forţelor 
Aeriene?

Să fim cu toţii conştienţi în permanenţă 
că ne instruim pentru a apăra spaţiul aerian 
al României, pentru a ne apăra ţara. Aceasta 
este misiunea la care trebuie să ne gândim tot 
timpul.

Generalul de flotilă aeriană dr. Neculai-
Florentin BRĂTULESCU a absolvit Şcoala 
Militară de Aviaţie „Aurel Vlaicu” în anul 1982, 
şi cursurile Universităţii Naţionale de Apărare, 
în anul 1989. În anul 1998 a obţinut titlul de 
doctor în ştiinţe militare, cu tema - Acţiunile 
Forţelor Aeriene pentru executarea misiunii de 
interdicţie aeriană logistică.

În anul 2002 a  absolvit Cursul ASOC şi 
planificare operaţii aeriene/SUA.

A participat ca şef al echipei de planificare 
a Operaţiei aeriene reale desfăşurată pe timpul 
SUMMIT-ului NATO 2008 şi ca locţiitor al şefului 
Centrului de Operaţii Strategice/Centrul 
Naţional Militar de Comandă pe toată perioada 
desfăşurării  Operaţiei reale UNIFIED 
PROTECTOR/LIBIA 2011.

A executat misiuni de recunoaştere şi de 
coordonare cu partenerii din TO Afganistan în 
anii 2010, 2012 şi 2013.

De-a lungul carierei a îndeplinit funcţii de 
navigator cu dirijarea, comandant patrulă, 
comandant de escadrilă, şef  birou operaţii, şeful 
A3 Operaţii, locţiitorul şefului de stat major pentru 
operaţii şi şef de stat major/Comandamentul 
Operaţional Aerian Principal. În anul 2011 a fost 
numit locţiitor al şefului Direcţiei Operaţii din 
Statul Major General, iar din ianuarie 2015 este 
împuternicit să îndeplinească atribuţiile funcţiei 
de şef al Instrucţiei şi Doctrinei din Statul Major 
al Forţelor Aeriene.
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În perioada 10 -19 martie 2015, la Baza 95 Aeriană de la Bacău s-a 
desfăşurat  exerciţiul de instruire prin simulare constructivă  
„SIRETUL 2015".

Exerciţiul a fost condus de Statul Major al Forţelor Aeriene, în 
colaborare cu Centrul de Instruire prin Simulare.

„Partenerii noştri dispun de un program special cu ajutorul căruia 
am reuşit să simulăm mai multe misiuni. Pe durata desfăşurării instruirii 
s-a urmărit să avem o cât mai bună coordonare şi orientare în teren, 
având posibilitatea să reproducem fidel situaţiile pe care le putem întâlni 
în cazuri reale”, conform locotenentului Bogdan TODIRAŞCU,  ofiţer 
de relaţii publice la Baza 95 Aeriană Bacău.

Întregul program a fost atent monitorizat de comandorul Valerică 
VRĂjESCU, comandantul Bazei 95 Aeriene de la Bacău şi de 
comandorul Florentin MARINAŞ, din cadrul Statului Major al Forţelor 
Aeriene.

Activitatea a avut ca scop antrenarea personalului din 
comandamentul Bazei 95 Aeriane în planificarea, organizarea şi 
executarea misiunilor viitoare.

SIRETUL 2015

ExERCIŢIUL MULTINAŢIONAL  
ISIK 2015

Baza 95 Aeriană de la Bacău a participat, în perioada 1 - 10 aprilie a.c., la exerciţiul multinaţional 
ISIK 2015, care s-a desfăşurat la Baza 3 Aeriană din Konya, Turcia, cu aproximativ 30 de militari şi 
două elicoptere IAR-330 SOCAT. 

La exerciţiu, care a avut obiectiv principal pregătirea personalului în executarea misiunilor 
de căutare şi salvare prin luptă, au participat aproximativ 250 de militari cu 10 aeronave aparţinând 
Forţelor Aeriene din Azerbaidjan, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Ungaria.

PRIMA BATERIE 
HAWK ESTE 
PREgĂTITĂ 

PENTRU 
EVALUAREA 

STARTASSESS
Colonel Mihai DOROFTEI

În prima săptămână a lunii 
februarie a.c., a avut loc, la 
Chitila, vizita de verificare şi 
evaluare a echipei TACEVAL/AC 
Ramstein (Evaluation Verification 
Visit) a Bateriei HAWK PIP III R/
Brigada 1 Rachete Sol-Aer.

Delegaţia AC Ramstein a 
fost condusă de locotenent-
c o l o  n e l u l  M i c h a e l 
LANgENBRINCK.

Activitatea a reprezentat o 
etapă obligatorie pentru orga-
nizarea şi desfăşurarea evaluării  
tactice a Bateriei HAWK PIP III R, 
structură pusă la dispoziţia 
NATO de către Forţele Aeriene 
Române, în conformitate cu 
angajamentele asumate. 

În urma verificării, echipa 
NATO a apreciat că nivelul de 
pregătire atins de Bateria HAWK 
PIP III R este bun şi a comunicat 
părţii române că va propune 
şefului Diviziei TACEVAL/AC 
Ramstein declanşarea procesu-
lui de planificare a evaluării 
STARTASSESS.

RECEPŢIE DIN REPARAŢIE  
A TEHNICII DE SOL A SISTEMULUI 

HAWK
Maior ing. Sorin CHERECHEŞ

    În perioada 26-30 ianuarie a.c., la Chitila, a avut loc recepţia 
tehnicii de rachete HAWK din dotarea Statului Major al Forţelor 
Aeriene care a fost reparată prin Parteneriatul de Sprijin  
HAWK (HSP) din cadrul Agenţiei NATO pentru Sprijin (NSPA). 
Recepţia s-a realizat de către delegaţia română condusă de 
colonel Ion MOISE, comandantul Grupului 2 Luptă HAWK/ 
Brigada 1 Rachete Sol-Aer şi echipa NSPA condusă de domnul 
Christos PANTZAS, managerul de program HAWK. 

  Pe durata activităţii a fost verificată calitatea lucrărilor 
executate la tehnica de sol a celor două plutoane HAWK PIP IIIR 
din dotarea Forţelor Aeriene Române. Tot cu această ocazie au 
fost implementate modificările tehnice de configuraţie 
dezvoltate în cadrul Parteneriatului de Sprijin HAWK din NSPA 
în perioada 2004-2014.                                                   
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În data de 12 ianuarie, care a coincis 
cu deschiderea anului de instrucţie în 
Armata României, la Baza 90 Transport 
Aerian a avut loc ceremonia de 
prezentare a celei de-a şaptea şi ultima 
aeronavă livrată Forţelor Aeriene 
Române din contractul pentru achiziţia 
avionului C-27J SPARTAN, semnat între 
Ministerul Apărării Naţionale şi Alenia 
Aeronautica SpA, în decembrie 2007.

La ceremonia găzduită de către 
generalul-maior Laurian ANASTASOF, 
şeful Statului Major al Forţelor Aeriene 
şi generalul de flotilă aeriană Viorel 
PANĂ, comandantul Bazei 90 Transport 
Aerian, au mai participat primul ministru, 
Victor PONTA, ministrul apărării 
naţ ionale,  M ircea DUŞA ,  a l ţ i 
reprezentanţi ai statului, personal militar 
şi civil, membri ai presei şi ai companiei 
italiene Alenia Aeronautica SpA.

Livrarea celor şapte aeronave 
prevăzute în contract a început în anul 

A SOSIT AL {APTELEA  SPARTAN

CONFERIN}| DEDICAT|  
FOR}ELOR PENTRU OPERA}II SPECIALE

Căpitan
Laura MĂCĂRESCU

Între 19 şi 23 ianuarie a.c., s-a desfăşurat în Belgia, la Mons, Conferinţa 
„NATO SOF Air and Aviation Conference and Panel 2015” organizată de 
Comandamentul NATO pentru Operaţii Speciale (NSHQ). 

Conferinţa a avut loc la sediul NATO Special Forces Headquarters, situat 
în incinta SHAPE, Mons, Belgia. La activitate au participat 69 de reprezentanţi 
din 21 de ţări membre şi partenere NATO. Personalul participant face parte din 
structuri operaţionale de operaţii aeriene speciale care au la activ misiuni reale 
în teatrele de operaţii, fapt care a dus la o îmbunătăţire a înţelegerii necesităţii 
sprijinului aerian al misiunilor forţelor pentru operaţii speciale.

De asemenea, au fost prezentate măsurile şi direcţiile de acţiune ale fiecărui 
stat, în vederea operaţionalizării structurilor de aviaţie destinate forţelor 
pentru operaţii speciale. 

Exerciţiile internaţionale importante în anul 2015 sunt JACKAL STONE şi 
NIGHT HAWK, iar pentru pregătirea personalului aeronautic care acţionează 
în sprijinul forţelor pentru operaţii speciale au fost prezentate un număr de 
şase cursuri planificate să se desfăşoare în cadrul Programului de dezvoltare 
a aviaţiei din NATO Special Forces Headquarters.

 Tot în agenda conferinţei a intrat prezentarea platformei virtuale VBSS, 
un simulator de zbor extrem de realist care se poate adapta şi programa de la 
o misiune la alta. 

2010. Aeronava cu numărul 2707, cea 
de-a şaptea, a fost adusă din Italia de 
către căpitan-comandorul Emil 
TECUCEANU şi căpitan-comandorul 
Ion STĂICULESCU, piloţii cu cea mai 
mare experienţă de zbor pe acest tip 
de avion.

Programul de achiziţionare a 
acestui tip de aeronavă a costat  
216 milioane de euro şi a cuprins, pe 
lângă cele şapte aeronave C-27 J 
SPARTAN, un simulator de zbor pentru 
antrenarea piloţilor, sprijin logistic, 
instruire teoretică pe simulator şi în 
zbor pentru piloţii români care au făcut 
prima dată trecerea pe această 
aeronavă, precum şi pregătire 
specializată pentru personalul tehnico-
ingineresc (avionică, sistem de propulsie, 
motoare, armament, celulă).

Nino DE DOMENICO, responsabilul 
companiei italiene cu managerierea 
afacerilor în ceea ce priveşte aeronavele 

destinate pieţei externe, a declarat în 
exclusivitate pentru revista CER SENIN, 
în numele reprezentanţilor Alenia 
Aeronautica SpA: „Suntem foarte 
mulţumiţi că am predat cel de-al şaptelea 
şi ultimul SPARTAN Forţelor Aeriene 
Române. Am început programul în anii 
2006-2007. Pentru Alenia a fost foarte 
important să furnizeze acest avion de 
transport militar unei forţe aeriene 
europene din cadrul NATO. Colaborarea 
cu Forţele Aeriene Române în acest 
proiect a fost fantastică. Pentru  toate 
dificultăţile care au apărut, şi au fost 
multe în timpul desfăşurării contractului, 
unele ţinând de lipsa fondurilor, ne-am 
aşezat la masa tratativelor şi am găsit 
mereu un acord pentru a putea merge 
mai departe, pentru a continua programul 
în interesul comun al ambelor părţi. 
Acum s-a achitat totul şi s-au rezolvat 
toate problemele apărute. Am avut 
încredere  şi totul s-a finalizat cu bine. 

Colaborarea continuă în ceea ce priveşte 
sprijinul logistic pentru aeronave şi 
sperăm să continue şi în cadrul altor 
programe viitoare. Noi suntem aici nu 
numai pentru a vinde aeronavele, ci şi 
pentru a le asigura un zbor în siguranţă. 
Dorim să demonstrăm că suntem o 
companie de încredere. Ultimul avion 
livrat se află în garanţie. Chiar dacă 
celelalte au ieşit din garanţie, a fost 
semnat un alt contract de sprijin 
logistic”.

Până în prezent, noul tip de 
aeronavă, care acum face parte din flota 
Forţelor Aeriene Române, a participat 
la numeroase misiuni de transport 
trupe şi materiale, lansări paraşutişti, 
de evacuare medicală, ajutor umanitar 
şi este dotat şi cu aparatură specializată 
pentru stingerea incendiilor, lucru care 
demonstrează importanţa şi valoarea 
acestei achiziţii atât pentru armată, cât 
şi pentru societatea civilă.

Comandor Valerică VRĂJESCU
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La începutul acestui an, la Centrul de Operaţii Aeriene, în cadrul ceremoniei la care a participat tot 
personalul încadrat în această structură, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, general-maior Laurian 
ANASTASOF, a înmânat Drapelul de Luptă noului comandant al unităţii, comandorul Florentin-gabriel 
gIUVARĂ.

Noua calitate de comandant al Centrului de Operaţii Aeriene, principala unitate ce monitorizează 
zborurile din Forţele Aeriene, vine împreună cu multe responsabilităţi ce ţin de noi proiecte de modernizare 
ale unităţii şi de îmbunătăţire a calităţii personalului prin exerciţii de antrenament alături de structurile 
NATO similare de la Ramstein şi Torejon. De asemenea, activitatea din zona Mării Negre intensifică şi rolul 
Centrului de Operaţii Aeriene în cadrul NATO pentru următoarea perioadă.

Comandorul Florentin-Gabriel Giuvară a preluat Drapelul de Luptă al unităţii de la colonelul Robert 
MANEA, împuternicit la comanda Centrului de Operaţii Aeriene, după mutarea comandorului gabriel 
RĂDUCANU la comanda Autorităţii Aeronautice Militare.

În cadrul ceremoniei, după instituirea oficială a noului comandant al Centrului de Operaţii Aeriene, 
generalul-maior Laurian Anastasof a ţinut să mulţumească întregului personal al centrului pentru modul 
în care şi-a desfăşurat activitatea în anul precedent. De asemenea, a subliniat faptul că fondurile alocate 
în acest an pentru modernizarea tehnicii din Forţele Aeriene Române şi a condiţiilor de muncă sunt mult 
mai mari decât în anul 2014, astfel că „nu mai există neîncredere sau perspectivă legată de Poliţia Aeriană pe 
o singură bază aeriană niciodată de aici înainte pentru următorii 3-4 ani”, lăsând la o parte intrarea în dotare 
a aeronavei F-16, după cum a declarat acesta.  Şeful SMFA a încheiat discursul său prin a ura succes şi putere 
de muncă personalului. 

SChIMBAREA COMENZII  
LA CENTRUL DE OPERAŢII AERIENE

Comandorul Florentin-
gabriel gIUVARĂ s-a născut la 
24 iulie 1966, în Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. A absolvit în anul 1984 
Liceul  aeronautic  „Henri  Coandă” 
din Bucureşti, iar în 1987 Şcoala 
militară de ofiţeri de aviaţie  
„Aurel Vlaicu” de la Boboc, speciali-
tatea Aviaţie Nenaviganţi.

Şi-a început cariera de ofiţer 
la Regimentul 94 Elicoptere de 
la Alexeni, unde a îndeplinit 
funcţii de comandant pluton şi 
ofiţer de stat major. După 
absolvirea cursurilor Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I” – 
Facultatea interarme, promoţia 
2000, a îndeplinit funcţii de ofiţer 
de stat major, şef de birou şi şef 
de secţie în domeniile Informaţii 
militare şi Operaţii la Statul Major 
a l  Fo r ţe l o r  Ae r i e n e  ş i 
Comandamentul Operaţional 
Aerian Principal.

În perioada 2007-2010 a fost 
reprezentantul naţional pentru 
Forţe Aeriene (ADREP), la 
Reprezentanţa Militară a 
României la NATO şi UE la 
Bruxelles, în Belgia, iar în perioada 
2011-2014 a îndeplinit funcţia 
de şef al Cabinetului şefului 
Statului Major General.

Şi-a perfecţionat pregătirea 
prin cursuri de carieră şi de 
specialitate în ţară şi străinătate, 
în domeniile comandă şi stat 
major, IT, război electronic, 
operaţiuni de menţinere a păcii 
şi operaţii multinaţionale. Este 
absolvent al Colegiului de 
Război–Forţe Aeriene de la 
Maxwell AFB, din Statele Unite 
ale Americii, promoţia 2014, 
unde a obţinut gradul de 
Masterat în Studii Strategice şi 
este doctorand în ştiinţe militare 
şi informaţii.

De-a lungul carierei sale a 
organizat, coordonat şi participat 
la numeroase activităţi de 
cooperare şi pregătire în comun 
cu forţele aeriene ale statelor 
aliate şi partenere. 

Comandorul Giuvară este 
căsătorit şi are doi fii.

REUNIUNEA COMITETULUI  
SINGLE EUROPEAN SKy

Comandor gabriel RĂDUCANU

În perioada 13-16.01.2015 a avut loc, la Bruxelles, Reuniunea Comitetului pentru coordonarea 
Programului „Cer Unic European” - SES (Single European Sky). 

Prin participarea în Comitetul pentru coordonarea SES, partea militară română asigură 
continuitatea în procesul decizional şi de coordonare a programelor ATM europene, relevante 
pentru aceasta.

Activitatea a constituit o oportunitate deosebită de întâlnire şi discuţii cu reprezentanţi ai 
autorităţilor aeronautice civile şi militare din ţările membre NATO şi UE, referitoare la stabilirea 
cadrului juridic al UAS (Unmanned Aerial System) şi revizuirea European ATM Master Plan cu 
implicarea substanţială a reprezentanţilor militari.

În cadrul discuţiilor s-a efectuat evaluarea consistenţei/inconsistenţei ţintelor de performanţă 
naţionale la nivel de bloc de spaţiu aerian funcţional (FAB – Functional Airspace Block) cu cele ale 
UE în domeniile siguranţă, mediu, capacitate şi eficienţa costurilor.

Tot în cadrul reuniunii au fost prezentate opiniile Agenţiei Europene de Siguranţă Aeronautică 
(EASA - European Aviation Safety Agency) privind aspectele de reglementare în domeniul ATM, 
precum şi rolul ascendent al agenţiei în domeniul menţionat.

Căpitan
Laura MĂCĂRESCU
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ZIUA 
PROCLAMĂRII 

INDEPENDENŢEI  
DE STAT  

A ROMâNIEI
Comemorând, în acest an, la 9 Mai, 

138 de ani de la cucerirea independen-
ţei, trebuie să ne reamintim că, după 
înfăptuirea unirii principatelor române, 
Moldova şi Ţara Românească, în anul 
1859, sub principele colonel Alexandru 
Ioan Cuza, România păşise cu hotărâre 
pe calea modernizării, înfăptuind o 
serie de reforme care să propulseze 
societatea românească pe calea dez-
voltării moderne, capitaliste.

Este meritul singurului principe şi 
apoi domnitor român din epoca 
modernă a istoriei României de a fi 
înfăptuit, avându-l drept sfătuitor 
înţelept şi sprijinitor pe marele om de 
stat Mihail Kogălniceanu, cele mai 
importante reforme care au lichidat 
rămăşiţele feudale şi au asigurat evo-
luţia ascendentă a României, în 
ansamblul concernului european.

Odată adus în ţară de către liberalii 
radicali, după abdicarea forţată a lui 
Alexandru Ioan Cuza, prinţul străin, 
Carol I de Hohenzolern Singmaringhen 
a continuat restructurarea din temelii 
a societăţii româneşti. A fost adoptată, 
în 1866, Constituţia modernă a 
României,  care a statornicit un regim 

incipient politic democratic, având ca 
formă de guvernământ monarhia 
constitu ţională.

Alcătuită pe principii liberale, 
Constituţia instituia separaţia puterilor 
în stat, precum şi libertatea de organi-
zare, politică şi profesională, consa-
crând, totodată, caracterul indivizibil 
al statului român, care, de acum încolo, 
va purta numele de România.

Ca statut politico-juridic, România 
se afla, în urma Congresului de la Paris 
din 1859, sub suzeranitatea Porţii 
Otomane şi sub garanţia puterilor 
europene. Şi chiar dacă suzeranitatea 
turcească rămăsese mai mult simbolică, 
concretizată în tributul plătit anual 
Porţii, dobândirea independenţei 
depline devenise, în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, un obiectiv major 
al tuturor forţelor progresiste şi al elitei 
politice româneşti.

Prilejul înfăptuirii acestui deziderat 
major a devenit favorabil în plan 
internaţional prin deschiderea, înce-
pând cu anul 1886, a „problemei  
orientale” (declanşarea acţiunilor 
antiotomane a popoarelor asuprite din 
Pe n i nsu l a  B a l c a n i c ă ,  B o s n i a , 
Herţegovina, Muntenegru, Bulgaria şi 
apoi Serbia). În acest context, urmărind 
îndeplinirea testamentului lui Petru cel 
Mare de acaparare a Gurilor Dunării, 
Mării Negre şi Strâmtorilor, Imperiul 
Ţarist, erijându-se în ocrotitor al creş-
tinilor din Balcani, pregătea un război 
împotriva Imperiului Otoman.

Era perioada în care, prin ministrul 
de externe Mihail Kogălniceanu, 
diplomaţia românească întreprindea 
demersuri importante (două memorii 
adresate marilor puteri), cerând spriji-
nul acestora pentru a determina Poarta 
Otomană să adopte o politică mai 
echilibrată faţă de statul român. Nu 
numai că demersurile românilor au fost 
tratate cu indiferenţă la Istanbul, mai 

mult, la 11 decembrie 1886, Poarta 
promulga o constituţie prin care teri-
toriul Principatelor Române era consi-
derat ca o provincie privilegiată a 
imperiului.

Vehemenţa protestelor diploma-
tice româneşti în faţa acestei noi 
samavolnicii se va finaliza printr-un 
amplu proiect de întărire a apărării ţării 
şi sporire a înzestrării armatei, pentru 
că, spunea primul ministru I.C.Brătianu 
în Adunarea Deputaţilor, „Niciodată 
sabia lungă a lui Baiazid şi Mahomed nu 
a putut să pătrundă în munţii României, 

unde cutează astăzi să străbată Mihnea 
Paşa cu Constituţia lui”.

În contextul aceleiaşi strategii de 
întărire a securităţii ţării, la 26 septem-
brie 1876, o delegaţie guvernamentală 
condusă de primul ministru I.C.Brătianu 
s-a deplasat la Livadia, în Crimeea, 
unde s-a stabilit, în urma discuţiilor cu 
ţarul Alexandru al II-lea şi cancelarul 
Gorceacov, încheirea unei convenţii 

privind trecerea trupelor ruseşti peste 
teritoriul românesc, în Peninsula 
Balcanică, odată cu declanşarea răz-
boiului ruso-turc.

Convenţia a fost semnată la  
4 aprilie 1877 şi ratificată de cele două 
camere ale Parlamentului, 12 zile mai 
târziu. Concomitent, întrucât Turcia a 
considerat România, după semnarea 
convenţiei, în stare de război cu ea, la 
6 aprilie s-a decretat mobilizarea 
generală a armatei.

La 12 aprilie Rusia a declarat război 
Turciei şi în seara zilei următoare trupele 

Prof. univ. dr. cdor (rtr.)  Jipa ROTARUÎn istoria umanităţii sunt unele zile astrale care îşi pun amprenta asupra 
evoluţiei societăţii. O astfel de zi este pentru poporul român ziua de 9 Mai.

Cu triplă semnificaţie pentru neamul românesc, 9 Mai este sărbătorită în 
fiecare an ca ziua proclamării Independenţei de stat a României în anul 1877, 
Ziua Victoriei coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, 
dar şi Ziua Europei, aleasă ca atare de Consiliul European la Milano, în anul 
1985.

Reproducere a unei scene din Războiul de Independenţă
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de cavalerie ruse ajunseseră deja la 
podul de peste Siret de la Barboşi, a 
cărui distrugere de către turci ar fi 
împiedicat trecerea trupelor ţariste prin 
România. Drept urmare, turcii au 
bombardat localităţile Brăila, Calafat, 
Bechet, Olteniţa şi Călăraşi. Trupele 
noastre au răspuns, artileria română 
bombardând Vidinul. Prin aceasta se 
ajunsese, de fapt, la starea de război 
între România şi Turcia.

În aceste condiţii, la 29 aprilie, un 
grup de deputaţi liberal-radicali au 
propus în Parlament votarea unei 
moţiuni pentru ruperea legăturilor de 
dependenţă faţă de Poartă şi declararea 
stării de război, iar la 9 mai 1877, Nicolae 
Fleva, din partea aceluiaşi grup, a 
interpelat guvernul cu privire la apli-
carea moţiunii din 29 aprilie.

Această nouă interpelare l-a 
determinat pe ministrul de externe, 
Mihail Kogălniceanu, să rostească 
memorabilul discurs, rămas în istorie 
drept momentul hotărâtor al procla-
mării neatârnării definitive faţă de 
Poarta Otomană: „În stare de război, cu 
legăturile rupte, ce suntem? Suntem 
independenţi, suntem naţiune de sine 
stătătoare”. Subliniind că, şi până 
atunci, legăturile dintre Poartă şi 
România nu fuseseră decât legăturile 
unei vasalităţi incomplete, marele om 
de stat român completa: „Noi nu am 
fost vasali, sultanul nu a fost suzeranul 
nostru. Însă era ceva, erau nişte legături 
care erau slabe, când românii erau tari, 
nişte legături care erau tari, când românii 
erau slabi”.

După acest ilustru discurs, Camera, 
cu 79 de voturi pentru şi 2 abţineri, a 
adoptat o moţiune prin care lua act că 
„independenţa absolută a României” a 
primit consacrarea oficială. În aceeaşi 
zi,  Senatul a votat o moţiune 
asemănătoare.

Primită cu vii manifestaţii de 
adeziune în întreaga ţară, Independenţa 
de stat a României a fost tratată cu 
suspiciuni şi reţineri de către puterile 
europene. În aceste condiţii, procla-
marea independenţei trebuia consfin-
ţită prin participarea eficientă la război, 
în temeiul căreia România să poată 
revendica, la masa tratativelor, recu-
noaşterea caracterului ireversibil al 

unui act împlinit de poporul român şi 
consfinţit pe câmpul de luptă.

În paralel cu intensificarea măsu-
rilor de întărire a capacităţii militare a 
ţării, Carol I, în calitate de comandant 
suprem, având tot sprijinul guvernului 
român, a încercat să obţină o cooperare 
militară cu comandamentul rus. Atâta 
timp cât sub acoperirea trupelor 
noastre armata ţaristă forţase Dunărea 
înaintând în Bulgaria, ofertele domni-

torului român au fost sistematic refu-
zate, mai ales de diplomaţia de la 
Petersburg.

Ulterior, atunci când n-au mai 
putut face faţă la Plevna, ruşii au 
adresat un apel disperat către regele 
Carol I, cerându-i o grabnică intervenţie 
în luptă. Este arhicunoscută telegrama 
arhiducelui Nicolae, fratele ţarului şi 
comandantul trupelor ţariste de 
intervenţie, adresată lui Carol I, prin 
care îi cerea „să facă orice,...joncţiune, 
demonstraţiune” numai „să treci 
Dunărea că turcii ne prăpădesc”. Chiar 
mai mult, căpeteniile ţariste au renunţat 
la orice imixtiune în exercitarea 
comenzii asupra trupelor române, 
Carol I fiind numit comandant suprem 
al grupării trupelor româno-ruse de la 
Plevna.

Armata Română reuşise să mobi-
lizeze în 4 divizii operative, cca 100.000 
de ostaşi. Trecând Dunărea cu primele 
unităţi la 17 iulie 1877, diviziile române 
s-au acoperit de glorie în luptele de la 
Griviţa 1 şi Griviţa 2. La Plevna, coman-
dantul trupelor otomane, vestitul 
Osman Paşa s-a predat, punându-şi 
sabia în mâinile colonelului român 
Mihail Cerchez, în timp ce armatele 
ruseşti au trecut Balcanii îndreptân-
du-se spre Adrianopol.

În ultima parte a războiului, armata 
noastră a fost angajată sub comanda-
ment naţional în noi misiuni indepen-
dente, în condiţiile  iernii grele de la 
sfârşitul anului 1877 şi primele luni ale 
anului 1878, cucerind Rahova, 
Smârdanul ,  Inova ,  V idinul  ş i 
Belogradcik, jertfa de sânge pe câmpul 
de luptă cifrându-se, pe tot parcursul 
războiului, la 10.000 de morţi.

Epuizându-şi forţele, Turcia a fost 
nevoită să accepte semnarea Tratatului 
de la San Stefano cu Rusia. În afara unor 

Citirea în Parlamentul României a Declaraţiei de Independenţă

Semnarea actului ce a consfinţit  
încheierea celui de-al Doilea Război Mondial  

grave obstrucţiuni ce ni se impuneau 
de „aliatul” rus (cedarea altor trei judeţe 
din sudul Basarabiei şi impunerea 
modificării art. 3 din Constituţie refe-
ritor la împroprietărirea cetăţenilor de 
altă credinţă), atât Tratatul de la San 
Stefano (19 februarie), cât şi cel semnat 
de toate marile puteri la Berlin, în iunie 
1878, au recunoscut independenţa 
României. Se consfinţea astfel, în plan 
internaţional, Independenţa de stat a 
României, proclamată de Parlament la 
9 Mai 1877. România devenea astfel, 
prin cucerirea independenţei, stat 
suveran, egal în drepturi cu celelalte 
state europene.

ZIUA VICTORIEI 
COALIŢIEI 

NAŢIUNILOR 
UNITE ÎN CEL 

DE-AL DOILEA 
RĂZBOI 

MONDIAL
Cu mai bine de o jumătate de secol 

mai târziu, pe 9 Mai 1945, românii, ca 
de altfel toate popoarele Europei şi 
lumii, au trăit bucuria capitulării celui 
de-al treilea Reich şi sfârşitul celui de-al 
Doilea Război Mondial.

Se punea capăt, după cinci ani de 
război, celui mai mare conflict mondial 
din toate vremurile. Comemorarea, în 
fiecare an, la 9 Mai, a acestui dezono-
rant eveniment pentru lumea civilizată 
are rolul de a atrage atenţia omenirii 

asupra consecinţelor dezastruoase ale 
unor astfel de conflicte, pentru ca ele 
să nu se mai repete şi de pomenire a 
victimelor războiului.

Un război planetar (cca 60 de 
naţiuni din cinci continente angajate 
în conflagraţie) şi total (jumătate dintre 
victimele sale au fost civili), al cărui 
bilanţ rămâne pentru toţi beligeranţii 
cel al unui dezastru imens, ale cărui 
consecinţe materiale, umane şi morale 
au devenit aproape imposibil de 

evaluat, din cauza amplorii acestora în 
toate planurile şi în tot spaţiul 
european.

În plan demografic, inventarul 
victimelor civile şi militare, morţi şi 
dispăruţi (între 40 şi 50 de milioane), 
ori răniţi şi mutilaţi (35 de milioane), 
sau al populaţiei deportate (cca 30 de 
milioane) este de-a dreptul funest, 
pentru ca, în ceea ce priveşte conse-
cinţele în plan economic să constatăm 
că 60% din potenţialul economic al 
Europei a fost distrus şi multe dintre 
cele mai înfloritoare centre industriale 
au devenit câmpuri de ruine, milioane 
de locuinţe fiind complet distruse.

La rândul său, şocul psihologic şi 
nesiguranţa persoanei de după război 
sunt fără echivalent în istoria secolului 
al XX-lea. Descoperirea holocaustului, 
problema responsabilităţii pentru 
crimele de război, având drept fundal 
colaboraţionismul şi, în final, reacţiile 
faţă de prima explozie atomică din 
lume, dau măsura acestei crize de 
conştiinţă în lumea postbelică.

Toate aceste urmări ale războiului 
mondial vor avea drept consecinţă, în 
anii imediat următori, o nouă împărţire 
a Europei şi a lumii în sfere de influenţe 
şi declanşarea unui nou război, un 
„război rece” de data aceasta, ce se va 
desfăşura mai bine de 50 de ani.

Evenimentele de pe frontul 
european din prima decadă a lunii mai 
1945, concretizată în ieşirea trupelor 
aliate pe Elba, joncţiunea acestora şi 
asaltarea Berlinului aveau să grăbească 
capitularea Germaniei. La 25 aprilie, 
gruparea germană ce apăra Berlinul a 
fost complet încercuită de trupele 

ruso-anglo-americane, care se apropiau 
vertiginos de buncărul Furerului. În 
acest context, la 30 aprilie Hitler s-a 
sinucis, lăsând soarta celui de-al treilea 
Reich în mâinile amiralului Donitz, care, 
la somarea comandamentelor aliate a 
refuzat să semneze capitularea necon-
diţionată, motiv pentru care, la 2 mai 
1945, asupra Berlinului s-a dezlănţuit 
un adevărat uragan de foc.

În ziua de 9 Mai mareşalul Wilhelm 
R e i t e l ,  g e n e r a l u l  St u m p f  ş i  
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Naţiunilor Unite, România nu a urmărit 
alt ţel decât reîntregirea în fruntariile 
ei fireşti a teritoriilor naţionale, răpite 
prin rapt în vara anului 1940.

La înfrângerea Germaniei fasciste 
şi obţinerea marii victorii de la 9 Mai, 
Armata Română a luptat cu îndârjire, 
în cooperare cu trupele noului aliat, 
armata sovietică, în compunerea 
Fronturilor 2 şi 3 Ucrainiene, pentru 
desăvârşirea eliberării teritoriului 
naţional de sub ocupaţia hortisto-
hitleristă şi apoi, mai departe, a 
Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, până 
la victoria finală.

Efectivele româneşti participante 
la luptele pentru înfrângerea fascismu-
lui au depăşit 540.000 de militari, iar 
tributul de sânge plătit de Armatele 1 
şi 4 Române, care s-au aflat aproape 
tot timpul în ofensivă, cu pierderi 
mărite deci, s-a cifrat la aproape 
170.000 de morţi, răniţi şi dispăruţi. 
Ostaşii români s-au bătut cu trupele 
fasciste şi hortiste timp de 260 de zile 
(din august 1944 până în mai 1945), au 
străbătut prin luptă 20 de masive 
muntoase importante, au forţat  
12 cursuri de apă, au eliberat mai mult 
de 8717 de localităţi din Transilvania, 
Ungaria, Cehoslovacia şi Austria, dintre 
care, 53 de oraşe.

Trupele române au provocat ina-
micului pierderi importante în arma-
ment şi tehnică de luptă şi au capturat 
120.000 de prizonieri. În total, Armata 
Română a scos din luptă efectivele şi 
tehnica de luptă a aproximativ 14 divizii 
germane şi ungare.

Faptele de arme, vitejia şi eroismul 
militarilor români au fost evidenţiate 
în numeroase ordine de zi date de 
Ministerul de Război, comandanţii de 
armate, de corpuri şi divizii, dar şi de 
comandamentele sovietice.

Acţiunea militară a României în 
cadrul coaliţiei antihitleriste a adus 
importante beneficii strategice şi 
operativ-tactice, grăbind victoria 
asupra fascismului german de la 9 Mai 
1945 şi scurtând războiul mondial, cu 

toate suferinţele lui, după evaluările 
specialiştilor, cu 6 luni.

Cu toate acestea, statutul interna-
ţional al ţării noastre la sfârşitul celui 
de-al Doilea Război Mondial a fost pe 
nedrept fixat prin aşa-zisa Convenţie 
de Armistiţiu semnată la Moscova, la 
12 septembrie 1944, urmată de înţele-
gerile mârşave stabilite în capitala 
sovietică în octombrie acelaşi an, între 
satrapul de la Kremlin, Stalin şi primul 
ministru britanic, W. Churchill, privind 
delimitarea sferelor de influenţă în 
Europa Centrală şi de Est.

La Conferinţa de Pace de la Paris, 
în pofida aportului ei considerabil la 
marea victorie aliată din mai 1945, 
militar, economic şi uman, României 
nu i s-a acordat cobeligeranţa, a fost 
tratată ca un stat învins, clauzele teri-
toriale, politice, economice şi militare 
fiind dintre cele mai aspre. Tratatul de 
pace semnat la 16 februarie 1947 a lăsat 
România la dispoziţia Armatei Roşii de 
ocupaţie încă mulţi ani după 9 Mai 
1945, ţara noastră, aproape o jumătate 
de secol, fiind supusă unui profund 
proces de comunizare forţat, contrar 
tradiţiilor istorice ale poporului 
român.

Omagierea, şi în acest an, la 9 Mai, 
a ostaşilor care şi-au dat viaţa pentru 
înfrângerea fascismului, trezeşte cele 
mai alese sentimente în rândul armatei 
noastre şi a populaţiei civile care, astfel, 
nu uită jertfele incomensurabile ale 
bunicilor şi părinţilor noştri pentru 
apărarea patrei străbune.

ZIUA EUROPEI
9 Mai este sărbătorită, de asemenea, 

de întreaga comunitate europeană ca 
Ziua Europei, în memoria istoricei 
declaraţii a ministrului de externe al 
Franţei, Robert Schuman, din 9 mai 1950. 

Într-o Europă devastată de război şi 
mari contradicţii internaţionale, 
declaraţia încerca găsirea unei soluţii 
pentru crearea climatului de pace şi 
colaborare între popoarele francez şi 
german, care acumulaseră în relaţiile 
bilaterale foarte multă ură, cauzată de 

cele două războaie mondiale, precum 
şi crearea unui organism interstatal 
european care să coordoneze această 
cooperare.

Declaraţia Schuman avea drept 
piloni fundamentali pacea şi relaţiile 
paşnice dintre statele europene, sin-
gurele capabile să asigure prosperitatea 
într-o Europă civilizată, organizată şi 
activă, capabilă să excludă, pentru 
totdeauna, războiul din relaţiile 
internaţionale. Acest demers a stat, 
aşadar, la baza amplului proces de 
construcţie a Europei Unite. Principiile 
ei au fost consacrate iniţial prin 
Convenţia semnată între Franţa şi 
Germania în domeniul cărbunelui şi 
oţelului, la care au aderat ulterior Italia 
şi statele Beneluxului, la 18 aprilie 1951, 
prin semnarea Tratatul de la Paris care 
instituia Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui şi Oţelului – CECO.

Dezvoltarea acestui proces a 
marcat semnarea, la 25 martie 1957, a 
Tratatului de la Roma, care instituia 
Comunitatea Economică Europeană – 
CEE. Ulterior, complexul proiect de 
construcţie europeană a fost dezvoltat 
prin extinderea cooperării şi în alte 
domenii economice, dar mai ales în 
plan politic, instituţional, militar şi 
cultural.

Dialogul celor 65 de ani de la 
lansarea Declaraţiei Schuman a permis 
aderarea la proiectul uniunii a altor 
state europene, Irlanda, Marea Britanie 
şi Danemarca în anul 1973, Grecia în 
anul 1981, Spania şi Portugalia în anul 
1986, Suedia, Austria şi Finlanda în anul 
1995. La 1 mai 2004, alte 10 state, Cehia, 
Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, 
Slovacia, Slovenia, Polonia şi Ungaria 
au aderat la Uniunea Europeană.  
Data de 1 ianuarie 2007 semnifică 
momentul aderării României, alături 
de Bulgaria.

Drept recunoaştere a importanţei 
procesului de construcţie europeană, 
Consiliul European de la Milano, din anul 
1985, a stabilit ca ziua de 9 Mai, ziua 
lansării Declaraţiei Schuman, să devină 
Ziua Europei, sărbătorită în fiecare an în 
statele membre ale Uniunii Europene.

Militari aliaţi în data de 9 mai 1945

amiralul Friedeburg au semnat la Berlin 
actul de capitulare necondiţionată a 
Germaniei. Din partea aliaţilor au 
semnat mareşalul Gh.K. Jukov - U.R.R.S., 
generalul K. Spaatz - S.U.A., generalul 
Arthur Wiliam Teder - Marea Britanie 
şi generalul Jean de Lattre Tassigny - 
Franţa. Cu aceasta, în Europa, se 
încheiau oficial ostilităţile militare.

Prăbuşirea Germaniei naziste nu 
i-a determinat şi pe japonezi să încheie 
războiul. În prima jumătate a anului 
1945 rezistenţa japoneză devenise de-a 
dreptul eroică, mai ales în insula 
Okinava. În aceste condiţii, noul pre-

şedinte american Truman (preşedintele 
Roosevelt decedase în aprilie) a aprobat 
folosirea, la 6 august, ora 8.15, a primei 
bombe atomice asupra oraşului 
Hiroşima şi apoi, la 9 august, asupra 
oraşului Nagasaki. Urmările acestor 
bombardamente au fost catastrofale, 
resimţindu-se până în zilele noastre.

La 2 septembrie, pe bordul 
cuirasatului americam Missouri, a fost 
semnat actul de capitulare a forţelor 
armate ale Japoniei, primul şi cel mai 
mare aliat al Germaniei naziste. Din 
partea Japoniei documentul a fost 
semnat de ministrul de externe, 
Mamon Sigetmisu şi şeful statului 
major al armatei japoneze, Yoshikiră 
Umezu, care, împreună cu un impresio-
nant grup de ofiţeri, în frunte cu 
ministrul de război Anami, şi-au făcut 
harachiri ori s-au împuşcat, nesuportând 
umilinţa primei mari înfrângeri militare 
din istoria Japoniei.

Încheierea ostilităţilor pe câmpu-
rile de luptă ale celei de-a Doua 
Conflagraţii Mondiale a găsit Armata 
Română în prima linie, alături de 
celelalte forţe ale coaliţiei antihitleriste. 
Prin mobilizarea întregului său poten-
ţial, material şi uman, prin jertfele date, 
poporul român şi-a înscris numele la 
loc de cinste în cronica războiului.

Participând activ, încă din primele 
etape, în prima parte alături de 
Germania lui Hitler, apoi întorcând 
armele şi alăturându-se coaliţiei 
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În acest an, când se împlinesc 
70 de ani de la încheierea 
celei mai mari conflagraţii 

mondiale, este de datoria noastră 
morală să aducem un binemeritat 
omagiu glorioasei armate române, 
tuturor acelora care, mai presus decât 
viaţa, au dovedit, prin fapte, de un 
eroism exemplar, o nestinsă iubire faţă 
de ţară, dedicându-se, trup şi suflet, 

împlinirii idealurilor naţionale, 
În acest cadru se cuvine să reme-

morăm contribuţia majoră a Forţelor 
Aeriene ale României la desfăşurarea, 
cu succes, a unor mari bătălii şi lupte 
purtate de oştirea noastră în amplele 
campanii duse pe Frontul de Est, în 
apărarea teritoriului, ca şi pentru eli-
berarea de sub ocupaţia fascistă a altor 
state.

Declanşarea 
ofensivei 

pentru 
recuperarea 
teritoriului 

pierDut 
Asociaţia Naţională a Veteranilor 

de Război, la iniţiativa şi sub coordona-
rea preşedintelui ei, generalul (r) Marin 
DraGnea, a editat, în zece volume, o 
monumentală lucrare, „Veteranii pe 
drumul onoarei şi jertfei”, în care se 
regăsesc, la loc de înaltă cinstire, studii 
şi mărturii despre locul, rolul şi acţiunile 
purtate de aviaţia militară, artileria 
antiaeriană şi celelalte structuri din 
compunerea Forţelor Aeriene. Foşti 

luptători din sus-numita categorie,  
istorici militari, au realizat, de aseme-
nea, lucrări de referinţă privind  

participarea acesteia la cel de-al Doilea 
Război Mondial.

Înainte de apariţia lor, dar, mai ales, 

70 DE ANI DE LA TERMINAREA 
CELUI DE-AL DOILEA R|ZBOI MONDIAL

Î N  FOCUL  LU PTELOR  AER IENE
Gl. fl.aer. (rtr.)  Petre BÂNĂ

Românii şi-au dorit şi au reuşit să-şi înscrie numele, pentru totdeauna, în 
galeria pionierilor aviaţiei mondiale. Graţie lui Traian Vuia, Aurel Vlaicu, 
Henri Coandă, Elie Carafoli, Alexandru Papană, Gheorghe Bănciulescu, 
Smaranda Brăescu şi a altor personalităţi ilustre ale neamului nostru.

Nu mai este un secret pentru nimeni că în vremuri tulburi pentru ţară au 
fost nevoiţi să apere cerul patriei, iar atunci când situaţia a impus, şi pe cel al 
altor state, în confruntări pe viaţă şi pe moarte cu cele mai temute aviaţii 
militare din toate timpurile. Şi au făcut-o, cu forţe numerice adesea mult 
inferioare inamicului, dar cu dăruire, curaj şi măiestrie nemaipomenite.

Pregătirea unei misiuni  
la Escadrila 73 Bombardament, Grupul 6

Aviatori din Flotila 1 Vânătoare 
înainte de plecarea pe front, în anul 1941

Subloco tenentul  
Teodor MOSCU
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după parcurgerea conţinutului unor 
bune părţi dintre ele, pornind de la 
fapte şi idei exprimate de autori, am 
avut cinstea de a cunoaşte şi discuta 
cu câţiva dintre bravii piloţi şi artilerişti 

antiaerieni. Din bogatele surse docu-
mentare şi mărturisirile ascultate cu 
firească emoţie şi evlavie, am selectat pe 
cele expuse în acest grupaj evocator.

La un asemenea moment aniver-
sar, ca unul de-o viaţă legat de categoria 
de forţe căreia i se adresează revista 
CER SENIN, am în suflet şi inimă mândria 
că atunci când generalul Ion Antonescu, 
conducătorul statului, a dat istorica 
poruncă „Vă ordon, treceţi Prutul!”, 
aviaţia noastră militară a fost printre 
primele arme care au pornit la atac 
împotriva inamicului ce ne cotropise, 
cu un an înainte, o parte din ţară.

Astfel, în zorii zilei de 22 iunie 1941, 
la orele 04.30, Escadrila 51 Vânătoare, 
din cadrul Flotilei 1, a primit ordin să 
neutralizeze aerodromul Ismail. Era 
prima misiune de război încredinţată 
aviaţiei de vânătoare, în care s-a 
remarcat, îndeosebi, subloco tenentul 
teodor Moscu. El a intuit adăposturile 
mascate din care decolau avioanele 
inamice, pentru a ataca forţele noastre. 
După intervenţia cu foc asupra aero-
dromului, nu a pregetat să se năpus-
tească asupra avioanelor. Pe primul l-a 
lovit în plin, când abia se desprinsese 
de la sol. Ajuns faţă în faţă cu cel de-al 
doilea avion inamic, a avut prezenţă 
de spirit, de a declanşa focul mitralie-
relor de bord, înainte ca adversarul să-l 
ochească, şi l-a zdrobit pur şi simplu, 
nefericitul pilot găsindu-şi sfârşitul cu 
avion cu tot, sau ce mai rămăsese din 
el. Pe cel de-al treilea l-a trimis, printr-o 
manevră dibace, în străfundurile 
Dunării, însă acesta îl nimerise şi pe el. 
Moscu a reuşit să vină „acasă”, pe 
aerodromul de campanie din Focşani, 
aterizând pe o singură roată, întrucât 
trenul de aterizare, ca şi rezervoarele 
de benzină din aripi, fuseseră lovite.

În aceeaşi zi, la orele 15.00, 124 de 
avioane, dintre care 64 de vânătoare, 
56 de bombardament şi 4 de recunoaş-
tere, treceau linia de demarcaţie vre-
melnică, râul Prut, la aceeaşi oră la care, 

în data de 28 iunie 1940, trupele 
sovietice au invadat teritoriile româ-
neşti din răsăritul ţării noastre.

Potrivit documentelor vremii, în 
prima zi de război aviaţia noastră 

militară a executat 29 de misiuni. 
Pierderile aviaţiei inamice au fost 
substanţiale: 48 de avioane, dintre care 
37 distruse la sol, 8 doborâte în lupte 
aeriene şi 3 de artilerie antiaeriană. Dar 
şi jertfele aviatorilor români au fost 
impresionante: 11 avioane şi 40 de 
aviatori, dintre care 13 ofiţeri. 

eroul Horia 
aGarici

De parcă ar fi vrut să-l egaleze în 
cele trei victorii aeriene, dar şi cu una 
probabilă, în plus, chiar din prima zi a 
războiului, într-o altă escadrilă, 53, a 
Grupului 5 Aviaţie-Vânătoare, un tânăr 
locotenent, Horia Agarici, a intrat direct 
în legendă.

Subunitatea sa, dotată cu avioane 
Hurrricane, s-a aflat, iniţial, la Mamaia, 
pentru a intercepta şi interzice pătrun-
derea în spaţiul aerian al ţării a avioa-
nelor sovietice, precum şi a navelor 
militare în apele noastre teritoriale. În 
ajunul declanşării războiului, escadrila 
a primit ordin de dislocare pe aerodro-
mul din Galaţi. Au plecat, pe calea 
aerului, toate avioanele, mai puţin unul, 
care era indisponibil, temporar, urmând 
să decoleze după ce era reparat.  

Pe 22 iunie, când era pregătit de zbor, 
s-a dat alarma. O formaţie de avioane 
sovietice de bombardament se 
îndrepta spre Constanţa. Marele oraş 
port era în pericol. Deşi singur, locote-
nentul Horia Agarici a decolat, luând 
cap compas spre inamic. Îşi asumase 
un risc enorm. Unul împotriva atâtor 
bombardiere. Un gest nebunesc, cum 
avea să-mi povestească peste câteva 
zeci de ani. A avut însă noroc. Avioanele 
duşmanilor au rupt formaţia, nemai-
putând astfel să se apere unul pe 
celălalt; în aceste condiţii Agarici le-a 
luat în colimator. A doborât, pe rând, 
trei. Un altul a părăsit, în flăcări, lupta. 
Cu trei victorii sigure şi una probabilă, 
Agarici intra, în prima zi a războiului, 
în istorie. Evenimentul de mare răsunet, 
un adevărat record, a fost popularizat 
în toată ţara, stârnind o admiraţie 
nemaiîntâlnită.

Păstorel Teodoreanu i-a dedicat o 
poezie care, pusă pe note, a devenit 
şlagăr. Câteva versuri mi le amintesc 
din copilărie. Părinţii mei le fredonau 
cu spaima de a nu fi auziţi de răufăcă-
tori, ţara fiind sub dominaţie sovietică, 

iar cântecul interzis: „Agarici, Agarici a 
plecat la vânătoare/Să vâneze 
bolşevici...”.

Mă zguduie şi acum, după atâţia 
ani, întâlnirea cu acest celebru aviator, 
a cărui amintire, împreună cu destăi-
nuirile sale, mi-au rămas, pentru toată 
viaţa, în suflet.

Destinul cruD 
al eroilor  

De pe frontul 
De răsărit

Era spre sfârşitul anilor `60 din 
secolul trecut când, locotenent, abia 
numit în redacţia ziarului „Apărarea 
patriei”, de la Alexeni, unde zburasem 
elicopterul Mi-4, mă plimbam pe strada 
Lipscani. M-am trezit oprit de un 
cetăţean trecut bine de 50 de ani. Şi-a 
scos pălăria, apoi s-a prezentat: 
„Domnule locotenent, sunt Horia 
Agarici, fost aviator, nu ştiu dacă aţi 
auzit de mine...”. Am amuţit. Pe 

moment, am crezut că visez. Este 
imposibil, mi-am zis. Aproape să-mi 
pierd echilibrul de emoţie. Cu o sfială 
în glas şi cerându-şi mereu scuze, mi-a 
solicitat o sumă infimă de bani. Nu-i 
ajungeau să ajungă la Constanţa şi îi 
era ruşine să apeleze la altcineva. Mă 
chinuia gândul: Eram în faţa unui om 
celebru sau a unui impostor? Ca să mă 
conving, dar şi pentru a nu rata şansa 
de a cunoaşte mai bine un as al aero-
nauticii militare, i-am propus să 
mergem la un local, sub pretextul că 
nu aveam suma solicitată în numerar. 
Din discuţii, m-am lămurit. Era el, 
marele as al manşei, năbădăiosul viteaz 
al atâtor încleştări aeriene. Am aflat 
multe din viaţa lui şi a camarazilor. 
Episodul, mai întâi, de trecere temerară 
cu avionul pe sub podul de la 
Cernavodă, apoi cel al luptei inegale 
din ziua amintită şi din altele, ulterioare. 
În zadar încercam să-l îmbii la un pahar 
cu vin. Bea numai apă, fapt ce mă 
determina să trec în imaginaţia unora 
chestia cu romul pe care l-a „testat”, 
înainte ca şoimul din el să zboare pe 
sub podul lui Saligny, dacă nu cumva 

chiar el mi-a relatat acest lucru? Că doar 
nu stingea atunci, după circa 30 de ani, 
tăria romului, gândea olteanul din 
mine! Printre lacrimi, mi-a relatat cum, 
după atâtea isprăvi pe front împotriva 
aviaţiei inamice, a fost scos abuziv din 
armată, închis, că doborâse atâtea 
avioane, ameninţat cu condamnarea 
la moarte ca fiind criminal de război, 
dar salvat de ambasadorul României 
în URSS, de la acea vreme, Nicolae 
Guină, şi s-a închinat întru cinstirea lui. 
Suferea pentru că se interzisese cân-
tecul ce îi era dedicat melodie pe care, 
spunea el, o interpreta Maria Tănase, 
cu mare audienţă la public. Când i-am 
spus că şi părinţii mei o cântau, mi-a 
cerut voie să mă îmbrăţişeze. 
Consternat, ascultam cum, în închi-
soare, luase hotărârea, să divorţeze 
formal, pentru a nu strica dosarul 
copiilor, cum trudea, din greu, ca 
simplu muncitor într-o întreprindere 
din Constanţa. Soartă pe care au avut-o 
mulţi alţi aşi ai aviaţiei noastre, eroi ai 
războiului: Ion Dobran, strungar,  

Î N  FOCUL  LU PTELOR  AER IENE

Aviatori din Flotila 1 Vânătoare 
înainte de plecarea pe front, în anul 1941

Adjutantul Iolu din Flotila 1 Vânătoare, 
după o misiune pe Frontul de Răsărit

Piloţii Escadrilei 53 echipaţi pentru zbor deasupra mării 

Loco tenentul  
Horia AGARICI
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Dan Vizanty, cavaler al celui mai înalt 
ordin militar de război românesc din 
toate timpurile, „Mihai Viteazul”, 
macaragiu. Mulţi, mulţi alţii au avut 
aceeaşi soartă nedreaptă, deci eroi ai 
neamului românesc, iar gândul mă 
duce la un brav comandant de vânători 
de munte,  generalul  Leonard 
Mociulschi, nevoit, după ieşirea din 
închisoare, să lucreze ca hamal într-o 
piaţă din Braşov! 

Peste 50 de generali, veterani ai 
ambelor războaie mondiale, mulţi 
cavaleri ai marelui ordin amintit, 
instituit de regele Ferdinand I, în 1916, 
au murit în închisoare, inclusiv din 
aeronautica naţională. „Ce ruşine! Ce 
durere!” cum, cu gravitate, spune de 
atâtea ori, generalul lider al veteranilor 
de război, Marin Dragnea.

Atunci, când prin pronia cerească, 
nu pot să spun altfel, ca tânăr ziarist 
militar, l-am întâlnit, cunoscut şi reţinut 
mărturiile lui Horia Agarici, mi s-a 
amărât sufletul că nu puteam publica 
nimic, din motivele deja expuse.

reMeMorări 
necesare

Majoritatea piloţilor participanţi la 
război erau tineri. Unii abia terminaseră 
şcoala militară. Aveau numai câteva sute 
de ore de zbor, un minim de antrena-
ment pentru luptă, dar o puternică 
voinţă de afirmare în confruntări aeriene 
cu inamici mult mai experimentaţi. 
Puţinele forţe de care dispunea aviaţia 
militară română, tot mai solicitată în 
sprijinul trupelor terestre, dar şi nevoită 
să facă faţă valului de atacatori pe calea 
aerului, impuneau un ritm infernal al 
misiunilor, de cel puţin două-trei ieşiri 
la inamic. Cu timpul, datorită pierderilor 
de avioane şi personal navigant s-a 
ajuns, în special în bătălia pentru 
cucerirea Stalingradului, la zece ieşiri 
zilnice la inamic! Avioanele reveneau la 
bază pentru alimentare cu combustibil 
şi decolau din nou, în altă misiune. Când 
gerurile coborâseră, noaptea, la minus 
35-40 de grade, avioanele erau pornite 
şi încălzite de câte două-trei ori pentru 
ca a doua zi să poată decola în misiune. 
Numai în Est aviaţia militară a pierdut 
392 de oameni.

De cele mai multe ori se lupta în 
proporţie de unul contra cinci. În 
misiuni strict de vânătoare sau de 
protecţie a celorlalte categorii de 
aviaţie: bombardament, asalt, recu-
noaştere, transport.

Scriind de transport, ar trebui 
evidenţiată nu mai puţin celebra 
Escadrilă Albă, cu minunatele ei femei 
pilot care au salvat de la moarte 
numeroşi răniţi. După cum toate elo-
giile le merită personalul aeronavelor 
de recunoaştere, cercetare, informaţiile 
furnizate de acesta având un rol de 
primă mărime în luarea hotărârilor de 

luptă de către comandanţii forţelor 
terestre ca, de altfel, şi ai unităţilor de 
vânătoare, de bombardament, precum 
şi din alte arme.

constanta 
înălţiMilor – 

spiritul De 
sacrificiu

Ulltima dată am abordat subiectul 
privind participarea aviaţiei noastre de 
vânătoare la război, de acum cu 
regretatul general-locotenent în 
retragere Ion Di Cezare, singurul 
supravieţuitor dintre ofiţerii piloţi 
decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul”, 
distincţie pe care au primit-o 50 de 
aviatori. Avea 94 de ani. Îşi amintea, cu 
lux de amănunte, toate misiunile 
îndeplinite, în care, alături de foştii săi 
camarazi, s-a dovedit un brav luptător 
aerian. Avea numai cuvinte de laudă 
la adresa lui tudor Greceanu, ion 
M i lu,  al e x a n d r u  M an o li u, 
constantin cantacuZino (Bâzu), 
alexandru şerBănescu şi, mai ales, 
despre comandantul Grupului 7, 

locotenent-comandorul alexandru 
popişteanu. Când se punea pro-
blema celor mai riscante misiuni, 
popişteanu se numea singur în fruntea 
formaţiilor ce plecau la atac. Asemenea 
lui procedau şi Bâzu şi şerbănescu, 
supranumiţi aşii aşilor, prinţi ai 
aerului.

Fapte de-a dreptul incredibile 
aveau să săvârşească şi combatanţii 
Flotilelor 2 şi 3 Vânătoare. subloco-
tenentul vasile claru, din Grupul 6, 
ducea permanent lupte cu câte două-
trei avioane sovietice Rata, din care 
ieşea întotdeauna învingător. Mai în 
glumă, mai în serios, se gândea cum 
se va descurca în cazul că va trebui să 
dea piept cu mai multe, deodată. Şi 
acel caz a fost primul şi ultimul, din 
nefericire. Pe 12 iulie 1941, deasupra 
localităţii Ţiganca, a fost încercuit de 
şase avioane inamice. După o luptă 
îndârjită, a reuşit să doboare trei. În 
timpul manevrelor asupra celui de-al 
patrulea inamic, a constatat că i s-a 

Aviatoare din Escadrila Albă pe front, 
intervievate de reporterul revistei germane Adler

Adjutantul Ion Milu din Grupul 7 Vânătoare, 
raportând rezultatele unei misiuni în vara anului 1941

1 august 1943. Vânătorii români  
sunt alarmaţi pe aerodromul Pipera

în războiul din nordul Africii, dar şi toţi 
lubrefianţii de care avea nevoie  

armata germană. Masive bombarda-
mente anglo-americane au avut loc şi 
asupra Bucureştiului, ca şi asupra multor 
zone ale ţării. Decizia privind masiva 
intervenţie aeriană împotriva României 
a aparţinut, în mod direct, lui Churchill 
şi preşedintelui american Roosevelt.

Impresionantă a fost riposta avia-
ţiei şi artileriei antiaeriene române dată 
colosului aeronautic americano-englez. 
Generalii de aviaţie (ret.) ion 
DoBran, Di ceZare şi vasile 
Gavriliu mi-au relatat, cu ani în urmă, 
în câteva rânduri, episoade de-a dreptul 
dramatice despre acele confruntări 
soldate cu multe pierderi de partea 
noastră, mai ales persoane civile, dar 
şi de către invadatori, care au rămas şi 
ei uimiţi de capacitatea de ripostă şi 
dârzenia aviatorilor şi artileriştilor 
antiaerieni români.

Unul dintre numeroasele atacuri 
a avut loc la 21 aprilie 1944, când  
210 bombardiere americane B-24 
„Liberator”, puternic escortate de 
avioane de vânătoare „Mustang”, au 
luat în obiectiv Turnu Severin şi 
Bucureştiul. Grupul 6 Vânătoare român, 
cu numai 30 de aparate, le-a dat o 
ripostă straşnică. Trei zile mai târziu, 
pe 24 aprilie, o veritabilă armată 
aer iană,  formată din 60 0 de 
bombardiere B-17 şi B-24, însoţite de 

200 de avioane de vânătoare, s-a 
îndreptat spre Bucureşti şi Ploieşti. A 
fost cea mai puternică şi numeroasă 
formaţie aeriană americană pătrunsă 
în spaţiul românesc până atunci.

terminat muniţia. S-au năpustit asupra 
lui şi celelalte două. Într-un gest eroic 

şi cu o supremă voinţă, Claru a ales 
ultima soluţie. A intrat în plin cu avionul 
său în cel ce-i era mai aproape, zdro-
bindu-se amândouă. Îşi împlinea 
dorinţa cu preţul propriei sale vieţi.

O cruntă inegalitate s-a manifestat 
şi pe timpul ducerii acţiunilor de luptă 
împotriva aviaţiei engleze şi americane, 
care, începând cu ziua de 12 iunie 1942 

a bombardat în numeroase rânduri 
România. Atacuri supranumerice 
repetate atât în 1942, cât şi în 1943 şi 
1944. Era vizată în special zona petro-
liferă de pe Valea Prahovei, pe care 
Winston Churchill, premierul Marii 
Britanii, o considera cea mai importantă 

ţintă strategică a războiului aerian. 
Rafinăriile din Ploieşti produceau o 
treime din benzina necesară aviaţiei 
germane, toată motorina consumată 
de blindatele feldmareşalului Rommel 
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Regretatul general-maior (ret.) 
Gheorghe vasilescu mi-a relatat, 
pe parcursul a trei ore, cu mulţi ani în 
urmă, importante date şi evenimente 
despre aportul substanţial pe care 
artileria antiaeriană l-a avut în lupta 
împotriva avioanelor inamice. Din 
Rusia, SUA, Marea Britanie, Germania. 
Ca tânăr ofiţer în Regimentul 7 Artilerie 
Antiaeriană, a fost mereu în poziţia de 
reacţie imediată asupra forţelor aeri-
ene, până la victoria finală de la 9 Mai 
1945. Evocările sale au văzut lumina 
tiparului în câteva cărţi de memorii 
realizate de un colectiv de veterani.

Între alte operaţii aeriene îşi 
amintea, îndeosebi, de cea din 1 august 
1943, pe care o considera ca o premieră 
mondială şi căreia ei, artileriştii antia-
erieni, li s-au opus cu succes. O 
caracteriza astfel nu neapărat prin 
numărul mare de avioane, 180 de 
bombardiere însoţite de avioane de 
vânătoare, ci şi prin distanţa mare la 
care se aflau obiectivele de lovit faţă 
de bazele de decolare; circa 1.000 de 
kilometri, dar mai ales prin faptul că 

bombardamentul se executa de la 
înălţimi neaşteptat de mici, 50–100 de 
metri.

Puternicele B-24 „Liberator”, cu 
p atru  moto are,  protejate  de 
„Mustanguri”, decolau din Italia, sur-
volau teritoriul Iugoslaviei şi se 
îndreptau spre noi. Obiectivul de bază: 
oraşul Ploieşti şi împrejurimile. În acea 
zi neagră, în zonă a fost declanşat un 
adevărat infern. Din care n-au ieşit bine 
nici atacatorii. Întrucât pe traseu au 

fost descoperite din timp, artileriştii 
antiaerieni s-au pregătit şi şi-au coor-
donat riposta cu aviaţia de vânătoare, 
astfel încât au fost doborâte 53 de 
avioane americane.

Exemplar s-au descurcat artileriştii 
antiaerieni şi în ziua de 5 aprilie 1944 
când, potrivit spuselor generalului 
Vasilescu, dar şi altor surse, s-a declan-
şat primul atac aerian masiv asupra 
Ploieştiului, cu 400 de bombardiere 
escortate de avioane de vânătoare, 
folosindu-se procedee noi de lovire. 
Cu formaţii mari, care se apropiau de 
obiectiv în valuri, succesiv, lansând 
bombele „în covor”.

În ajunul celui de-al Doilea Război 
Mondial, Comandamentul Apărării 
Antiaeriene avea în compunere trei 
brigăzi de artilerie antiaeriană, consti-
tuind comandamentele de artilerie 
antiaeriană ale celor 3 regiuni aeriene, 
dispunând de şase regimente, cu  
19 divizioane, în total 84 de baterii. 
Sistemul de pândă şi alarmă bazat pe 
observatori aerieni avea în compunere 
şase baterii de pândari, cu 492 de 

posturi în toată ţara. Efectivele totale 
ale unităţilor din apărarea antiaeriană 
însumau 28.000 de ofiţeri, subofiţeri şi 
trupă. Cu timpul, s-au format alte 
unităţi, unele au fost restructurate, 
după nevoi. În faţa puhoaielor invada-
toare, însă, unul dintre ei făcea cât zece. 
Şi nu numai împotriva aeronavelor. 
După cum mi-au relatat vrednici de 
pomenire titus popescu şi vasile 
WaroDin, la 23 august 1944 numărul 
brigăzilor a ajuns la patru, cel al regi-
mentelor la zece, iar al bateriilor la circa 
200. Când situaţia o impunea – şi au 
fost numeroase cazuri – antiaerienii nu 
pregetau să lupte ca veritabili infante-
rişti, chiar şi în lupta corp la corp.

În orice post de luptă, pe orice 
vreme, ei, ca şi echipajele aeronavelor, 
şi-au făcut cu prisosinţă datoria. Motiv 
pentru care nu trebuie să-i uităm 
niciodată, să le păstrăm vie memoria 
şi faptele de vitejie. Avem această 
datorie!

pe frontul  
De vest

Peste circa patru ani, într-un mod 
asemănător, sublocotenentului Claru, 
un gest de jertfă supremă îl săvârşea 
un alt iscusit pilot, adjutantul traian 
DÂrJan, pe câmpurile de luptă din 
Cehoslovacia, împotriva uneia dintre 
cele mai temute forţe aeriene, cea a 
Germaniei fasciste.

Era la cea de-a 176-a misiune, la 
care se oferise voluntar. Obţinuse până 
atunci mai multe victorii aeriene în 
bătăliile pentru eliberarea teritoriului 
naţional, precum şi în cele purtate în 
Ungaria şi Cehoslovacia. Era 25 februa-
rie 1945. Întrucât ceilalţi piloţi abia se 
întorseseră din misiuni grele, obosi-
toare, comandantul Grupului 9 a 
hotărât să plece personal cu o celulă 
pentru a intercepta o formaţie inamică. 
Dârjan s-a decis să-i fie coechipier. Nu 
mică le-a fost surprinderea când au 
constatat că aveau de înfruntat  
14 avioane de vânătoare; doi contra 
14... câtă inegalitate! Ca nişte vulturi 
s-au repezit germani asupra românilor. 
După un schimb repetat de rafale, 
avionul comandantului a început să 
piardă brusc din înălţime, semn că 
fusese lovit. Printr-o manevră abilă, 
Dârjan s-a interpus cu avionul său între 
aparatul comandantului şi cele ale 
inamicului. A reuşit să doboare câteva, 
continuând în acelaşi timp să-şi apere 
comandantul până când acesta, cu 
avionul avariat, a reuşit să dea comen-
zile de aterizare. Rămas singur, Dârjan 
a fost încolţit. Muniţia era pe terminate, 
avionul ciuruit. Un proiectil, pătruns 
prin plexiglasul cabinei, l-a rănit grav. 
A mai avut puterea să privească în jos, 
a zărit o cazemată din dispozitivul de 
apărare al inamicului şi a plonjat în ea, 
într-un picaj nebunesc, pulverizând-o. 
Graţie intervenţiei sale jertfelnice, cei 
din trupele terestre care fuseseră ţinuţi 
în loc de focul ucigător al militarilor 
din cazemată au putut să-şi reia înain-
tarea. Prin gestul său de kamikaze, 
salvase viaţa multor ostaşi români. 

U n  a l t  e p is o d  d r a m a t i c .  
La 6 mai 1944, 700 de avioane de 
bombardament americane, escortate 
de sute de aparate de vânătoare aveau 
ca obiective rafinăriile, gara şi triajul 

din Câmpina, portul Turnu Severin, 
uzinele IAR Braşov, gara şi triajul de la 
Craiova şi Piteşti. S-a ajuns până acolo 
încât trei patrule, cu 12 piloţi, să se 
confrunte cu aproape 300 de avioane 
americane. Este adevărat că acestea 
erau şi în vizorul iscusitei şi performan-
tei artilerii antiaeriene române. Într-o 
altă confruntare inegală, pe 18 august 
1944, avea să-şi găsească sfârşitul unul 
dintre titanii aviaţiei militare române, 
căpitanul Alexandru Şerbănescu, aflat 

în fruntea formaţiilor din care făcea 
parte şi Ion Dobran, aflat azi la 96 de 
ani şi singurul în viaţă dintre toţi cei 
care în acea zi tragică au înfruntat 
temutele Mustanguri.

Aviatoare din Escadrila Albă pe front, 
intervievate de reporterul revistei germane Adler

Baterii antiaeriene în zona  
de coastă a Mării Negre (fotografie din revista „Adler“, 1942)

21 aprilie 1945. Două 
avioane  româneşti  IAR-81  
au atacat o coloană  
germană în retra gere  în 
apropierea lo ca lităţii  Zvolen 
din Ceho slo  vacia. Unul 
dintre ele, pi lo tat de 
locotenentul Gheorghe 
Mociorniţă, a  fost  lovit  de 
antiaeriana  inamică  şi  s-a 
prăbuşit în flăcări. Era 
ultimul ofiţer aviator român 
căzut în cel de-al Doilea 
Război Mondial

Avioane Ju-87 Stuka având inscripţionată emblema tricoloră, 
însemn la care Armata Română a revenit la începutul campaniei 

pentru eliberarea Transilvaniei

Mai 1945, aerodromul Piesztany. Piloţi din Grupul 9 Vânătoare

artileria antiaeriană – 
aport iMportant în succesul 

apărării aeriene
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DACIAN wARhAwK

DACIAN ThUNDER
2015

Forţele Aeriene Române participă la 
exerciţiul „DACIAN THUNDER 2015” cu 

aproximativ 300 de militari, piloţi şi 
personal tehnic, patru aeronave Mig-21 
LanceR şi şase elicoptere IAR-330 Puma  

(de tipul SOCAT şi MEDEVAC), iar Forţele 
Aeriene Americane cu aproximativ 350 de 

militari, 11 aeronave A-10 şi tehnica de 
deservire aferentă.

Exerciţiul se desfăşoară în perioada  
27 martie - 7 iulie, la Baza 71 Aeriană 

Câmpia Turzii şi are ca obiectiv creşterea 
nivelului de interoperabilitate şi 

îmbunătăţirea nivelului de antrenament al 
personalului român şi american, prin 

executarea zborurilor în comun.

The Romanian Air Force participates in 
the exercise "DACIAN THUNDER 2015" with 
approximately 300 soldiers, pilots and 
technical staff, four MiG-21 LanceRs and six 
IAR-330 Pumas (SOCAT and MEDEVAC type), 
while the US Air Force has deployed 350 
troops, eleven A-10 aircraft and related 
technical service.

The exercise unfolds from March 27 to  
July 7, at the 71st Air Base of Campia Turzii, 
aiming to increase the interoperability and 
improve the training of the Romanian and the 
American personnel by performing joint 
flights.

ÎN EDIŢIA URMĂTOARE
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În perioada 16-26 martie, la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii s-a desfăşurat exerciţiul 
bilateral româno-american DACIAN WARHAWK. La exerciţiu au participat aproximativ 
200 de militari români, piloţi şi personal tehnic, cu şase aeronave MiG-21 LanceR şi patru 
elicoptere IAR-330 (SOCAT şi MEDEVAC) aparţinând Bazei 71 Aeriene şi aproximativ  
150 de militari americani, cu şase aeronave F-16 şi tehnica de deservire aferentă,  
aparţinând Forţelor Aeriene Americane dislocate în Europa.

Exerciţiul DACIAN WARHAWK a fost al 12-lea exerciţiu bilateral desfăşurat la Baza 71 
Aeriană de la Câmpia Turzii, primul fiind exerciţiul Viper Lance 2006.

Airmen and aircraf t assigned to 
t h e 4 8 0 t h Fi g h t e r  S q u a d r o n w e r e 
d e p l oye d  f r o m  S p a n g d a h l e m  A i r 
B a s e ,  G e r m a n y ,  M a r c h  1 3  t o 
p a r t i c i p a t e  i n  D a c i a n  Wa r h a w k 
2 015 ,  a  b i l a t e r a l  f l y i n g  t r a i n i n g 
deployment with the Romanian Air 
Force.

T h e  e x e r c i s e  t o o k  p l a c e  a t 
C a m p i a  Tu r z i i ,  R o m a n i a ,  M a r c h 
1 6 - 2 7  a n d  a i m  t o  s t r e n g t h e n 
i nte ro pe rab il it y bet wee n the U. S . 
a n d  R o m a n i a n  A i r  F o r c e s  w h i l e 
e n h a n c i n g  t h e i r  r e a d i n e s s  t o 
conduc t combined air operations .

Approximately 150 Airmen and 
six F-16s from the 52 nd Fighter Wing 
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  t r a i n i n g 
a l o n g s i d e  t h e  4 3 5 t h A i r  G r o u n d 
Operations Wing from Ramstein Air 
Base , Germa ny, which e xercised a 
f u l l  s p e c t r u m  o f  c a p a b i l i t i e s  t o 
s u p p o r t  t h e  4 8 0 t h  F S ’ s  a i r 
operations .

From Roma nia n s ide , ove r 20 0 
Airmen, six MiG -21 LanceR and four 
IAR-330 (SOCAT and MEDEVAC) were 
involved in this e xercise.

While the mission was designed 
to p rovi d e l e s so n s l e a rn e d , b u i l d 
i n t e r o p e r a b i l i t y,  a n d m a ke e a c h 
other bet ter to keep the skies over 
R o m a n i a  a n d  E u r o p e  s a f e ,  b o t h 
n a t i o n s  a l s o  g a i n e d  a  b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  o w n 
c a p a b i l i t i e s t h ro u g h t h e f ri e n d l y 
competition. 

DACIAN wARhAwK

DACIAN ThUNDER
2015

Maior  
Mircea BARAC

Mircea BARAC,  
Alexandru Huiber, Flori Dănciulescu
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La sfârşitul fiecărei zile de antrenament, însă, avioanele Mig-21 LanceR şi F-16 au 
aterizat în siguranţă pe pista Bazei 71 Aeriene, dar impresiile momentelor prin care au 
trecut în timpul antrenamentului erau încă vii în mintea piloţilor, chiar dacă unii dintre 
ei au peste 15 ani de experienţă.

At the end of the day, all the jets in the sky landed on the runway safely, but the thrill 
of what they went through still excited and surprised these pilots, even after 15 years of 
experience.

Cerul de deasupra Câmpiei Turzii poate părea calm pentru oricine aflat la sol, dar 
deasupra norilor a fost o furtună declanşată de comenzile piloţilor de luptă: 

“he’s on my six, shake him, pull up, pull up, nice -- lets get them, missile lock, missile 
one, away.”

The skies above Campia Turzii, Romania, would look calm to anybody on the ground, 
but above the clouds was a thunderstorm of fighter pilots, shouting -- “he’s on my six, 
shake him, pull up, pull up, nice -- lets get them, missile lock, missile one, away!”

“We just had a once-in-a-life-time 
opportunity to fly against the Romanian 
MiG-21 fighter pilots today. It’s an honor 
to be here and train side-by-side with 
the Romanians. We hope by being here 
we can increase the cooperation 
between our countries and NATO 
partners and be able to provide 
increased security in the Eastern Europe 
region”, said Lt. Col. David Berkland, 
480th Fighter Squadron commander.

“Este posibil să ai o singură dată în viaţă 
oportunitatea să zbori şi să lupţi împotriva 

piloţilor români de MiG-21, aşa cum am 
avut noi azi. Este o onoare să fim aici şi să 
ne antrenăm împreună cu piloţii români. 

Sperăm ca prezenţa noastră aici să 
contribuie la întărirea cooperării între 

ţările noastre, iar în calitate de parteneri 
NATO să fim capabili să asigurăm o mai 

bună securitate în Estul europei”, a declarat 
locotenent-colonelul David Berkland, 

comandantul Escadrilei Luptătoare 480.

Scop şi obiective
Prin executarea zborurilor în comun cu 

partenerul american, exerciţiul a avut ca 
obiectiv principal exersarea tacticilor, 
tehnicilor şi procedurilor standard asociate 
operaţiilor aeriene, în vederea creşterii 
interoperabilităţii şi a capacităţii de desfăşurare 
de operaţiuni întrunite. 

De asemenea, s-a urmărit dezvoltarea 
integrării dintre platforme în cadrul tactic prin 
schimbul de experienţă cu privire la 
angajamentele tactice şi operaţiile de sprijin 
aerian, pentru creşterea capabilităţii de 
răspuns în cadrul Alianţei Nord-Atlantice. 
Misiunile din cadrul scenariilor tactice au fost 
planificate de la simplu la complex,  pentru 
început fiind executate misiuni de interceptare 

tactică doi versus doi, pentru lansări simulate 
de rachete aer-aer şi atacuri cu tunul de bord,  
iar pentru a doua parte a exerciţiului au fost 
planificate misiuni pe pachete de forţe 
ofensive şi defensive cu toate avioanele 
participante. 



EXERCIŢIU BILATERAL

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE  | 29 CER SENIN  Nr. 1-2 (138-139)  2015
w w w . r o a f . r o

Aripa 
Luptătoare 52: 

istoric  
şi organizare

Detaşamentul american a fost format din 
piloţi şi tehnicieni aparţinând Escadrilei de 
Luptă 480 din cadrul Aripii Luptătoare 52, ce 
operează de pe Baza Aeriană Spangdahlem, 
Germania. Escadrila de Luptă a fost susţinută 
logistic de Aripa pentru Operaţii Aer-Sol 435 
de la Baza Aeriană Ramstein, Germania.

Aripa de Luptă 52 este încadrată cu 
aproximativ 4.000 de militari şi peste 200 de 
civili. Este organizată în cinci grupuri cu sarcini 
diferite: operaţii, mentenanţă, suportul 
misiunii, operaţii medicale şi stat major. Are 
în dotare 24 de avioane F-16 Fighting Falcons 
şi două radare TPS-75 care asigură capabilităţi 
de luptă expediţionare în zonele de acţiune 
necesare anihilării apărării aeriene a inamicului, 
suport aerian nemijlocit, interdicţie aeriană, 
lovituri aeriene, cercetare şi evacuare 
aeriană. 

De asemenea, Aripa Luptătoare 52 asigură 
suport logistic pentru avioanele de transport 
C-17 Globemaster şi C-5 Galaxy destinate să 
susţină operaţiunile de mobilitate aeriană din 
Europa, Africa şi Sud-Vestul Asiei.

Grupul de Operaţii al Aripii Luptătoare 52 
are în compunere trei escadrile: Escadrila 
Luptătoare 480, Escadrila de Control Aerian 
606 şi Escadrila de Suport a Operaţiilor. Piloţii 
Escadrilei 480 sunt antrenaţi pentru a executa 
misiuni de anihilare şi distrugere a apărării 
aeriene inamice, precum şi pentru operaţii de 
interdicţie aeriană. Avioanele F-16 din dotarea 

escadrilei sunt înarmate cu rachete antiradiaţii 
de mare viteză şi bombe ghidate laser, dar şi cu 
o serie de tehnologii de ultimă generaţie care 
transformă avionul într-o platformă letală în 
lupta cu sistemele de apărare aeriene inamice.

Istoric, Aripa Luptătoare 52 a fost înfiinţată 
în data de 10 mai 1948 şi a operat iniţial la 
Mitchel Field, New York. Din data de  

31 decembrie 1971 activează la Baza Aeriană 
Spangdahlem, Germania. Dintre avioanele 
din dotarea unităţii, de-a lungul timpului au 
făcut parte: F-82 Twin Mustang, F-94 Starfires, 

F-101 Voodoos, F-4 (variantele C, D, E şi G). 
Începând cu luna aprilie 1987, în dotarea 
unităţii au intrat avioanele F-16 C/D. 

www.usafe.af.mil
www.spangdahlem.af.mil

La sfârşitul fiecărei zile de antrenament, însă, avioanele Mig-21 LanceR şi F-16 au 
aterizat în siguranţă pe pista Bazei 71 Aeriene, dar impresiile momentelor prin care au 
trecut în timpul antrenamentului erau încă vii în mintea piloţilor, chiar dacă unii dintre 
ei au peste 15 ani de experienţă.

At the end of the day, all the jets in the sky landed on the runway safely, but the thrill 
of what they went through still excited and surprised these pilots, even after 15 years of 
experience.

Duminică, 22 martie a.c., ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, şeful Statului 
Major general, general-locotenent Nicolae-Ionel Ciucă şi şeful Statului Major al 
Forţelor Aeriene, general-maior Laurian Anastasof au fost prezenţi pentru a urmări 
modul de desfăşurare a exerciţiului. Şase avioane Mig-21 LanceR, două elicoptere 
IAR-330 şi două avioane F-16 au evoluat în cadrul antrenamentului. 

„În cadrul acestui exerciţiu ne-am 
propus să menţinem standardele de 
planificare şi executare a misiunilor de 
apărare aeriană, beneficiind de expe-
rienţa exerciţiilor din anii trecuţi, iar 
nivelul actual de pregătire a piloţilor 
operaţionali ne-a permis o reprezentare 
conform cerinţelor NATO”, a declarat 
comandorul Adrian Motorga, directorul 
român al exerciţiului.

Locotenent-colonel Ryan NUDI: A fost 
minunat să lucrăm în echipă în cadrul 
acestui exerciţiu în România. Cred că cel 
mai important lucru pentru majoritatea 
piloţilor sunt antrenamentele de zbor în 
comun cu avioane diferite. E o plăcere să 
ai în câmpul vizual MiG-urile 21 şi ştiu că 
piloţii români fac o treabă minunată. 
Atât MiG-21, cât şi F-16 sunt avioane 
grozave, au fost construite pentru lupte 
aer-aer şi aer-sol, au capacităţi similare  
şi ambele părţi au de câştigat din 
antrenamentul pe care l-am executat 
aici.
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„A fost o experienţă extraordinară să fiu 
prezent aici şi să zbor alături de avionul 
MiG-21. Cea mai importantă lecţie 
învăţată în cadrul acestui exerciţiu a fost 
cum să construim un parteneriat, cum 
să fim capabili să ne coordonăm între 
noi, să învăţăm cum să colaborăm în 
timp ce zburăm avioane diferite, astfel 
încât misiunea să fie un succes”, ne-a 
declarat sublocotenentul Drew TAYLOR, 
care are o experienţă de aproximativ 
250 de ore de zbor pe avionul F-16 şi 
care, într-un an participă la 5-6 misiuni 
de antrenament prin dislocare în alte 
baze aeriene.

The 480th FS from Spangdahlem Air Base, 
Germany, alternated between aggressor 
and defender with the Romanian Airmen. 
The dog fight was one of many partnership 
building events during Dacian Warhawk, a 
bilateral training mission between U.S. and 
Romanian Airmen. For one F-16 pilot with 
little more than 2 years flying time, the 
opportunity to train with Romanian 
wingmen is an experience that has a 
permanent place in his memory. 
“It was an unforgettable training 
experience,”  said 1st Lt. Andrew Taylor, 480th 
FS electronic combat officer. “Being able to 
fly with the Romanian pilots and to be able 
to train against different aircraft, other than 
the F-16, was amazing. The F-16 has some 
pretty incredible capabilities and we were 
able to do well.”

Locotenent-comandor  
Alexandru Alin CACHIȚ, Pilot şef 

Escadrila 711 Aviație de Luptă:
Principalul câştig al exercițiului este pu-
nerea în aplicare a tacticilor, tehnicilor 
şi procedurilor operaționale folosite în 
cadrul Alianței Nord-Atlantice.  În cadrul 
antrenamentelor comune am executat 
unele scenarii tactice, cuprinzând 
operații aeriene ofensive şi defensive, 
care ne vor ajuta în perspectiva trecerii 
pe noul avion multirol al Forțelor 
Aeriene Române.

Căpitan-comandor Marius IOVU,  
Pilot, Instructor-şef Escadrila 711 

Aviație de Luptă:
Exercițiile bilaterale de acest gen 
confirmă că, dincolo de standarde, 
proceduri şi tactici, prevalează relațiile 
interumane, încrederea reciprocă şi 
cunoaşterea.

Pilots from the U.S. and Romanian air forces go over pre-flight paperwork and tactics 
at Campia Turzii, Romania, March 17, 2015. The pilots practiced air-to-air tactics 
during the Dacian Warhawk mission. The training is designed to improve the 
interoperability between U.S. and Romanian airmen. (U.S. Air Force photo/ Staff Sgt. 
Armando A. Schwier-Morales) 
Lt. Col. David Berkland, 480th Fighter Squadron commander, talks with Romanian 
counterparts prior to an F-16Cj Fighting Falcon versus Mig-21 training event at 
Campia Turzii, Romania, March 17, 2015. U.S. and Romanian airmen conducted 
tactical intercepts during the bilateral Dacian Warhawk mission. (U.S. Air Force 
photo/Staff Sgt. Armando A. Schwier-Morales) 
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„În afara faptului că toată 
lumea şi-a făcut treaba cu 
responsabilitate pentru ca 
exerciţiul să se desfăşoare în 
condiţii optime, am învăţat 
că a lucra cu românii este un 
lucru foarte plăcut şi foarte 
uşor”, Technical Sergeant 
Timothy Bankich

Maistrul militar clasa I  
Ioan OPREA,  

Şef formație transport 
manipulare armament:

Exercițiile comune consti-
tuie noi experiențe, atât din 

punct de vedere profesio-
nal, cât şi al dezvoltării 

cooperării şi relaționării 
interumane. Avem astfel 

ocazia să interacţionăm şi 
să învăţăm din experienţa 

altor specialişti aparținând 
forțelor aeriene partenere. 

Este, totodată, şi o verificare 
a cunoştințelor de limbă 
engleză. Sper ca într-un 

viitor cât mai apropiat să 
fim la acelaşi nivel cu 
partenerii NATO şi la 
capitolele asigurare 

logistică şi încadrare cu 
personal.

Maistrul militar clasa a III-a  
Marius-Sorn POP, 

Specialist radio-audio, radionavigație şi radiolocație:
Exercițiul actual a permis acumularea de informații privind 
sistemul de mentenanță al avioanelor F -16, un sistem complex 
şi foarte eficient, diferit de al nostru. Procedurile militarilor din 
alte țări diferă în ceea ce priveşte activitățile de zbor şi logistice. 
Ocupându-mă personal de coordonarea logistică din partea 
națiunii gazdă, pot să afirm că activitatea logistică 
premergătoare fiecărei deplasări (amplasamentul, echipa-
mentele şi coordonarea din teren) este de importanță crucială 
pentru buna desfăşurare a misiunii. Am învățat că fără o 
logistică puternică şi o atitudine pozitivă față de activitățile 
curente, este greu să faci față ritmului susținut al activităților 
de pe aerodrom.

„Consider că este foarte im-
portant să poţi lucra 
împreună cu militari din alte 
ţări NATO, să construieşti o 
relaţie de colaborare în care 
să cunoşti metodele de 
acţiune ale partenerilor”, 
Airman 1st class - tehnic cla-
sa I, Christopher Mc Oade.

Maistrul militar clasa a III-a  
Tudor IFTINCA,  

Specialist grup exploatare 
instalații speciale şi 
aparatură de bord:

Fiecare exercițiu în comun 
reprezintă o nouă 

experiență care oferă 
prilejul de a cunoaşte 

partenerii din alianță, de a 
creşte încrederea reciprocă 

şi, nu în ultimul rând, de a 
ne familiariza cu tehnica de 

aviație a partenerilor de 
alianţă.

Maistrul militar clasa a III-a  
Octavian HILA,  

Mecanic de aeronavă:
Principalul câştig din punct 
de vedere profesional este 
că am reuşit să acumulez 
informații despre sistemul 
de mentenanță al avionului 
F-16, la nivel operațional. 
Un alt lucru pozitiv adus de 
acest exercițiu, este că am 
reuşit să stabilim o relație 
mai strânsă cu tehnicienii 
americani.

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
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La această activitate au 
participat 95 de evaluatori şi 
observatori NATO certificaţi în 
diferite domenii din mai multe 
state, incluzând Statele Unite ale 
Americii, Marea Britanie, Belgia, 
I t a l ia ,  Fr anţ a ,  G er mania , 
Portugalia, Olanda, Danemarca, 
Grecia, Cehia, Slovacia, Spania, 
Bulgaria şi România.

Detaşamentele reprezintă 
forţe NRF (NATO Response Force) 
destinate să execute misiuni 
într-o operaţiune multinaţională 
a NATO care presupune evacuare, 
lansare paraşutişti, cutremure sau 
alte calamităţi, în condiţii de 
ameninţări sau fără ameninţări 
de protecţia forţei. Comandantul 
detaşamentului de C-27 J SPARTAN 

TECUCEANU, iar comandantul 
detaşamentului  de C-130 
HERCULES, căpitan-comandorul 
Bogdan DOgARU.

Scopul acestei evaluări este 
de a oferi SAQUEUR informaţii 
despre capabilităţile de transport 
aerian militar român, incluzând 
nivelul de pregătire pentru 
detaşare şi de îndeplinire a 
standardelor forţei ACO a NATO. 
Evaluarea stabileşte nivelul de 
pregătire în ceea ce priveşte 
operaţiile aeriene, protecţia forţei 
şi logistica detaşamentelor NRF 
de C-130 şi C-27 J, cu accent pe 
u r m ă t o a r e l e  a s p e c t e : 
sustenabilitate, integrarea 
capabilităţi lor şi  sprij inul 
capabilităţilor, ne-a explicat Wing 
Commander john WATSON, 
conducătorul echipei TACEVAL. 
După cum afirmă generalul de 
flotilă aeriană Viorel PANĂ, 
comandantul Bazei 90 Transport 
Aerian, evaluarea detaşamentelor 
de C-130 şi C-27 J este un mod de 
a asigura îmbunătăţirea continuă 

Rezolvarea unei defecţiuni 
de comunicaţii în condiţiile 
unui atac CBRN. Evaluatorii 
analizează modul de 
acţiune

Evaluarea 
personalului NRF la 
acordarea primului 
ajutor de către 
evaluatorii certificaţi 
pe linie medicală

EVALUAREA TACTICĂ A DETAŞAMENTELOR 
hERCULES ŞI SPARTAN

În perioada 23-25 martie a.c., la Baza 90 Transport Aerian a 
avut loc evaluarea tactică fără calificativ a detaşamentelor NRF 
de C-130 HERCULES şi C-27 j SPARTAN, fiecare compuse din câte 
50 de militari care acoperă toate funcţiile unui centru de operaţii 
al unei escadrile. Centrul de operaţii al unei escadrile cuprinde 
departamente cum ar fi cel de INTEL, personal, protecţia forţei, 
logistică, mentenanţă aeronave, asigurare medicală sau 
comunicaţii. 

Două centre de comandă şi 
control ale NATO vor fi înfiinţate 
în România, acestea urmând să 
devină operaţionale în 2016, iar 
aici vor activa militari români, 
dar şi din alte state membre, au 
decis, joi, miniştrii Apărării din 
statele membre ale Alianţei.

La reuniunea miniştrilor 
Apărării de la Bruxelles din  
5 februarie 2015 s-a decis 
constituirea imediată pe 
teritoriile aliaţilor din est - 
România, Polonia, Bulgaria, 
Estonia, Letonia şi Lituania -  
a unor Unităţi pentru Integrarea 
Forţelor NATO, acestea fiind 
structuri multinaţionale de 
comandă şi control ale Alianţei 
Nord-Atlantice, care vor „asigura 
o prezenţă vizibilă şi continuă a 
NATO pe teritoriul aliaţilor 
estici“.

Pe lângă acest centru, 
România va găzdui un Comanda-
ment Multinaţional de Divizie 
Sud-Est care va funcţiona ca un 
centru de comandă-control în 
situaţia dislocării de forţe pe 
flancul estic al NATO.

sursa:http://www.nato.int

NOI 
CAPABILIT|}I 

NATO

SACT – 
SCHIMBAREA 

COMENZII

În data de 23 martie 2015, 
Consiliul NATO a aprobat nomina-
lizarea generalului Denis Mercier, 
şeful Forţelor Aeriene Franceze, 
pentru postul de comandant al 
Comandamentului Aliat pentru 
Transformare – SACT.

Generalul Mercier îi va succede 
în această poziţie generalului 
Jean-Paul Palomeros (Forţele 
Aeriene Franceze), ceremonia de 
predare-primire a comenzii urmând 
să se desfăşoare  la Comandamentul 
SACT din Norfolk, Virginia, în luna 
septembrie 2015.

EVALUARE NATO

şi, prin cumul, comandantul 
detaşamentului transport comun 
a fost căpitan-comandorul Emil 
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îndeplinirii unei game extinse de 
sarcini care includ o capacitate 
de apărare colectivă cu răspuns 
imediat înaintea sosirii altor forţe, 
managementul crizei, operaţiuni 
în sprijinul păcii, ajutor în caz de 
dezastre şi protecţia infrastruc-
turilor critice.

Comanda întrunită a NRF 
aparţine SACEUR (Supreme Allied 
Commander Europe). La nivel 
strategic, structura de comandă 
a NATO (NATO Command 
Structure - NCS) cuprinde două 
comandamente: ACO (Allied 
C o m m a n d  O p e r a t i o n s ) , 
responsabilă pentru planificarea 
şi executarea tuturor operaţiunilor 
NATO şi ATC (Allied Command 
Transformation), responsabilă 
pentru transformările care au loc 
în cadrul NATO. SACEUR este unul 
dintre cei doi comandanţi 
strategici ai NATO şi ofiţerul 
comandant al ACO. 

sursa:www.nato.int

Centrul de operaţii 
pentru mentenanţă, 
unde se realizează 
managementul 
problemelor tehnice 
apărute la aeronave

Evacuarea personalului în caz de incendiu. În prim-plan 
 este ajutat un militar afectat de intoxicaţia cu fum

Wing Commander John 
WATSON, conducătorul 

echipei TACEVAL

EVALUAREA TACTICĂ A DETAŞAMENTELOR 
hERCULES ŞI SPARTAN

Miniştrii apărării ai statelor 
membre NATO au convenit în data de 
5 februarie a.c., la Bruxelles, transfor-
marea şi creşterea nivelului de reacţie 
a Forţei de Răspuns NATO (NRF), crearea 
şi operaţionalizarea Forţei Întrunite cu 
Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (Very 
High Readiness Joint Task Force- VJTF), 
ca element central al NRF.  

VJTF are un efectiv de 5000 de 
militari şi reprezintă cea mai rapidă 
componentă a Forței de Răspuns a 
NATO (NATO Response Force – NRF), 
care totalizează 30.000 de militari. Rolul 
VJTF este să reacționeze cu maximă 
operativitate, oferind astfel timp pentru 
mobilizarea celorlalți militari din NRF.

Atât NRF cât şi noul „vârf de lance” 
au ca obiectiv creşterea nivelului apă-
rării colective a NATO, precum şi rolul 
de a demonstra că NATO dispune de 
capacitatea de a avea forţele necesare 
oriunde este nevoie şi în timp util.

Primele țări care au acceptat să 
trimită militari în cadrul VJTF sunt 
Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, 
Spania şi Polonia. Aceştia fac parte din 
unități maritime, aeriene şi de operații 
speciale.

Decizia privind intensificarea 
procesului de punere în funcțiune a VJTF 
a fost anunțată, la începutul acestui an, 
de secretarul general al NATO, Jens 
Stoltenberg.  VJTF ar urma să devină pe 
deplin operațională în anul 2016.

Italia şi Polonia au preluat,  
începând cu data de 1 ianuarie a.c., 
misiunea Baltic Air Policing, în cea  
de-a 37-a rotaţie a forţelor aeriene 
NATO în Statele Baltice.

Astfel, în data de 28 decembrie, 
patru avioane Eurofighter Typhoon ale 
Aeronauticii Militare, dislocate de pe 
Baza Aeriană Grosseto, au aterizat pe 
pista aeroportului lituanian Siauliai. 
Ceremonia  oficială de predare-primire 
a cheii Baltic Air Policing a avut loc în 
data de 01.01.2015.

În primele patru luni ale anului 
2015, cele patru Eurofighter-e italiene 
vor fi sprijinite de patru avioane MiG-29 
puse la dispoziţie de Polonia.

Pentru Italia, aceasta este prima 
participare la misiunea NATO din Statele 
Baltice.

VÂRFUL  
DE LANCE (VJTF)

BALTICA
2015

Căpitan  Laura MĂCĂRESCU

EVALUARE NATO

a pregătirii militarilor prin 
acordarea sprijinului şi câştigarea 
experienţei în ceea ce priveşte 
îndeplinirea misiunilor în cadrul 
NATO. 

Ce este  
NRF?

Forţa de răspuns a NATO 
(NATO Response Force - NRF) a 

fost stabilită în anul 2003 ca 
entitate cu un înalt grad de 
pregătire şi răspuns ce cuprinde 
Forţe Terestre, Aeriene, Navale şi 
Forţe de Operaţii Speciale, 
capabilă de o detaşare rapidă. 

Forţa NRF este destinată 
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Legătura  
cu istoria

Cu o istorie recentă marcată de amplele 
acţiuni de reorganizare şi restructurare a 
Forţelor Aeriene din ultima perioadă,  
Escadrila 862 îşi află rădăcinile în organigrama 
fostului regiment de elicoptere de la Tuzla.  
În urma desfiinţării respectivei unităţi în  
anul 2001, o altă fostă unitate, respectiv 
Regimentul 57 Aviaţie de la Mihail 
Kogălniceanu, avea să preia o escadrilă de 
elicoptere. În momentul desf iinţării 
Regimentului 57, în anul 2004, escadrila a fost 
integrată în structura actualei Flotile 86 
Aeriene. Aşadar, o perioadă agitată, în care 
din două regimente, unul de elicoptere şi unul 
înzestrat cu avioane de vânătoare, dislocate 
în zona litoralului, a supravieţuit doar o 
escadrilă de elicoptere. Pentru moment, 
acesteia îi ţine companie şi Escadrila 861, 
exilată de pe Borcea din cauza lucrărilor de 
modernizare ce se efectuează în baza aeriană.

Personalul ce încadrează în prezent 
Escadrila 862 Elicoptere provine din ambele 
unităţi de care am amintit mai sus. Desigur, 
dacă vorbim de veterani, pentru că în timp, 
acestora li s-a alăturat o serie de piloţi tineri, 
dornici să ducă mai departe tradiţia zborului 
militar pe coasta litoralului românesc.

Din prima categorie face par te 
comandantul, căpitan-comandorul Emil 
ŢURLICĂ. Promoţie 1987, comandantul este 
un pilot experimentat, care a acumulat 
aproximativ 1000 de ore de zbor în calitate 
de pilot, pilot şef şi comandant patrulă. A avut 
ocazia să lucreze de-a lungul carierei cu piloţi 

T h e M i h a i l  Ko g a l n i c e a n u (M K ) 
Airfield has been constantly gaining 
n o to ri e t y f o r s o m e t i m e . A n d i t  i s 
not o n l y b e ca u se o f it s  c o n n e c t io n 
l i n k wi t h t h e B l a c k Se a c o a s t ,  b u t 
its strategic position has generated 
s o  m u c h  i n t e r e s t  t o  t h e  N AT O 
p a r t n e r s  t h a t  a l m o s t  e v e r y 
Ro m a n i a n k nows e xa c t l y wha t M K 
m e a n s .  T h i s  i n d i r e c t l y  e n h a n c e s 
the importance of the 862 Helicopter 
Sq ua d ro n wit h i n t h e 8 6 t h A i r  B a se . 
E q u i p p e d  w i t h  I A R - 3 3 0  P U M A 
h e l i c o p te r s ,  t h e S q u a d r o n ’s m a i n 
o bj e c t i ve s c o n s i s t  i n c a rr yi n g o u t 
missions such as search and rescue, 
med ica l evacuation , tra ns por t a nd 
c o u r i e r  s e r v i c e s ,  r e s e a r c h  a n d 
hu m a n ita ri a n a id .

ZBOR DEASUPRA DOBROGEI
ESCADRILA 862 ELICOPTERE

Aerodromul  Mihail Kogălniceanu a evoluat în ultimul timp într-un ritm susţinut, din 
punct de vedere al notorietăţii. Nu atât datorită faptului că este poarta aeriană de legătură 
cu litoralul, cât poziţiei strategice în care se află şi care a suscitat suficient interesul 
partenerilor de alianţă astfel încât, în prezent, aproape orice român ştie exact ce înseamnă 
MK. Statut care asigură, indirect, un plus de importanţă şi  Escadrilei 862 Elicoptere din 
organigrama Flotilei 86 Aeriene. Având în dotare elicoptere de tipul IAR-330 PUMA, 
obiectivul escadrilei de la malul mării constă în executarea misiunilor de căutare-salvare, 
evacuare medicală, transport şi curierat, cercetare şi, la ordin, misiuni umanitare.

talentaţi, oameni dedicaţi trup şi suflet nu 
doar zborului în sine, ci întregii activităţi de 
aerodrom. De la toţi a învăţat câte ceva, 
indiferent dacă erau mai în vârstă sau mai 
tineri decât el, deoarece în cadrul escadrilei 
coeziunea a contat întotdeauna. Spiritul de 
echipă nu e doar o sintagmă, ci o stare de fapt 
la nivelul personalului escadrilei, indiferent 
de specializare: piloţi, tehnici, ofiţeri de stat 
major, paramedici etc. 

„Fiecare perioadă are specificul ei, cu bune 
şi mai puţin bune. Important este să reuşeşti să 
rămâi concentrat exact pe ceea ce este important. 
Înainte de revoluţie, de exemplu, se crease o 
rutină în ceea ce priveşte lucrul cu documentele, 
existau reguli împământenite în timp; în prezent, 

apar schimbări permanent din acest punct de 
vedere, lucrurile sunt mai dinamice, mai volatile. 
Apar mereu manuale şi instrucţiuni noi, cele care 
nu se schimbă în totalitate se modifică în anumite 
puncte şi trebuie să ne adaptăm. Însă indiferent 
de aspectele mai puţin plăcute care pot apărea 
la un moment dat, atâta vreme cât există ore 
de zbor, activitatea escadrilei se manageriază 

Înainte de zbor

Maior  
Mircea BARAC
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uşor, pentru că oamenii sunt motivaţi. Din 
păcate, încadrarea cu personal este destul de 
scăzută, sub 50% în cazul personalului navigant. 
Media de vârstă, însă, care se situează în jurul a 
35 de ani şi caracterul extraordinar al fiecărui 
om din escadrilă determină coeziunea 
colectivului, fapt care ne permite să ne 
desfăşurăm activitatea în condiţii optime”, 
ne-a introdus în atmosferă comandantul.

Tot din echipa veteranilor face parte şi 
maistrul militar clasa I gelu BANU. Promoţie 
1993, maistrul Banu este mecanic de bord în 
cadrul escadrilei şi se mândreşte cu o zestre 
de aproximativ 450 de ore zburate în această 
calitate. Iniţial a lucrat la hangar, ca specialist 
celulă-motor. Turboreactoarele ce echipau 
avioanele MiG-29 şi MiG-23 au fost primele 
cu care a făcut cunoştinţă, pe vremea când 
aceste avioane operau la MK. Apoi, evoluţia 
transformărilor din aviaţia militară l-a forţat 
să se reprofileze către motoarele elicopterelor 
IAR-316 şi IAR-330.

„Pentru a deveni mecanic de bord trebuie 
să ai ca specialitate celulă-motor, trei ani de 

experienţă la hangar şi să fii apt din punct de 
vedere medical. Nu în ultimul rând, e nevoie de 
voinţă şi de capacitatea asumării riscurilor. 
Pentru mine, funcţia de mecanic de zbor 
reprezintă atât încununarea eforturilor depuse 
de-a lungul carierei, din punct de vedere 
profesional, cât şi o satisfacţie personală, având 
în vedere că sunt un împătimit al fenomenului, 
practicant al zborului cu parapanta şi deltaplanul 
personal”, ne-a destăinuit câteva din tainele 
sale profesionale şi personale maistrul Banu, 
tatăl a doi băieţi care-i ocupă tot timpul liber 
în afara serviciului.

Binomul 
experienţă-tinereţe

Elicopteriştii de la MK pot fi văzuţi în cursul 
anului sfidând gravitaţia în zboruri de instruire 
în zona litoralului. Sunt cunoscuţi localnicilor, 
dar şi pasionaţilor de aviaţie din toată ţara 
datorită demonstraţiilor de măiestrie executate 
de Ziua Marinei sau evoluţiilor în cadrul 
mitingului de aviaţie de la Tuzla. 

Însă misiunile care produc cu adevărat 
satisfacţie profesională sunt cele în care sunt 
solicitaţi pentru misiuni de căutare-salvare 
sau evacuare medicală, momente în care 
procesul de instruire poate fi evaluat la 
adevărata sa valoare. Deoarece, de la 
asigurarea MEDEVAC pentru exerciţiile 
partenerilor americani dislocaţi la MK până la 
zborul de instrucţie, de la sprijinul 
detaşamentelor DCSL pentru executarea 
salturilor cu paraşuta până la o misiune de 
transport trupe şi materiale, totul înseamnă 
responsabilitate, viteză de reacţie, dăruire. 

„Participarea echipajelor escadrilei la 
exerciţii precum SAREX, Chasseur Accompli, 
Sniper Lance sau Carpathian Eagle s-a realizat 
în baza unor scenarii complexe, cu grad mare 
de solicitare fizică şi psihică. Apoi, când Dobrogea 
este acoperită de zăpadă, tot echipajele  
Escadrilei 862 sunt cele care intervin în sprijinul 

populaţiei aflate la nevoie, distribuind alimente 
sau evacuând oameni care au nevoie urgentă 
de asistenţă medicală”, ne-a explicat 
locotenent-comandorul Marius LEAFU, 
pilot şef în cadrul escadrilei.

C ă p i t a n - c o m a n d o r u l  V a s i l e 
DUMITRESCU este promoţie 1999 şi a debutat 
ca pilot în cadrul escadrilei de la Tuzla, unde 

a zburat elicopterul IAR-316 Allouette.  
Din 2006 a făcut trecerea pe elicopterul IAR-
330 Puma, iar una dintre cele mai importante 
misiuni executate a constat în transportul 
unui pacient de la spitalul din Constanţa la 
Bucureşti.

„În cadrul zborurilor de instruire, cele mai 
complexe manevre sunt reprezentate de zborurile 
la joasă înălţime, ranversări, frânări rapide cu 
efect de sol, manevre de evitare, viraje de luptă, 
unghiuri de viraj accentuate. Desigur, aceste 

ZBOR DEASUPRA DOBROGEI

În misiune

Sprijinul Forţelor  
pentru Operaţii Speciale

Personalul Escadrilei 862
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manevre se execută doar după ce se acumulează 
o anumită experienţă”, am aflat de la căpitan-
comandorul Dumitrescu.  

Amintiri plăcute ale echipajelor escadrilei 
de la malul mării sunt reprezentate şi de 
primele apuntări realizate cu un elicopter 
IAR-330 pe Fregata 221 Regele Ferdinand în 
iunie 2005 sau apuntările efectuate pe 
platformele de foraj marin în cadrul exerciţiului 
ROUSOFEX 2008.

C ă p i t a n - c o m a n d o r u l  C r i s t i a n 
DOBROgHIU, instructor comandant de 

echipaj, este unul dintre cei mai experimentaţi 
piloţi ai escadrilei, postură care îi conferă 
statutul de „profesor” pentru colegii mai tineri. 
„Încercăm să executăm misiunile încredinţate 
în condiţii optime, iar pe timpul zborurilor de 
antrenament să îmbunătăţim deprinderile 
piloţilor. Avem în escadrilă colegi mai tineri, care 
au nevoie de ore de zbor, de experienţă pentru 

a putea evolua din punct de vedere profesional,  
astfel încât orice zbor, f ie misiune, fie 
antrenament, este exploatat cu maximă 
eficienţă”, ne-a declarat căpitan-comandorul 
Dobroghiu.

Şi cum experienţa trebuie să fie parte a 
cunoştinţelor transmise din generaţie în 
generaţie, am făcut cunoştinţă şi cu mezinii 
escadrilei, respectiv locotenent Oana 
POSTOL ACHE  –  promoţie 2012 şi 
sublocotenent Marian IOSIF – promoţie 
2013. 

Dornici de a învăţa cât mai repede şi cât 
mai multe din tainele meseriei de la colegii 
lor cu experienţă, cei doi sunt conştienţi că în 
aviaţie dorinţa este importantă, dar nu şi 
suficientă, iar etapele acumulării de cunoştinţe 
şi ore de zbor necesită timp şi răbdare. Dar 
mai ales determinare. Determinare care 
răzbate din privirile celor doi mai mult decât 

toate impresiile pe care mi le împărtăşesc cu 
maximă parcimonie.

Cu toate acestea, am aflat că ambii au 
acumulat peste 80 de ore de zbor în şcoală 
pe avionul YAK-52 şi pe elicopterul IAR-316B. 
Cu un an avans faţă de colegul său, Oana a 
acumulat deja, în cursul anului trecut, peste 
30 de ore de zbor în cadrul escadrilei. Etapele 
de pregătire pe care trebuie să le urmeze în 
calitate de pilot elev sunt: Initial Qualification 
Training, Basic Aircraft Qualification, Mission 
Qualification Training şi Basic Mission Capable, 
fiecare etapă presupunând efectuarea unui 
anumit număr de ore. În timpul liber, Oana se 
relaxează pictând portrete în ulei pe pânză. 
În schimb, colegul său Marian s-a dedicat 
continuării studiilor şi urmează programul 
masteral Managementul Crizelor şi Prevenirea 
Conflictelor din cadrul Universităţii Naţionale 
de Apărare. 

Au cuvâNtul 
salvatorii

A fi salvator în cadrul escadrilei de la MK 
presupune participarea la misiuni SAR – Search 
and Rescue pe uscat sau deasupra Mării Negre 

Deşi elicopterele din dotarea escadrilei, de tipul IAR-330M, sunt uzate moral, nefiind moder-
nizate cum sunt suratele lor, varianta L, cu avionică de ultimă generaţie, personalul tehnic nu 
face rabat de la executarea cu sfinţenie a lucrărilor de întreţinere, astfel încât zborul să se 
desfăşoare în condiţii de deplină siguranţă. Atunci când tehnicii escadrilei nu au  
autoritatea de a remedia un defect sau când trebuie executate lucrări de mentenanţă   
periodice, elicopterele sunt preluate de echipa tehnică de la hangar, unde primesc atenţia cuvenită.

Căpitanul medic Marius IRIMIA,
medic-şef şi însoţitor de bord

REPORTAJ
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şi Deltei Dunării. De asemenea, se fac 
antrenamente şi cursuri de specialitate pentru 
salvarea răniţilor prin toate mijloacele posibile: 
troliere, rapelare, paraşutare sau fast-rope.  

O misiune deosebit de importantă a 
escadrilei a început în vara anului trecut, când 
echipajele escadrilei au fost implicate în 
executarea cursului de supravieţuire pe mare 
a piloţilor selecţionaţi pentru programele F-16 
şi C-17. Locotenent-comandorul Raul 
TOANCHINĂ, instructor cu paraşutajul şi 
mijloacele de salvare în cadrul Bazei 86 Aeriene 
ne-a oferit detalii în acest sens: „S-au executat 
antrenamente de supravieţuire în bazin şi pe 
mare cu piloţii selecţionaţi, acestea având diferite 
grade de dificultate. Astfel, în bazin, piloţii au fost 
lansaţi în combinezon de zbor, cu pantalonii de 
suprasarcină, cu vestă şi cu barcă de salvare şi 
s-au simulat situaţiile de nefuncţionare a vestei, 
a bărcii sau în urma aterizării pe voalura paraşutei. 
Pe mare, a fost simulată târârea cu paraşuta sau 
semnalizarea poziţiei şi luarea legăturii radio cu 
salvatorii pe timp de noapte”. 

Cu statut de personal navigant, 
locotenent-comandorul Toanchină face 
parte din echipajul elicopterelor în cadrul 
misiunilor de salvare şi are rolul de a 
interveni prin proceduri speciale de 
intervenţie, precum salt din elicopter sau 
coborâre cu troliul în cazul în care elicopterul 
nu poate ateriza. De asemenea, anual, 
execută cu piloţii un antrenament de 
supravieţuire în teren necunoscut 
(împădurit, deltă), pe traiectele uzuale de 
zbor.

Căpitanul medic Marius IRIMIA , 
promoţie 2005, este medicul şef al infirmeriei 
şi însoţitor de bord medic din anul 2010. În 
această calitate, coordonează cele două 
grupe de căutare-salvare ale escadrilei care 
au fiecare în componenţă câte un subofiţer 
şi un soldat gradat profesionist paramedici 

şi un sergent gradat profesionist, salvator. 
Paramedicii sunt proveniţi, în principal, pe 
filieră indirectă şi au la bază studii de 
asistenţi medicali.

„ Pasiunea pentru ceea ce fac m- a 
determinat ca timp de şase ani să efectuez 
naveta între MK şi Bucureşti, unde am familia. 
M-am implicat sufleteşte în proiectul Serviciul 
Militar Medical de Urgenţă, pe care îl consider 

de o importanţă vitală în cadrul misiunilor pe 
care suntem destinaţi să le executăm. Este, 
însă un proiect care trebuie dezvoltat, ar trebui 
să mai fie realizaţi câţiva paşi astfel încât să 
putem fi integraţi în sistemul naţional 112. 
Este mai dificil, pentru că din acel moment ar 
trebui să asigurăm serviciul de permanenţă, 
să fim pregătiţi să intervenim în orice moment, 
însă ar fi o realizare extraordinară”, este 
opinia căpitanului medic Irimia.

După două zile petrecute în compania Escadrlei 862 
am înţeles că zburătorii de la MK, indiferent de aeronavele 
din dotare şi de timpurile în care îşi desfăşoară activitatea, 
sunt devotaţi trup şi suflet zborului, devotaţi şi hotărâţi să 
execute misiuni în sprijinul Forţelor Aeriene şi al populaţiei, 
în caz de nevoie.

Pregătiţi pentru decolare:
locotenent-comandor Marius LEAFU şi locotenent Dana POSTOLACHE

Căpitan-comandorul Emil ŢURLICĂ, 
comandantul Escadrilei 862

Locotenent-comandorul 
Raul TOANCHINĂ, instructor 
cu paraşutajul şi mijloacele de salvare

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
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O ISTORIE DE 65 DE ANI
Maior  

Mircea BARAC

TABĂRA DE INSTRUCŢIE ŞI POLIGONUL DE TRAGERI SOL-AER „GENERAL DE BRIGADĂ ION BUNGESCU“

Tabăra de instrucţie şi Poligonul  de Trageri Sol-Aer de la Capu Midia este unitatea Forţelor 
Aeriene ale României specializată în executarea tragerilor antiaeriene, aplicaţii complexe 
în condiţii apropiate de cele ale câmpului de luptă şi trageri experimentale în cadrul 
activităţilor de cercetare-dezvoltare.

Înfiinţat la data de 01.04.1950, prin Ordinul Marelui Stat Major, sub denumirea de 
Poligonul de Trageri  Antiaeriene Capu Midia, în cadrul Centrului de Instrucţie al Artileriei 
Antiaeriene Braşov, poligonul este singura structură din România care oferă facilităţi 
pentru instruirea forţelor, testarea şi evaluarea armamentului şi muniţiilor specializate 
împotriva aeronavelor. Aici se execută trageri aeriene, de instrucţie şi de luptă, cu toate 
structurile specializate din Ministerul Apărării Naţionale.

În plus, unitatea asigură condiţii de executare a tragerilor aer-aer, aer-mare şi terestre 
pe o suprafaţă totală a poligonului (zona de uscat şi maritimă) de circa 1.000 km2. Cel mai 
apropiat aeroport, care poate primi orice tip de avion, se află la o distanţă de 25 de kilometri, 
în localitatea Mihail Kogălni ceanu. De asemenea, accesul este posibil şi de pe mare, prin 
Portul Midia, aflat la o distanţă de numai 5 kilometri.

The training Camp and Sur face-
to - air Firing range in Capu Midia is 
an Air Force unit designed for anti-
aircraf t f irings , comple x e xercises 
performed in a similar to battlefield 
e n v i r o n m e n t  a n d  e x p e r i m e n t a l 
firings for research and development 
work s .

E s t a b l i s h e d  i n  A p r i l  19 5 0  b y 
G e n e r a l  S t a f f  O r d e r  a s  t h e 
A n t i a i r c r a f t  F i r i n g  R a n g e  C a p u 
M i d i a  a n d  p a r t  o f  A n t i a i r c r a f t 
Ar til ler y Training Centre in Brasov, 
i t  h a s b e e n t h e o n l y s t r u c t u r e i n 
R o m a n i a  o f f e r i n g  f a c i l i t i e s  f o r 
t r o o p s  t r a i n i n g ,  t e s t i n g  a n d 
assessment of antiaircraf t weapons 
a n d  a m m u n i t i o n s .  To d a y  a l l  t h e 
s p e c i a l i z e d  D e f e n c e  M i n i s t r y 
s t ruc tu re s ca rr y o u t t ra i n i ng a nd 
combat air f irings in this location.

Moreover, the unit provides the 
pro p e r cond itions to p e r form a i r-
to - air,  air-to -sea and groud f iring 
withi n a la nd a nd of f-s hore s a rea 
of about 1,0 0 0 square kilometers .

Mircea BARAC,  
Adrian SULTĂNOIU
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Istoria faptelor
Iniţial, poligonul a avut o organizare 

redusă, potrivit tehnicii de luptă existente în 
dotarea unităţilor şi subunităţilor de artilerie 
antiaeriană. Pe măsura creşterii cantitative şi 
calitative a tehnicii şi armamentului antiaerian 
şi a apariţiei unor unităţi şi subunităţi 
antiaeriene înzestrate cu tunuri  de calibru  
30 mm, 85 mm şi 100 mm, a achiziţionării unei 
aparaturi de apreciere obiectivă a tragerilor 
şi a diver sificării ţintelor  întrebuinţate, 
structura organizatorică a Taberei de Instrucţie 
şi Poligonului de Trageri Sol-Aer CAPU MIDIA 
s-a dezvoltat.

Începând din anul 1969, concomitent cu 
tragerile cu artileria, s-au executat trageri de 
luptă şi cu rachetele sol-aer cu bătaie apropiată 
şi medie, iar din anul 1976 s-au executat trageri 
experimentale, de omologare şi recepţie de 
tehnică şi muniţie cu specific antiaerian.

În anul 1983, ca urmare a dezvoltării 
activităţilor de prospecţiuni şi exploatări 
petroliere pe platforma continentală a Mării 

O ISTORIE DE 65 DE ANI
TABĂRA DE INSTRUCŢIE ŞI POLIGONUL DE TRAGERI SOL-AER „GENERAL DE BRIGADĂ ION BUNGESCU“

antiae rian 2x35 mm Oerlikon şi Gepard; – teste 
în cadrul programului „rachetă antigrin dină”; 
– trageri executate de uni tăţi anti aeriene 
aparţinând: Ungariei, (1963, 1964); Moldovei 
(1998), Franţei (2003); – aplicaţia multinaţională 
Corner Stone 2003; – lansarea vehiculului 
Demon strator 2B, echipat cu primul motor 
reutilizabil din lume, în cadrul competiţiei 
internaţionale X-Prize (2004). 

După aderarea României la NATO, o serie 
de exerciţii internaţionale executate în 
comun cu partenerii de alianţă s-au 
desfăşurat în cadrul poligonului. În urma 
activităţilor desfăşurate în comun cu 
partenerii străini, s-a tras concluzia că Tabăra 
de Instrucţie şi Poligonul de Trageri Sol-Aer 
CAPU MIDIA , prin dotările existente în 
prezent, prin condiţiile generale oferite  
şi prin gradul de pregătire a personalului,  
se af lă la un nivel apropiat de cel  
al altor poligoane ale armatelor din ţări 
dezvol tate.

TIPTSA este deservită de un colectiv unit, aflat permanent în sprijinul trupelor care vin 
anual să se instruiască şi să fie evaluate în cadrul taberei 

Perenă în timp, unitatea a contribuit şi contribuie, într-o mare măsură, 
la formarea şi menţinerea spiritului de armă, devenind un reper 
obligatoriu în cariera personalului din arma artilerie şi rachete sol-aer, 
un liant care a sudat existenţe, experienţe şi în care, de asemenea, 
fiecare dintre cei ce au cunoscut poligonul a lăsat sau a adăugat o 
părticică din sufletul şi mintea sa.  

Negre, tragerile de luptă cu rachetele 
antiaeriene au fost sistate, fiind reluate în  
anul 1992, în cadrul unui amplu program de 
realizare a condiţiilor tehnice necesare 
executării în deplină siguranţă.

După Revoluţia din 1989 şi ca urmare a 
căderii „cortinei de fier”, atât luptătorii 
antiaerieni, cât şi producătorii români de tehnică 
militară au fost puşi, în mod inevitabil, faţă în 
faţă cu specialiştii în acest domeniu din ţările 
occidentale pe timpul desfăşurării, în zona 
poligonului, a unor exerciţii comune cu ţările 
NATO, în cadrul Parteneriatului pentru Pace.

Tot în această perioadă, în dotarea unităţii 
au intrat categorii noi de tehnică specifică de 
poligon, cum ar fi: Sistemul digital de măsurare 
a traiectoriilor EOTS-F şi Sistemul de avioane 
ţintă fără pilot FOX TS-1. Începând cu  
anul 2000, a intrat în funcţiune Centrul de 
antrenare prin simulare MTS-II, unul dintre 
cele mai moderne din Europa.

De asemenea, unitatea a participat la:  
– teste de acceptanţă ale sistemului  
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Obiectiv 
de importanţă 

naţională 
şi internaţională

Larga deschidere, perfecţio narea 
structurală şi eficientizarea Taberei de 
Instrucţie şi a Poligonului de Trageri Sol-Aer, 
în special după aderarea României la NATO, 
au atras atenţia specialiştilor din ţările Alianţei, 
poligonul, de altfel interna ţional, constituind 
un element esenţial de sprijin al naţiunii gazdă 
în cadrul operaţiilor şi exerciţiilor multina-
ţionale.

Din anul 1994, poligonul Capu Midia a fost 
inclus în facilităţile logistice pentru activităţi 
militare comune desfăşurate pe teritoriul 
României în cadrul Programului individual de 
parteneriat între România şi NATO, fiind 
nominalizat în rândul struc turilor ce trebuie 
să realizeze intero pera bilitatea cu structurile 
Alianţei. În permanenţă, se are în vedere 
realizarea unui nivel de instruire a perso nalului 
şi de asigurare logistică, în stare să asigure 
aprecierea şi evaluarea compe tentă şi 
obiectivă a tragerilor plani ficate cu unităţi din 

cadrul Forţelor Aeriene, Forţelor Terestre, 
Coman da mentului Naţional al Jandarmeriei.

De asemenea, în poligonul din Capu Midia, 
producătorii de tehnică militară autohtoni 
execută trageri cu muniţie reală şi diverse 
activităţi conexe, în scopul testării şi evaluării 
noilor produse aflate în diferite faze de 
cercetare-dezvoltare. Siguranţa, precizia, 
protecţia mediului şi reducerea continuă a 
costurilor activi tăţilor specifice, prin măsuri 

organizatorice eficiente, reprezintă priorităţile 
actuale ale conducerii unităţii şi ale întregului 
personal. 

In CMB are performed the following 
types of activities:

I. BASIC ACTIVITIES
1. TRAINING FACILITIES
2. LIVE FIRINGS
3. FIRING EVALUATION
4. TEST & EVALUATION ACTIVITIES
5.  A M MU N I T I O N D E S T R OY I N G 

ACTIVITIES
6. LOGISTIC SUPPORT
II. ADDITIONAL ACTIVITIES
1. INFANTRY AND GRENADE LIVE 

FIRINGS
2. EMBARKATION AND DEBARKATION 

ACTIVITIES
3. URBAN FIGHT TRAINING FACILITIES

The main components of the firing range 
infrastructure are: 

1. MISSILE  FIRING POSITIONS  - 50 KMs 
RANGE MISSILES 

2. MISSILE AND ARTILLERY FIRING 
POSITIONS - 25 KMs RANGE       MISSILES

3. AIR-TO-AIR FIRING AREA
4. SHIP-TO-AIR FIRING AREA
5. SURFACE-TO-SURFACE FIRING AREA 

- MOBILE DUMMIES
6. SURFACE-TO-SURFACE FIRING AREA 

- FIXED DUMMIES AND ON-      WATER 
TARGETS

7. TEST & EVALUATION AREA
8. DESTROYING AMMUNITION AREA
9. INFANTRY FIRING RANGE
10. GRENADE FIRING RANGE
11. URBAN FIGHT AREA
12. EMBARKING AND DEBARKING 

AREA
13. MANOUVER AREA
14.  TR AINING BY SIMUL ATION 

FACILITY

U.S. Marine Corps amphibious assault vehicles land on 
the beach carrying U.S. and Romanian troops during 
the final event of Exercise Summer Storm

Vehicul amfibiu de asalt aparţinând infanteriei marine 
americane, debarcat pe plaja TIPTSA în cadrul 
exerciţiului comun româno-american Summer Storm   

Facilităţile TIPTSA oferă condiţii propice de antrenament 
pentru ducerea luptei urbane
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Capabilităţi
În prezent, în poligonul Capu Midia se pot 

executa trageri cu rachete sol-aer, rachete 
aer-aer, tunuri şi mitraliere antiaeriene şi 
avioane de luptă.

Tragerile cu rachete sol-aer se execută 
într-un sector de 30

0
, pe următoarele tipuri 

de ţinte: – rachete de tipul RT-11D, cu bătaie 
medie, lansate de pe o platformă dispusă în 
largul mării;   – paraşute lumi noase cu poliedru 
reflectorizant de tipul TPDM-01, lansate din 

aer sau de la sol; – avioane fără pilot 
radiodirijate (ATM-01 şi ATM-03); – ţinte 
imitate.

Cu artileria antiaeriană se execută, trageri 
defazate, în timp ce aviaţia execută trageri de 
luptă pe paraşute luminoase şi pe ţinte aeriene 
marcate electronic.

Tragerile terestre şi navale cu artileria şi 
mitralierele antiaeriene se execută pe machete 
tanc fixe şi mobile, precum şi pe machete 
plutitoare dispuse în largul mării.

Sistemul EOTS-F digital de măsurare a 
traiectoriilor este desti nat determinării 
cu mare precizie a traiec toriilor ţintelor 
aeriene, a abaterilor între două ţinte 
aeri ene, precum şi între proiectilele tra-
soare şi o ţintă aeriană. În poli gonul 
Capu Midia, sistemul este utilizat pentru 
aprecierea tra gerilor cu artileria şi rache-
tele sol-aer şi este compus dintr-o staţie 
de control şi pa tru cineteo dolite, echi-
pate cu dis po zitive de urmărire automată  
TV şi IR. Sistemul de cineteo dolite este de 
tipul elec tronooptic, iar determi narea 
po ziţiei tridimensio nale a ţintei se 
bazează pe metoda triangulaţiei. „În 
prezent, se lucrează la implementarea 
unui sistem de calcul şi a unor camere 
video per formante cu care să se poată 
capta şi prelucra  imaginile preluate de 
către cineteodolite, în scopul evaluării 
mai multor tipuri de trageri”, ne-a 
informat maiorul inginer Valeriu Călin, 
şeful sistemului.

Simulatorul de ţinte aeriene MTS-II (Moving 
Target Simulation) reprezintă, însă, cea mai 
modernă dotare cu care se poate mândri 
unitatea. Construit de către firma A.A.I. 
Corporation, din S.U.A., începând cu anul 
1999, investiţia a fost finalizată în anul 2001 
şi reprezintă un sistem de antrenament al 
trupelor de apărare aeri ană, ce oferă 
posibilitatea instruirii unui număr mai mare 
de luptători într-un timp mai mic şi cu 
costuri reduse, în condiţii care imită reali-
tatea câmpului de luptă astfel: – amprenta 
în infra roşu a avioanelor şi elicop terelor;  
– selectarea unui număr de minimum  
16 fun daluri ale câmpului de luptă, 
începând de la zona de câmpie şi până la 
zone de deal, munte, dar şi zone de tip arctic 
sau tropical; – selectarea condiţiilor de 
vizibilitate şi meteo; – o mare varietate de 
ţinte (avioane şi elicoptere mili tare) 
aparţinând majorităţii statelor de pe 
mapamond;  – peste 200 traiecte de zbor; – 
reproducerea sunetelor câmpului de luptă 
şi materializarea traiectoriei rachetei; – 
efecte vizuale ale evoluţiei ţintelor, soare, 
nori, mascarea traiectoriilor, explozii; – 
oprirea prin îngheţare a traiectoriilor în 
scopul învăţării; – pregătirea şi antrenarea 
trăgătorilor în mod gradual, de la situaţii 
simple la situaţii complexe.

Locotenent- colonel Constantin BUGESCU, 
şeful centrului pregătire prin simulare 
MTS-II

Trăgători pe timpul evaluărilor cu sistemul MTS

U.S. Marine Corps amphibious assault vehicles land on 
the beach carrying U.S. and Romanian troops during 
the final event of Exercise Summer Storm

Maiorul Valeriu CĂLIN, şeful sistemului 
EOTS, şi maistrul militar cls. I Ciprian 
DRAGOMIR, în timpul verificării para-
metrilor  unuia dintre cineteodolitele 
sistemului   

Facilităţile TIPTSA oferă condiţii propice de antrenament 
pentru ducerea luptei urbane
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Evaluarea performanţelor tehnicii de luptă din dotare şi a nivelului pregătirii personalului ce o 
încadrează este, practic, cea mai importantă verigă a aprecierii capacităţii de luptă a 
subunităţilor şi unităţilor, indiferent de specific. Acest lucru se realizează an de an de către 
artileriştii şi rachetiştii sol-aer din toate categoriile de forţe ale armatei, iar pentru ca o activitate 
atât de complexă să decurgă fără incidente este nevoie de profesionalismul şi experienţa 
specialiştilor ce încadrează poligonul de trageri.
Dispunând de un Centru de Comandă Raport şi de un Centru de Apreciere a Tragerilor Sol-Aer, 
personalul poligonului are ca sarcină principală pregătirea în detaliu a fiecărei activităţi din 
algoritmul de executare a tragerilor pentru fiecare serie sosită în poligon în scopul evaluării.
Locotenent-colonel Laurenţiu ILIuşco, comandantul poligonului

Algoritmul pregătirii unei serii de trageri 
presupune, în linii mari, următoarele activităţi: 
• se trimit notificări către unităţile şi societăţile 
cu care se colaborează (primărie, căpitănia 
portului, platformele industriale); • se pregătesc 
ţintele; • se verifică indicatorii de interdicţie şi 
legăturile de comunicaţii. De asemenea, se 
încheie un protocol în baza căruia fiecare dintre 
părţi ia la cunoştinţă despre condiţiile de 
desfăşurare a activităţii seriei de trageri şi se 
întocmeşte un plan privind siguranţa tragerilor; 
• detaşamentul precursor soseşte în poligon 
cu o săptămână mai devreme pentru 
amenajarea terenului; • la sosirea seriei de 
trageri se execută instructajul general (reguli 
de siguranţă, protecţia muncii, norme PSI etc.); 
• urmează activitatea de verificare şi admitere 
a personalului în poligon; • se execută tragerile 
de iniţiere; • activitatea se încheie odată cu 
executarea tragerilor de apreciere.  

Maior Cristinel SIRITEANU, şeful 
biroului trageri sol-aer 

În anul de instrucţie 2014, 
TIPTSA şi-a îndeplinit obiectivele 
propuse, deservind în condiţii de 
siguranţă desfăşurarea următoarelor 
activităţi:

– Exerciţiu tactic de evaluare cu 
trageri de instrucţie cu RSA (FTX) şi 
trageri de luptă cu Art. AA.(LFX) – 
ALBATROSUL 2014;

– Exerciţiu tactic cu trageri de 
luptă (LFX) – ISTRIA I şi II – 2014;

– Trageri de luptă în cadrul celor 
6 serii de trageri cu art. aa şi RSA;

– Trageri de luptă cu sistemul 
RSA HAWK PIP II;

– Activităţi de testare şi validare 
proceduri tehnice specifice EOD;

– Exerciţii pentru instruirea 
personalului comandamentului: 
MAPEX, STX, DMX;

– Exerciţii pentru instruirea şi 
evaluarea subunităţilor T.I.P.T.S.A.;

– Examen pentru obţinerea/
menţinerea titlului de specialist de 
clasă, clasa 1, în specialitatea 
„Rachete şi Artilerie Antiaeriană”;

– Intensificarea instrucţiei în 
domeniile educaţie fizică militară şi 
instrucţia tragerii cu armamentul 
de infanterie.

Sergentul major Ionuţ ALBU este operator principal în cadrul centrului de comandă-
raport, unde execută atribuţiile specifice pe timpul tragerilor. Înclinaţiile tehnice de care 
a dat dovadă l-au recomandat pentru activitatea de întreţinere şi pregătire a avioanelor 
ţintă radiodirijate tip ATM-1 şi ATM-3 din dotarea poligonului.
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Preotul militar Cristian BICHER este 
pregătit întotdeauna să asigure  asistenţă 
religioasă în capela unităţii, atât 
personalului taberei, cât şi  militarilor 
detaşaţi  pentru  executarea  tragerilor

Comandantul unităţii, colonelul Viorel 
BITAN, ne-a prezentat princi palele aspecte 
legate de desfăşurarea activităţii în poligon: 

„Verificarea parametrilor tehnicii de aviaţie, 
artilerie şi rachete sol-aer din dotarea Forţelor 
Aeriene, precum şi a nivelului pregătirii 
personalului ce o încadrează, prin executarea 
de trageri de luptă pe ţinte aeriene performante, 
reprezintă cea mai importantă verigă a evaluării 
capacităţii de luptă a acestora. Pentru 
asigurarea ser viciilor şi a suportului logistic 
necesare activităţilor specifice de poligon, 
pentru antrenarea, executarea şi evaluarea 
tra gerilor de ins trucţie, testare şi omolo gare, 
unitatea este încadrată cu personal foarte bine 
ins truit, adevăraţi profe sionişti ai sistemelor de 
evalu are pe care le deservesc.  Aplicarea stan-
dardelor NATO în procesul de instruc ţie a condus 
la schim barea filozofiei instrucţiei în Forţele 
Aeriene, trecându-se de la instrucţia de tip vechi 
la instruc ţia pe misiuni, sub deviza „instruieşte-te 
aşa cum vei lupta”. În cadrul ciclului de generare, 
întrebuinţare şi refacere a forţelor, Taberei de 
Instrucţie îi revine rolul de EVALUATOR principal 
şi organizator, în deplină siguranţă, al unor 
activităţi de o com plexitate deosebită şi cu un 
grad de risc ridicat, aşa cum sunt tragerile 
sol-aer, aer-aer şi aer-sol de luptă sau 
experimen tale.

În ceea ce priveşte infrastructura logistică, unitatea dispune de următoarele facilităţi: – 
un hotel cu 72 de camere a câte două paturi, vile cu camere de 2 şi 4 locuri, 12 dormitoare 
a câte 50 de locuri; – o cantină cu autoservire, care dispune de o capacitate de deservire 
a câte 200 de persoane pe schimb; – posibilitatea depozitării a 100 de vagoane de 
muniţie, 200 de tone de combus tibil şi 300 de tone de materiale; – infirmerie; – hală de 
întreţinere şi asistenţă tehnică; – mijloace de transport persoane, marfă şi produse 
speciale, precum şi utilaje de geniu; – formaţiune de apărare împotriva incendiilor; – 
posibilităţi de comunicare prin telefon, fax şi internet; – posibilităţi de recreere: terenuri 
de fotbal, baschet, handbal, volei şi sală de forţă, sporturi de plajă etc.

În mod cert, Tabăra de Instrucţie şi 
Poligonul de Trageri Sol-Aer Capu Midia 
reprezintă un simbol, în jurul căruia au 
gravitat dragostea de armă, pasiunea, 
profesionalismul, dar şi curajul şi 
tenacitatea celor care mereu, cu fiecare 
ieşire în poligon, s-au confruntat cu   
încercările deloc facile ale meseriei armelor 
şi cu vitregiile vieţii de campanie, ale 
climei, ale încercărilor de tot felul.

Concluzionând, putem afirma, fără 
teama de a greşi, că Tabăra de Instrucţie si 
Poligonul de Trageri Sol-Aer CAPU MIDIA 
reprezintă un loc în care rachetiştii şi 
artileriştii antiaerieni – cadre – şi-au 
petrecut luni, ani sau, poate, o viaţă din 
existenţa lor, iar cei mai mulţi militari în 
termen care şi-au satisfăcut stagiul militar 
în această armă, au trăit o experienţă de 
viaţă unică. 

La mulţi ani!

Locotenenţii Camelia şi Alexandru 
UNTEA, primul ofiţer de stat major, al 
doilea comandant baterie comandă, 
formează o echipă la serviciu în calitate 
de colegi şi o familie în afara unităţii. 
Absolvenţi ai Academiei Forţelor Aeriene 
în anul 2009, tinerii ofiţeri sunt hotărâţi 
să demonstreze  că entuziasmul şi dorinţa 
de a acumula cunoştinţe noi sunt criterii 
la fel de importante într-o unitate în care 
primează experienţa.    

Psiholog Nicoleta MANEA, specialist în 
psihologie militară şi consiliere 
psihologică, şi-a asumat din anul 2007 
rolul de „mediator" între realitatea 
condiţiilor speciale de muncă din cadrul 
unităţii şi aspiraţiile personalului.  

Sergentul major Ionuţ ALBU este operator principal în cadrul centrului de comandă-
raport, unde execută atribuţiile specifice pe timpul tragerilor. Înclinaţiile tehnice de care 
a dat dovadă l-au recomandat pentru activitatea de întreţinere şi pregătire a avioanelor 
ţintă radiodirijate tip ATM-1 şi ATM-3 din dotarea poligonului.



MENTENANŢĂ

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATECER SENIN  Nr. 1-2 (138-139)  2015
w w w . r o a f . r o44 |

Mobilitate şi 
rapiditate versus 
rază de acţiune
Dincolo de hangarul modern, la standarde 

NATO, dispus departe de ochii curioşilor, în 
care se desfăşoară activitatea bateriei tehnice, 
primul aspect ce poate fi remarcat este 
tinereţea colectivului. Dovadă a acestei 
afirmaţii este faptul că la conducerea 
subunităţii se află locotenentul Alexandru 
Mihai DUMITRU, un ofiţer al noii generaţii, 
promoţie 2010. De asemenea, spre deosebire 
de bateria tehnică destinată mentenanţei 

rachetelor de tip Volhov, un complex ce a 
reprezentat pentru câteva decenii vârful de 
lance al apărării aeriene cu baza la sol, bateria 
tehnică HAWK aduce nou o altă filosofie 
privind întreţinerea şi  exploatarea 
rachetelor. 

Concret, dacă în ceea ce priveşte racheta 
destinată complexelor de tip Volhov, în cadrul 
bateriei tehnice există un adevărat flux de 
operaţiuni ce presupun mentenanţa şi 
pregătirea pentru trageri, în cazul rachetei 
HAWK, totul este mult simplificat. Astfel, 
pentru complexul Volhov, racheta dispune 
de un motor în două trepte, unul de start cu 
combustibil solid şi unul cu combustibil lichid, 
în cazul celui de-al doilea, tehnicii trebuind 
să alimenteze racheta cu o combinaţie de 
oxigen şi oxidant special; în schimb, racheta 
de tip HAWK dispune de un singur motor, 
bazat exclusiv pe batoane de combustibil 
solid, care nu necesită nicio operaţiune specială.  

O NOUĂ FILOSOFIE 
DE ÎNTREŢINERE ŞI ExPLOATARE

Maior  
Mircea BARAC

BATERIA TEhNICĂ hAwK

One of the main and most modern 
c a p a b i l i t i e s  t h a t  R o m a n i a n  A i r 
Force has procured in the last years 
i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  Te c h n i c a l 
B a t te r y d e s i g n a te d to e n s u re t h e 
maintenance of the HAWK missiles . 
A specialized structure of the Group 
2  F i g h t i n g ,  t h e  b a t t e r y  p l a y s  a 
d i s p a t c h e r  r o l e  f o r  t h e  H A W K 
sur face-to - air defense systems and 
a l s o a s s u r e s m a i n t e n a n c e o f  t h e 
H AW K  M I M  23  m i s s i l e s .  I n  o t h e r 
wo r d s ,  t o a g r e a t e x t e n t ,  t h e a i r 
d e f e n s e e f f i c i e n c y i n t h e a r e a o f 
responsibilit y of the 1s t Sur face-to -
A i r  M i s s i l e  i s  o w e d  t o  t h e 
professionalism of these subunits’ 
personnel.

Una dintre cele mai moderne facilităţi de care dispune Forţele Aeriene Române în 
prezent o reprezintă bateria tehnică destinată asigurării mentenanţei rachetelor HAWK. 
Structură specializată din componenţa Grupului 2 Luptă, Bateria Tehnică HAWK joacă 
rolul de dispecer al muniţiei pentru bateriile de foc şi asigură, totodată, mentenanţa 
rachetelor HAWK MIM 23. Cu alte cuvinte, de profesionalismul militarilor acestei subunităţi 
depinde, în mare măsură, eficienţa apărării aeriene a obiectivelor din zona de 
responsabilitate a Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer. 

De asemenea, din punct de vedere electronic, 
nu există etapele unor lucrări de întreţinere 
periodice. Pe de altă parte, mentenanţa se 
execută în cooperare cu structuri de la nivelul 
Agenţiei pentru Suport a NATO – NSPA. 
Diferenţe importante sunt reprezentate şi de 
dimensiunea rachetei, cu avantaje de 
manevrabilitate şi rapiditate în favoarea 
HAWK. Totodată, misiunea bateriei tehnice 
HAWK ia sfârşit în momentul în care livrează 
rachetele bateriilor de foc, decontainerizarea 
şi asamblarea acestora fiind operaţiuni 
realizate în dispozitivul de tragere de echipa 
de luptă a batalionului. Practic, când pleacă 
din atelier se certifică faptul că racheta este 
gata de tragere în orice moment, dacă i se 

montează aripile şi este încărcată pe lansator. 
În cazul Volhovului, echipa tehnică, din cauza 
complexităţii operaţiunilor de realizat, trebuie 
să asigure procedurile în dispozitiv, dacă este 
necesar, până la momentul în care racheta 
este gata să fie încărcată pe rampa de lansare. 
Desigur, toate aceste avantaje au şi un revers, 
caracteristile tactice ale rachetei HAWK fiind 
inferioare în termeni de distanţă şi înălţime a 
ţintelor ce pot fi combătute. 

Experienţa, 
liantul între 

trecut şi viitor
Din punct de vedere organizatoric s-a avut 

în vedere acoperirea specializărilor necesare 
bunei funcţionări a structurii, în componenţa 
acesteia regăsindu-se: comanda bateriei, 

atelierul CRAF (Certified Round Assembly 
Facility) unde se realizează mentenanţa, 
plutonul transport şi montare având misiunea 
de a asambla, transporta şi păzi  rachetele pe 
timpul transportului către unităţile de foc, 

plutonul sprijin în grija căruia se află depozitele, 
gestiunile, formaţiunile de mentenanţă auto 
şi protecţia forţei.  

Unul dintre cei mai experimentaţi membri 
ai bateriei este plutonierul-major Romulus 
MITREA, şeful formaţiunii containerizare-
decontainerizare. În perioada 1991 – 2006 a 
fost comandant rampă de lansare Volhov, 
iniţial ca militar angajat pe bază de contract, 
apoi ca subofiţer. A optat pentru sistemul 
HAWK încă de la înfiinţare, din anul 2006, din 
dorinţa de a-şi îmbunătăţi experienţa şi pentru 
a acumula noi cunoştinţe. Participant la 

Schimb de experienţă în Olanda, pe timpul preluării tehnicii

Decontainerizarea rachetei
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O NOUĂ FILOSOFIE 
DE ÎNTREŢINERE ŞI ExPLOATARE

aproximativ 10 trageri cu ambele sisteme, 
dispune de o experienţă care-i permite să 
caracterizeze HAWK-ul în trei cuvinte: 
mobilitate, rapiditate, eficienţă. 

Plutonierul Nicolae MIHĂLĂCHIOIU 
este, de asemenea, specialist containerizare-
decontainerizare rachete HAWK. Promoţie 
2004, a îndeplinit pentru doi ani funcţia de 
comandant rampă de lansare în cadrul unui 
batalion înzestrat cu complexul Volhov, 
participând la o tragere cu acest complex. Din 
2006 a ales complexul HAWK, iar în 2012 a 
absolvit cursul de specializare organizat de 
partenerii turci. Consideră că soluţia 
constructivă a acestui sistem permite ca 
sarcinile personalului să fie mult mai bine 
repartizate decât la Volhov.

Locotenentul Dumitru, cel care conduce 
activităţile acestei structuri pe cât de mici, pe 
atât de importante, ne-a oferit câteva elemente 
concrete ce ţin de specificul activităţii de 

întreţinere şi exploatare a rachetelor HAWK. 
Am aflat, astfel, că anumite componente ale 
rachetei trebuie înlocuite periodic, conform 

cărţii tehnice, iar piesele înlocuite se trimit 
pentru revitalizare către structuri de la nivelul 
Agenţiei pentru Suport a NATO – NSPA. De 
asemenea, se asigură întreţinerea exterioară 

şi interioară, se execută măsurători şi verificări 
ale instalaţiei electrice. Totodată, se urmăreşte 
ca temperatura şi umiditatea depozitelor să 
fie menţinute în anumite limite, chiar dacă 
rachetele sunt stocate în containere 
presurizate, fapt ce permite păstrarea lor şi 
fără a li se asigura permanent condiţii speciale. 
Transportul rachetelor se execută cu mijloace 
auto, în general, dar există şi posibilitatea 
transportului pe calea ferată, maritim sau 
aerian.

„Paradoxal, nu întreţinerea efectivă a 
rachetelor reprezintă principala provocare cu 
care ne confruntăm, ci aspectele de ordin logistic. 
Ne desfăşurăm activitatea într-un loc izolat, cu 
subordonare pe linie logistică altui batalion 
decât cel pe care îl deservim practic şi, deşi în 
ultima perioadă s-au făcut eforturi pentru 
asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării 
activităţii noastre, încă mai este de lucru din 
acest punct de vedere. De exemplu, asigurarea 
conexiunii la reţeaua Intraman ar fi una dintre 
priorităţi pentru a ne facilita transmiterea şi 
recepţionarea fluxului de documente. O altă 
prioritate este depozitarea corectă şi în condiţii 
de siguranţă a elementelor de luptă în sensul în 
care magaziile actuale, valurile de pământ şi 
drumul interior trebuie refăcute. De asemenea, 
se simte foarte tare lipsa unui motostivuitor fără 
de care nu putem executa manevrarea rachetelor. 
Pentru activităţile de până acum motostivuitorul 
a fost împrumutat de la unităţi ale SMFT şi CLI.

 Suntem conştienţi că încă suntem o structură 
nouă şi lecţiile învăţate până în prezent vor 
constitui baza remedierii disfuncţiilor constatate 
în cel mai scurt timp posibil. Apreciez, însă, 
calitatea şi profesionalismul întregului personal 
din subordine, dedicarea colegilor faţă de 
meseria pe care şi-au ales-o şi optimismul 
molipsitor, specific unei echipe tinere şi unui 
colectiv coeziv”, ne-a declarat locotenentul 
Dumitru. 

Trăgând linie, în calitate de observatori 
externi, apreciem că Bateria Tehnică HAWK 
se află pe mâini bune, colectivul este format 
din caractere puternice ce se raportează 
la valori precum responsabilitate, spirit de 
echipă, orientare spre nou, întreaga 
activitate desfăşurată având ca scop final  
satisfacţia datoriei împlinite.

Decontainerizarea rachetei

Containerizarea rachetei

Montarea aripilor rachetei

Manevrarea containerelor presurizate în care sunt păstrate rachetele

Locotenentul  
Alexandru Mihai DUMITRU
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Încă de la primele zboruri, legen-
dare sau reale, din istoria omenirii, au 
apărut jertfele. Icar a căzut pentru că 
a îndrăznit să creadă că omul e la fel 
de puternic ca orice zeu şi poate zbura; 
zeii l-au pedepsit pentru cutezanţă şi 
obrăznicie, dar omul nu a renunţat. Iar 
zeii continuă să-l pedepsească, cu 
toate că aripile primitive ale persona-
jului mitic s-au transformat în maşini 
din ce în ce mai performante. 

Istoria românească a zborului 
este punc tată,  încă din 1912,  de 
(mult prea) numeroase jer t fe.  Nu 
ş t i u  d a c ă  c i n e v a  l e - a  n u m ă r a t , 
punând,  în  acelaşi  graf ic ,  toate 
categoriile de aviaţie. Alin C. Ionescu 
a luat iniţiativa de a cerceta toate 
sursele disponibile, pentru a scrie 
un capitol  (unul  singur,  dar,  din 
păcate,  ex trem de voluminos!)  al 
istoriei accidentelor aviatice în care 
au fost implicaţi români, şi  anume 
numai evenimentele care au avut 
loc cu aeronave cu motor reactiv, 
cu aripă f ixă sau rotitoare. A fost o 
muncă enormă, care a durat mai 
mulţi ani, dar care este doar o primă 
parte a cercetării  ce trebuie făcută 
şi  în celelalte categorii  de aviaţie, 
militară şi civilă, din România.

A rezultat o listă lungă de cazuri, 
285 la număr, întinse pe o perioadă 
de 60 de ani din istoria aviaţiei 
militare române. Istoricul 
studiază cu acribie toate 
aceste evenimente, prin 
care s-au pierdut 295 de 
aeronave, dar, ceea ce e trist,  s-au 
pierdut  ş i  217 de v ieţ i  (av iator i , 
pasageri în aeronave militare şi 
personal militar surprins de 
evenim ent  la  so l )  ( la 
c are  s e  a dau g ă  ş i 
v i c t i m e  a p a r ţ i -
nând altor forţe 
armate implicate 
în  accidente ş i 
p e r s o n a l  c i v i l 
a f l a t  l a  b o r d u l 
aparatelor prăbuşite 
sau surprins la sol  de 
către acestea). 

Aviatorii  spun mereu că 
un eveniment este cauzat de 
efec tul  conjugat al  mai  multor 
cauze.  În f iecare caz au avut loc 
anchete, pentru a descoperi aceste 
cauze, nu pentru a lua nişte măsuri 
împotriva celor (mai mult sau mai 
puţin )  vinovaţi  de apariţia lor,  ci 
p entru a  evita ,  p e cât  se  p oate, 
r e p e t a r e a  a ce s to r a .  Au to r u l  l e 
scoate,  acum, la iveală pentru un 
public cititor nu neapărat specializat 
în  av iaţ ie  (dovadă inserarea ,  la 
sfârşitul  volumului,  a unui glosar 

d e  t e r m e n i ,  p e n t r u  a  f a c i l i t a 
înţelegerea textului de către orice 
c i t i to r) .  Pr o b a b i l  c ă  a n a l i z a r e a 
cauzelor în mediul aviatic chiar a 
dus la evitarea altor catastrofe, ar 
f i bine să f ie aşa. Pentru cititorii din 
a f a r a  f e n o m e n u l u i ,  a n a l i z a r e a 
cazuri lor,  dar  poate şi  mai  mult , 
d e s cr i e re a  l o r  e p i c ă ,  î ns e a m n ă , 
a l t c e v a :  o  d e z v ă l u i r e  d o r i t ă , 
aşteptată, a desfăşurării  evenimen-
telor.  Mai ales în ultimii  ani,  când 
evenimentele de aviaţie sunt des-
crise atât de neprofesionist, de presa 
avidă de senzaţional. De fapt, poate 
chiar acesta e marele câştig al citi-
torului cărţii  de faţă venit din afara 
aviaţie i ,  de a  se  educa pentru a 
cerne informaţia, pentru a nu mai 

„ înghiţi ”  fără  discernământ or ice 
exagerare sau, din contră, eufemi-
zare, servită de presă.

Lucrarea lui Alin C. Ionescu este 
o  lu cr are  ş t i inţ i f ic ă .  Auto r ul  î ş i 
organizează materialul documentar 
pe perioade istorice,  descriind şi 
comparând cazul (evenimentul) cu 
toate amănuntele necesare (geo -
politice, tehnice, umane) pentru a-l 
face bine înţeles, insistând asupra 
efectelor asupra materialului volant, 
dar  m ai 

a l e s 
asupra  omului 

af lat în inima evenimen-
tului.  Se fac analize amănunţite 

asupra tipurilor de aeronave, asupra 
par t icular ităţ i lor  construc tive,  a 
evo luţ ie i  te hnice  a  aero nave l o r 
intrate, succesiv, în dotarea forţelor 
noastre  armate,  dar  se  face şi  o 
prezentare privind dezvoltarea şcolii 
româneşti  de aviaţie,  a  educaţiei 
profesionale şi umane a aviatorilor, 
şi toate acestea în contextul evoluţiei 
societăţii  româneşti în ansamblu, a 
armatei şi  doctrinei de apărare,  a 

m e n t a l i t ă ţ i i  c o m a n d a n ţ i l o r  ş i 
executanţilor. 

Cartea lui Alin C. Ionescu nu se 
doreşte a f i  şi  nu este un parti pris. 
Judecata  este  absolut  obiec tivă , 
chiar dacă, uneori, trebuie subliniată 
eroarea umană în provocarea unui 
eveniment,  sau dacă răspunderea 
pentru acesta trebuie căutată la un 
nivel ierarhic destul de ridicat. Sau 
dacă aviatorul prins în eveniment 
este unul cu o faimă deosebită (mă 
gândesc la Doru Davidovici,  sau la 
L aurenţiu  K ir i ţă ,  oameni  a  căror 
notorietate a depăşit cadrul strict 
al aviaţiei militare).  Sunt analizate 
evenimente, nu persoane, nu aero-
nave. Sunt descrise concluzii oficiale, 
nu păreri sau senzaţii. Sunt calculate 
(cum spunem noi la şcoală), cu două 
zecimale  ci f re,  procente,  e fec te. 
Obiectivitatea istoricului,  a omului 
de ştiinţă, trebuie subliniată pentru 
a înţelege cât mai  bine ce fel  de 
carte avem în mână. Iar exactitatea 
detaliilor tehnice, de la componen-
tele aeronavelor la ele -
mentele de 

f i z i c ă 
a f l u i d e l o r , 

de la  amănuntele legate de 
mânuirea tehnici i  la  cele privind 
f iz io logia  zburătorului ,  reac ţi i le 
biologice şi psihice în timpul (lung 
sau (extrem) de scurt al desfăşurării 
e v e n i m e n t u l u i ,  t o a t e  a c e s t e a 
t r ă d e a z ă  s t u d i u l  a p r o f u n d a t  ş i 
competent făcut de autor. 

Nu  are  ros t  s ă  f acem  aic i  o 
descriere, chiar şi sumară a cazuis-
ticii  şi a cauzelor/efectelor acesteia, 
pentru asta e necesară lecturarea 
cărţii . 

L a  închiderea volumului ,  un 
cititor de genul meu, iubitor,  din 
afară, al aviaţiei militare, va rămâne 

cu un mare  câşt ig .  Va  f i  înţe les 
fenomenele petrecute, va f i  înţeles 
natura şi factorii lor favorizanţi, dar, 
în acelaşi  timp, va înţelege şi  mai 
mult  ce fel  de oameni sunt aceia 
care urcă, la bordul unor maşinării, 
la  mii  de metri  deasupra solului , 

d e v e n i n d ,  a s t f e l , 
d e p e n d e n ţ i  d e 

material, de oame-
n i i  c a r e  l - a u 

modelat, dar şi 
de ei înşişi, de 

s t a r e a  l o r 
f i z i c ă  ş i 
p s i h i c ă  ş i 
de evoluţia 

acestora în 
f u n c ţ i e  d e 

factorii  ex terni. 
Ş i  m a i  r e i e s e  u n 

f a c to r,  p e  c a r e ,  p o a te , 
multă lume î l  trece cu vederea 

aflând despre accidentele avioanelor 
de luptă: avionul, oricât de scump 
ar f i ,  poate f i  înlocuit ;  omul – nu, 
niciodată. Poate că trebuie luate în 
calcul  ş i  cos tur i le  mater ia le  a le 
formării unui pilot militar, sigur, sunt 
foarte mari,  mai mari decât preţul 
unei aeronave, dar, dincolo de asta, 
pilotul este un om, un membru al 
societăţii,  iar valoarea lui calculată 
astfel e inestimabilă. 

În ceea ce priveşte cititorul af lat 
în interiorul aviaţiei militare, chiar 
dacă nu pot să-mi imaginez ce va 
simţi citind cartea lui Alin C. Ionescu, 
pot să îmi exprim părerea că lucrarea 
a r  t r e b u i  s ă  i nt r e  î n  p r o g r a m a 
anal it ică  a  şcol i lor  de pi lotaj  (ş i 
poate nu numai a şcolilor militare). 
Şi poate, cine ştie, şi datorită acestui 
studiu, se va ajunge la a treia parte 
a celebrei zicale a lui Otto Lilienthal: 

„ Să zbori,  să cazi,  SĂ ZBORI PÂNĂ 
NU MAI C A ZI! ”

Profesor  
Mihai-Atanasie PETRESCU
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Cu siguranţă, oricine ştie ce înseamnă un muzeu şi majoritatea dintre noi a păşit, cel 
puţin o dată, pragul unei astfel de instituţii. Muzeele sunt locurile acelea unde copiii se 
duc cu şcoala sau cu părinţii, şi pe care turiştii le caută când merg în străinătate – că e bine 
să se laude apoi în faţa prietenilor, că au vizitat Muzeul Vaticanului, dacă tot au ajuns la 
Roma… Cel puţin, pentru mulţi dintre noi, bombardaţi zilnic cu informaţii pline de formă, 
dar total lipsite de fond, cam la atât se reduce muzeul. Pentru cei care au norocul sa trăiască 
în marile oraşe, muzeul poate deveni un loc cool, în care merită să te duci, cu ocazia Nopţii 
Muzeelor, când poţi să stai până târziu, cu prietenii, în oraş, spunându-le apoi tuturor 
cunoscuţilor că ai fost la muzeu, mai ales că… e gratis.

Indiferent de motivul pentru care paşii te poartă într-un muzeu, timpul petrecut acolo 
este un timp câştigat. Nu o să ieşi expert în istoria niciunei naţiuni, nici vreun critic de artă 
şi nici nu o să devii brusc un inginer pasionat de tehnică, dar subconştientul tău va avea 
ocazia să proceseze şi alt tip de informaţie decât cel cu care este bombardat involuntar, 
clipă de clipă. Şi, cine ştie, poate la un moment dat, informaţiile respective chiar or să-ţi 
fie de folos.

În Bucureşti există peste 40 de muzee şi case memoriale, printre cele mai cunoscute 
fiind Muzeul Satului, Muzeul Ţăranului, Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa etc. În 
această pleiadă de instituţii culturale şi-a croit propriul său drum, în ultimul sfert de secol, 
Muzeul Naţional al Aviaţiei Române, importantă instituţie de cultură şi de promovare a 
aeroanuticii române. Peste 100 de aeronave civile şi militare, staţii de radiolocaţie, tunuri 
şi rachete sol-aer, precum şi un  patrimoniu istoric, grupat în prezent în 34 de colecţii cu 
peste 10.000 de repere, aşteaptă zilnic să fie descoperite de public.

UN SFERT DE SECOL DE PROMOVARE 
A TRADIŢIILOR ŞI ISTORIEI 
AERONAUTICII ROMÂNE

MUZEUL NAŢIONAL AL AVIAŢIEI ROMÂNE

Carmen BEŞCUCĂ
Maior Mircea BARAC

In Bucharest there are more than 
40 museums and memorial houses, 
among which the most famous are the 
Village Museum, the Peasant Museum, 
Museum of Natural History etc. In this 
variety of cultural institutions, the 
N a t i o n a l  M u s e u m  o f  R o m a n i a n 
Aviation has been making its own way 
in the last quarter of century, being a 
very important cultural institution 
and brander of Romanian aeronautics. 
Over 100 civil and military aircraft, 
radar stations, surface-to-air guns 
a n d m i s s i l e s ,  a s we l l  a s a l a rg e 
historical heritage, now grouped into 
34 c o l l e c t i o n s w i t h ove r 10 , 0 0 0 
be nc hma rk s , da ily wa iti ng to be 
discovered by the public.

Începutul...
Iniţiativa privind înfiinţarea unui muzeu 

al aviaţiei a aparţinut Ligii Naţionale Aeriene, 
fiind localizată în timp, în anii de după Primul 
Război Mondial. Au urmat alte iniţiative, din 
păcate, nefinalizate. Abia în anul 1981, prin 
Ordinul Marelui Stat Major nr. C.L. 00554  
(01 iunie) s-a constituit un nucleu al Muzeului 
Aviaţiei Române ce aparţinea de Şcoala 
Militară de Ofiţeri de Aviaţie ,,Aurel Vlaicu’’. 

În 1986, nucleul format din doi ofiţeri şi 
un maistru militar a fost trecut în subordinea 
Bazei 333 Reparaţii, cu sediul în Bucureşti-
Otopeni (Ordin nr. B3/00509 din 18 iunie).

Rolul acestei echipe a fost de a identifica 
şi recupera patrimoniul istoric şi tehnic 
aeronautic existent pe teritoriul României. 
Concomitent cu această activitate, factorii de 
conducere din Comandamentul Aviaţiei 
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Băneasa. Aici, a funcţionat până în anul 1998. 
Ulterior, Statul Major al Forţelor Aeriene a 
repartizat un nou spaţiu de expunere lângă 
Aeroportul Internaţional Otopeni, inaugurarea 
a avut loc în ziua de 2 martie 2000.

A demarat procesul de asimilare cantitativă 
a unui patrimoniu tehnic ce numără astăzi 
peste 100 de aeronave civile şi militare, staţii 

de radiolocaţie, tunuri şi rachete sol-aer. S-a 
constituit un patrimoniu istoric, grupat în 
prezent în 34 de colecţii cu peste 10.000 de 
repere, alte fonduri f iind în curs de 
catalogare. 

Prima expoziţie 
permanentă

La trei ani de la înfiinţarea muzeului, la  
17 iunie, s-a organizat prima expoziţie 
permanentă deschisă publicului, ineditul 
acesteia constând în faptul că totul era 
organizat în cinci corturi de campanie. Efectul 
imediat al acestei acţiuni: un nou sediu al 
muzeului într-o mică clădire din vecinătatea 
Aeroportului Internaţional Aurel Vlaicu-
Băneasa.

Noul spaţiu a fost amenajat, fiind inaugurat 
în prezenţa ministrului Apărării Naţionale, 
Gheorghe Tinca, la 20 iulie 1995. Un an mai 
târziu s-a deschis pentru public secţia Istoria 
Rachetelor şi Cercetării Spaţiale „Hermann 
Oberth”, secţie ce funcţionează în municipiul 
Mediaş. 

În 1997, Muzeul Aviaţiei a primit aprobarea 
şi s-a extins în zona monumentului ridicat în 
amintirea fostei Companii Internaţionale de 
Navigaţie Aeriană Franco - Română. 
Dimensiunile patrimoniului şi necesitatea unor 

Muzeul a fost amenajat iniţial în corturi militare, 
în incinta Bazei 90 Transport Aerian

Prof. univ. dr. Valeriu Avram prezentând prima expoziţie permanentă a muzeului

Pregătirea pentru expunere a unui avion din patrimoniul muzeului

Militare au făcut eforturi pentru obţinerea 
unor spaţii adecvate destinate amenajării 
muzeului propriu-zis. 

În primele luni ale anului 1990, s-au iniţiat 
procedurile pentru înfiinţarea Muzeului 

Aviaţiei, fiind elaborată Hotărârea Guvernului 
României cu nr. 197 din 2 martie. Acest 
document avea să consfinţească existenţa de 
jure a instituţiei ce urma să susţină prin forme 
specifice de manifestare şi să promoveze 
valorile perene ale aeronauticii române. În 
anul 2010 a fost acreditat prin Ordinul  
nr. 2296/03.06.2010.

Activitatea celor 14 angajaţi ai muzeului 
a început într-un birou în cadrul comparti-
mentului Pregătire de Luptă din Comanda-
mentul Aviaţiei Militare. Ulterior, s-a asigurat 
un spaţiu în incinta UM 01961 Otopeni. 
Conducerea instituţiei a elaborat o strategie 
de dezvoltare  pe termen mediu şi lung ce 
continua, la un nivel superior, munca fostului 
colectiv al nucleului Muzeului Aviaţiei. 

Muzeul s-a deschis în anul 1993, în 5 corturi 
de campanie pe aerodromul militar de la 
Otopeni. În anul 1995, Comandamentul 
Aviaţiei Militare a repartizat muzeului un 
spaţiu în faţa Aeroportului Internaţional 
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Istoria aviaţiei 
văzută de aproape

Spaţiul expoziţional al Muzeului Naţional 
al Aviaţiei Române cuprinde două clădiri tip 
hangar şi o expoziţie în aer liber.

Secţia aeronauticii poartă pecetea 
personalităţii colectivului muzeului: pasiune 
dusă până la uitarea de sine, abnegaţie şi 
profesionalism. Ea este, cu siguranţă, o 
adevărată secţiune transversală prin trupul 
unei părţi a istoriei noastre, plecând de la 
mijlocul secolului al XVI-lea, (rachetele cu mai 
multe trepte, purtând semnătura lui Conrad 
Haas şi a unui Ioan Românul) şi ajungând până 
la evenimentele de cea mai stringentă 
actualitate (activităţile din cadrul PfP etc.). 
Noul spaţiu de expoziţie a permis, evident, o 
extindere a tematicii sau amplificarea unor 
teme cu care vizitatorii s-au obişnuit deja.

Astfel, în 

Hangarul 1  
(Sala „Traian Vuia”) 

se perindă prin faţa ochilor noştri epopeea 
evenimentelor ce-au însoţit începuturile aviaţiei 
române: crearea aerostaţiei militare (1893), 
înfiinţarea aviaţiei militare (1910), activitatea lui 

Aurel Vlaicu, primul pilot al armatei române, 
întemeierea primelor şcoli militare de pilotaj.

Al Doilea Război Balcanic (1913) aduce cu 
sine o redimensionare a rolului şi rostului 
aviaţiei: 18 aparate realizează misiuni de 
recunoaştere pe teritoriul Bulgariei. Războiul 

Transportul unui avion din patrimoniul muzeului

Lucrări de amenajare a Hangarului 1

Ca întotdeauna, copiii sunt fascinaţi de exponatele din muzeu

IAR-80 – lucrări de restaurare

spaţii expoziţionare mai mari au făcut ca 
muzeul să suporte o nouă dislocare. 

La începutul lunii martie 2000, cu ocazia 
aniversării a 10 ani de la înfiinţare, instituţia 
şi-a redeschis porţile pentru public în locaţia 
fostei mari unităţi de aviaţie de la Otopeni. 
Ceremonia a fost onorată de prezenţa şefului 
Statului Major al Forţelor Aeriene şi a 
secretarului de stat în Ministerul Transporturilor 
pentru probleme de aviaţie. După cinci ani 
de la eveniment, acumulările cantitative au 
făcut ca nici spaţiul de la Otopeni să nu mai 
fie corespunzător. 

Revenirea  
la matcă

Locaţia în care funcţionează în prezent 
muzeul este legată de existenţa uneia dintre 
cele mai vechi baze aeriene din România şi 
una dintre primele din sud-estul Europei – 
aerodromul Pipera. Acest aerodrom s-a 
înfiinţat în iulie 1916 pentru perfecţionarea 
piloţilor absolvenţi ai Şcolii Militare de Pilotaj 

de la Cotroceni. Pipera a fost, indiscutabil, 
leagănul aviaţiei militare române, tot de existenţa 
acestei locaţii legându-se funcţionarea primei 
şcoli de meseriaşi pentru aeronautică (1920), 
primele experienţe cu avionul de luptă  
IAR CV 11, intrarea în înzestrarea Forţelor Aeriene 
Române a primelor elicoptere, realizarea primei 
staţii de radiolocaţie, START 1. În acest context, 
având în vedere că parte din vechea infrastructură 

s-a păstrat, alegerea locaţiei s-a dovedit ca fiind 
un act decizional fericit.

Cu un efort ieşit din comun, în numai patru 
luni de zile, colectivul muzeului a reuşit să 

amenajeze unul din hangare drept expoziţie 
permanentă cu privire la perioada istorică 
1893–1958. Inaugurarea acestui segment a 
coincis cu aniversarea Centenarului Zborului 
Traian Vuia, evenimentul fiind onorat de 
prezenţa ministrului apărării, a altor demnitari 
civili şi militari. 

În anul 2007 s-a deschis pentru public al 
doilea hangar, cuprinzând evoluţia aviaţiei 
române în perioada 1958–1974. Este demn de 

subliniat faptul că eforturile financiare ale 
Statului Major al Forţelor Aeriene, respectiv 
ale Ministerului Apărării Naţionale au fost 
modeste, conducerea muzeului reuşind să 

identifice şi să exploateze numeroase surse 
extrabugetare.

În 2008, s-a realizat legătura dintre cele 
două expoziţii de bază. În prezent se află în 
curs de reamenajare Parcul de Tehnică de 
Forţe Aeriene. 
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de Întregire prilejuieşte, de asemenea, 
rememorarea acţiunilor de luptă aeriană, 
prezenţa misiunii aeronautice franceze 
(octombrie 1916) şi, ca noutate, campaniile din 
Ungaria şi Basarabia. 

Progrese importante se realizează şi în 
perioada interbelică: înfiinţarea, cu concursul 
interesat al casei regale, a unui subsecretariat 
de stat al aerului (1932) şi a Ministerului Aerului 
(1936). Ajungem, pe nesimţite, în pragul unei 
noi conflagraţii.

Hărţi de front, documente autentice, 
jurnale de bord – iată ce poate admira 
vizitatorul în spaţiul expoziţional acordat celui 
de-al Doilea Război Mondial, în cadrul căruia 
Campaniei din Răsărit i se acordă, justificat, o 
mai mare atenţie.

 După hiatusul dintre anii 1945 şi 1950, când 
aviaţia militară aproape dispare, putem fi martorii 
renaşterii postbelice şi direcţiilor imprimate 
dezvoltării acestui sector până-n ziua de azi.

Secţia restaurare-conservare tehnică de 
aviaţie are în patrimoniu peste 100 de 
aeronave, staţii de radiolocaţie, tunuri şi 
rachete antiaeriene. Cea mai mare parte dintre 
acestea se găsesc în incinta muzeului.

În pasajul care face legătura dintre cele 
două hangare este recreată atmosfera unei 
străzi din perioada interbelică şi este înfăţişată 
maniera în care societatea românească şi 
aviaţia s-au întrepătruns.

Hangarul 2
Expoziţia de bază este dedicată anilor 1960-

1975. Avioanele reactive prezentate sunt de tip 
MiG-17, 19 şi 21, L-29. Expoziţia este întregită de 
simulatoarele de zbor, tehnică de radiolocaţie şi 
artilerie antiaeriană specifică epocii.

În parcul expoziţional în aer liber sunt 
expuse avioane cu motor clasic, dar şi reactive, 
elicoptere, tehnică de radiolocaţie, tunuri 
antiaeriene şi rachete sol-aer.   

Exponate, 
fonduri, colecţii...

Muzeul Naţional al Aviaţiei Române este 
singura instituţie cu profil aeronautic din ţară 
şi deţine un patrimoniu cuprinzând bunuri 
culturale mobile ce constitue colecţii unicat 
la nivel naţional: „Aeronave”, „Motoare de 
aviaţie”, „Brevete şi carnete de zbor”, „Scaune 
de catapultare”, „Aurel Vlaicu”, „Henri Coandă”, 
„Ordine şi medalii”, „Uniforme, costume, costume 
de zbor şi accesorii”, „Insigne şi plachete”.

Colecţiile muzeului sunt valorificate de 
către secţiile „Istoria Aeronauticii” şi „Restaurare, 
Conservare Tehnică de Aviaţie”.

Colecţia „Herman Oberth” este pusă în 
valoare de secţia „Istoria Rachetelor şi Cercetării 
Spaţiale” care funcţionează în casa memorială 
Hermann Oberth de la Mediaş. Colecţia 
cuprinde documente şi obiecte care au 

aparţinut savantului Hermann Oberth.  
Patrimoniul muzeului este reîntregit de 

câteva colecţii importante care integrează 
fondurile Henri Coandă, Aurel Vlaicu, Radu 
Manicatide; arhivele tehnice (cuprinzând 
planşe, planuri, caiete tehnice) şi istorico-
tehnice (întrunind livrete ale aparatelor care 
au existat în înzestrarea armatei române) şi o 
bibliotecă cu peste cinci mii de volume, cele 
mai multe de specialitate.

Colecţia de brevete şi carnete de zbor este 
alcătuită din câteva sute de piese, unele 
aparţinând unor celebrităţii ale aviaţiei 
româneşti, precum Smaranda Brăescu. 
Alcătuirea colecţiei de uniforme şi accesorii 
vestimentare reprezintă o performanţă 
remarcabilă. Nu e uşor să aduni, dar mai ales 
să conservi, nu mai puţin de două sute astfel 
de bunuri culturale. O altă colecţie poartă o 
titulatură de-a dreptul bizară: colecţia de piese 

Vedere de ansamblu a Hangarului 1 

Brevete şi medalii expuse în muzeu

Hangarul 2 – Aviaţia Reactivă 

Aspect de la festivitatea ce a avut loc la  aniversarea 
a 55 de ani de la înfiinţarea primei escadrile de elicoptere pe Aerodromul Pipera  
(în medalion, placa comemorativă dezvelită cu acel prilej)
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de arheologie. Putem vorbi de arheologie în 
cazul istoriei aeronauticii? Cu siguranţă, 
deoarece în urma unor investigaţii şi săpături 
minuţioase a fost adusă la suprafaţă o serie 
de piese foarte valoroase. Spre exemplu, la 
Stănileşti, au fost descoperite, într-o bună 
stare de conservare, resturile unui avion 
german de vânătoare FW-190. Multe alte situri 
arheologice similare aşteaptă să f ie 
cercetate...

Reprezentare 
internaţională
Plecând de la nivelul atins în pregătire şi 

de la valoarea patrimoniului acumulat, s-au 
putut organiza mai multe expoziţii 
internaţionale:

– „Colaborarea româno-franceză din 

domeniul aeronauticii” (Franţa, 2002, Centrul 
Cultural Român din Paris, 2002);

– Participarea cu expoziţia „Romanian 
Wings”  la manifestările organizate cu ocazia 
centenarului zborului fraţilor Wright (Statele 
Unite, Dayton, Ohio, 2003);

– „Traian Vuia şi aeroplanele sale profetice” 
(Franţa, Centrul Cultural Român din Paris, 
2006);

– Organizarea sărbătoririi Zilei Aviaţiei 
Române în taberele militarilor români de la 

Kabul şi Kandahar (17 iunie 2006). 
– Ungaria, Muzeul Transporturilor din 

Budapesta „Aripi Româneşti”, 2007. 
– Participare cu expoziţii statice de tehnică 

a Forţelor Aeriene la spectacolele aviatice 
ROIAS 2001 şi 2006, dar şi la demonstraţia 
aeriană „Magie pe cer” 2007.

Muzeul Aviaţiei a fost prezent la:

– Expoziţia naţională „Inventica 2008” şi 
„Salonul de inventică 2014”;

– Milfest, ediţiile din 2007 şi 2008;
– EXPOMIL 2011.

A susţinut şi susţine acţiunile Retro 
Automobil Clubul Român, păstrător şi 
continuator al tradiţiilor Automobil Clubul 
Român, înfiinţat de principele George Valentin 
Bibescu în 1905.

În decursul anilor, având la bază protocoale 
încheiate cu instituţii aparţinând Ministerului 
Educaţiei sau ale administraţiei judeţene şi locale 
din diferite zone ale României, s-au desfăşurat 
activităţi ce au vizat formarea unor convingeri 
la nivelul tineretului, care să determine atitudini 
responsabile privind istoria naţională în general 
şi istoria aeronauticii în mod deosebit. De 
asemenea, a existat şi există o colaborare 
permanentă cu instituţii de cultură similare, din 
ţară şi din străinătate, ce are ca finalitate schimbul 
de experienţă privind rolul actual şi locul 
muzeului în cadrul societăţii contemporane, în 
condiţiile exploziei informaţionale şi a apariţiei 
muzeelor virtuale.

În decursul celor 25 de ani de existenţă, 
trecând peste greutăţile determinate de lipsa 
de fonduri, de spaţii adecvate, de personal, 

Muzeul Naţional al Aviaţiei Române a reuşit 
să se impună pe plan intern şi internaţional 
drept o instituţie reprezentativă pentru 
apariţia şi evoluţia fenomenului aeronautic, 

valorile pe care le promovează f iind 
recunoscute între graniţele României cât şi în 
afara acestora. 

2006: prezentarea  
expoziţiei Romanian Wings la Budapesta

Pe parcursul anului 2013, 
documentele din arhiva savantului 

Henri Coandă, aflate în 
patrimoniul muzeului, au fost 

transpuse în format digital

Muzeul Aviaţiei a fost 
gazdă pentru 
emoţionanta 

întâlnire, organizată 
de National 

Geographic, a doi 
combatanţi din cel 

de-al Doilea Război 
Mondial: pilotul 
american Barrie 

DAVIS şi pilotul 
român Ion DOBRAN, 

adversari într-o luptă 
aeriană soldată, la 

acea vreme, cu 
doborârea avionului 

pilotat de Barrie 
DAVIS
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forţelor SUA în facilităile Bazei Aeriene 
Mihail Kogălniceanu şi de a acorda 
sprijinul naţiunii gazdă pentru desfăşu-
rarea cu succes a operaţiilor de transport 
multimodal  pe teritoriul României a 
resurselor materiale şi umane aparţi-
nând forţelor SUA, în sprijinul operaţiei 
NATO ISAF (International Security 
Assitance Force) şi al Operaţiei Enduring 
Freedom (OEF).

Proiectul podului aerian Afganistan 
– Mihail Kogălniceanu – CONUS 
(Continental US) şi retur a reprezentat 
o soluţie viabilă, testată cu succes de 
partenerul american în perioada 2011-
2013. Din anul 2014 a avut loc intensi-
ficarea operaţiilor de transport multi-
modal, beneficiarul apelând la poziţia 
geostrategică de excepţie a Dobrogei 
pentru a valorifica la maxim infrastruc-
tura aeroportuară (APOD/APOE), por-
tuară (SPOD/SPOE – Port maritim de 
debarcare/ambarcare), de transport 
rutier şi feroviar din zonă, precum şi 
facilităţile modernizate şi construite de 
SUA la Aerodromul Mihail Kogălniceanu, 
care includ şi un terminal nou de pro-
cesare pasageri.

Utilizarea nodului de transport 
Constanţa - MK a demarat în anul 2011, 
printr-o activitate de testare şi validare 
intitulată „Proof of Principle”, în scopul 
identificării unei locaţii operaţionale 
alternative pentru Baza Aeriană Manas 
din Kârgâzstan, care să sprijine transbor-
darea cargo între canalele aeriene militare 
ale SUA şi cele civile. În acest sens, 
Aerodromul Mihail Kogălniceanu, 
datorită infrastructurii existente, a 
devenit unul dintre cele mai fiabile 
noduri multimodale din Europa de Est.

Astfel, în contextul diminuării 
operaţiilor şi închiderii centrului de 
tranzit de la Manas, FOS (Forward 
Operating Site) - MK a devenit soluţia 
principală pentru preluarea misiunilor 
vitale de tranzitare a militarilor şi 
materialelor în sprijinul OEF şi ISAF, care 
au continuat în baza prevederilor 
Hotărârii CSAT 149/2013.  Ca urmare, 
activităţile comune derulate în Baza 
Aeriană Mihail Kogălniceanu au cunos-
cut o dezvoltare substanţială atât prin 
operaţiile de tranzit, cât şi prin impor-
tanţa şi amploarea activităţilor de 
instruire desfăşurate cu militari SUA.

Echipa de 
legătură

Echipa de legătură este formată 
din patru militari, în care se regăsesc 
plutonierul Samir N. ŞEICAMET, 
maistrul militar clasa a IV-a, Dan 
LAZĂR, caporalul clasa a II-a, Ciprian 
BISTIERU şi maiorul Vasile COZMA, 
şef OSTA şi şeful echipei. Împreună au 
format un „cvartet” tânăr şi responsabil, 
cu abilităţi de comunicare, cu spirit de 

iniţiativă şi aptitudini organizatorice în 
coordonarea mai multor sarcini în 
acelaşi timp - multitasking, abilităţi 
necesare pentru a lucra într-un mediu 
internaţional. 

Experienţa de lucru într-un mediu 
internaţional a maiorului Cozma se 
constituie într-o misiune UNMIL timp 
de un an sub egida ONU în anul 2009 
în Liberia, curs IATA Dangerous Goods 
în trei perioade diferite (2008, 2011 şi 
2013), precum şi pregătire specifică la 
Ramstein de instruire în domeniul 
procedurilor de operare specifice 
domeniului logistică, cu accent pe 
APOD/APOE în zonele de operaţii NATO, 
în anul 2010. Este absolvent al 
Institutului Militar de Artilerie şi Rachete 
Antiaeriene „General Bungescu”, arma 
Rachete şi Art. AA, promoţia 1993, iar 
în prezent consideră că a găsit echilibrul 
necesar între viaţa personală şi cerinţele 
profesionale.

În aprilie 2014, în urma invitaţiei 
ambasadei SUA la Bucureşti, maiorul 
Cozma a efectuat o vizită la sediul 
USTRANSCOM, dispus la Scott Air Force 
Base, Illinois. „Sunt mândru de realizările 
echipei pe care o conduc, precum şi de  
faptul că într-un timp relativ scurt de la 
înfiinţare, am fost  în măsură să coordo-
năm toate activităţile specifice operaţiilor 
reale EMO – Enduring Multimodal 
Operations, a exerciţiilor bilaterale şi 
multinaţionale desfăşurate în anul 2014 
pe Aerodromul Mihail Kogălniceanu”, 
ne-a declarat maiorul Cozma.

A-l descrie în câteva cuvinte pe 
maistrul Dan LAZĂR, un militar cu spirit 
organizatoric, rezistenţă sporită în 
condiţii ridicate de stres, şi o 
bogată  experienţă managerială, ar 
trebui să spunem că este omul care  
oferă soluţii eficiente în diferite circum-
stanţe. Absolvent al Colegiului Naţional 
Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung 
Moldovenesc în anul 2009 şi al Şcolii 

SPRIjINUL NAŢIUNII GAZDĂ 
LA SUPERLATIV

OFICIUL PENTRU SERVICII DE TRAFIC AERIAN  
DE LA AERODROMUL MIhAIL KOGĂLNICEANU

Plutonier (av.) Samir ŞEICAMET

Anul 2014 a reprezentat o piatră de încercare în ceea ce priveşte Oficiul pentru Servicii de Trafic Aerian (OSTA), cu 
sarcini şi obiective multiple, nou creatul compartiment din cadrul Centrului Administrativ Aerodromul Mihail Kogălniceanu 
(CAAMK). Obiectivul OSTA constă în managementul serviciilor de trafic aerian, în special a activităţilor specifice APOD/
APOE – Aeroport de debarcare/ambarcare în sprijinul partenerului american. În acest sens s-a constituit o echipă de 
legătură pentru coordonarea şi executarea activităţilor comune cu diverse categorii de forţe americane care au ca obiectiv 
principal sprijinirea procesului de dislocare şi redislocare a militarilor SUA în/din Teatrul de Operaţii Afganistan.

Misiunea  echipei de legătură de la Centrul Administrativ Aerodromul Mihail Kogălniceanu este de a coordona accesul 

Echipa OSTA

Generalul Phil Breedlove, comandantul Forţelor Aliate din 
Europa, la sosirea pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu  
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Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
a Forţelor Terestre Basarab I, promoţia 
2011, maistrul Lazăr este un profesionist 
dedicat meseriei, altruist în relaţia cu 
colegii şi înclinat spre detalii. Ca recom-
pensă pentru efortul, implicarea şi 
efortul depus pe durata EMO a primit 
Emblema de Onoare a Logisticii, cu 
ocazia Zilei Automobiliştilor Militari.  
„Multitudinea misiunilor din anul 2014 
ne-a determinat să ne lărgim orizontul 
profesional, să descoperim  mentalităţi 
de lucru noi şi diferite, adaptându-ne la 
ritmul şi cerinţele de cooperare cu militari 
SUA”, este descrierea, în viziunea 
maistrului Lazăr, a rolului echipei de 
legătură.

Plutonierul Samir N. ŞEICAMET a 
absolvit în anul 2004 Şcoala Militară de 
Maiştri Militari şi Subofițeri pentru 
Forțele Aeriene „Traian Vuia”, arma 
aviație, ca şef de promoție. Ulterior, s-a 
specializat prin cursuri de carieră în 
domeniul Control Trafic Aerian. S-a 
remarcat ca un militar exigent dar 
sociabil, având capacitate de efort 
susținut şi abilitatea de a lucra în condiții 
complexe. Din anul 2004 până în prezent 
a participat la câteva zeci de aplicații în 
calitate de controlor de trafic aerian, 
operator cu informarea aeronautică şi 
ALO. 

Caporalul clasa a II-a Ciprian Bistieru 
este un soldat-gradat profesionist cu o 
bogată experienţă profesională, un 
militar plin de optimism, cu  atitudine 
pozitivă, spirit practic în desfăşurarea 
şi îndeplinirea sarcinilor. Cu două misiuni 
la activ în Afganistan, prima în 2006, 
când a activat în cadrul SEEBRIG (South 
Eastern European Brigade) pe o funcţie 
de comunicaţii şi informatică, iar a doua 
la Kabul în anul 2011, parte a celei de-a 
doua rotaţii a KAIA LEAD NATION, în 

cadrul International Military Police; este 
încadrat la MK din anul 2009.

În cadrul OSTA, în vederea execu-
tării operaţiunilor APOD/APOE nu tre-
buie omişi pentru aportul adus la 
îndeplinirea obiectivelor plutonierul 
Alecsandru MARIN, comandantul 
g r u p e i  î n c ă r c a r e - d e s c ă r c a r e ,  
plutonierul Marius SPâNU, controlor 
de trafic aerian operaţional şi  „veteranul” 
compartimentului, plutonier adjutant 
Dumitru DUŢU, meteorologul OSTA.

Atribuţiile 
OSTA

Principalele atribuţii ale echipei de 
legătură RO-SUA din Oficiul pentru 
Servicii de Trafic Aerian pot fi menţio-
nate după cum urmează:

– intervine prin personalul desem-
nat de către Centrul de Coordonare a 
Mişcării şi Birourile Militare de Transport 
pentru executarea în regim stabilit a 
operaţiunilor vamale şi de trecere a 
frontierei pentru personalul, echipa-
mentele şi materialele militare ce 
aparţin forţei primite;

– coordonează transportul şi tranzitul 
materialelor din Aeroportul Internaţional 
Mihail Kogălniceanu Constanţa (AIMKC) 
– MK – rampa specială de îmbarcare/
debarcare CFR a containerelor în zonele 
de depozitare temporară.

– menţine legătura cu autorităţile 
vamale, aero-portuare şi ale poliţiei de 
frontieră în scopul facilitării şi asigurării 
continuităţii în sprijinul de servicii către 
forţa primită;

– menţine legătura cu toate 
autorităţile locale implicate în activitatea 
de HNS (Host Nation Support);

– se informează continuu asupra 
situaţiei traficului aerian; 

– ţine permanent evidenţa numă-
rului de persoane, aeronavelor, 

cantităţilor de bunuri materiale şi teh-
nică aflate pe teritoriul naţional.

VIZITE
Una din multiplele sarcini ale 

echipei a fost organizarea, planificarea 
şi cooperarea cu partenerul american 
a vizitelor de rang înalt. Pe parcusul 
anului 2014 au avut loc aproximativ  
50 de vizite ale distinşilor vizitatori 
militari şi demnitari, printre care s-au 
regăsit membri ai congresului şi sena-
tului SUA. În trei ocazii diferite,  
(29 ianuarie, 23 aprile şi 26 noiembrie 

2014), o delegaţie SUA condusă de 
generalul Philip BREEDLOVE, coman-
dantul EUCOM şi SACEUR, a vizitat 
facilităţile existente pe aerodrom pentru 
desfăşurarea operaţiilor de tranzit 
multimodal. Din delegaţie a făcut parte 
şi generalul german Hans-Lothar 
DOMRÖSE, actual comandant al 
Comandamentului de Nord, fost şef  
ISAF în anul 2009. La 19 aprilie 2014, 
comandantul Comandamentului de 
Forţe Terestre SUA din Europa, general- 
locotenent Donald CAMPBELL s-a 
aflat, de asemenea, în vizită de informare 
privind facilităţile aerodromului de la 
Mihail Kogălniceanu.

Un alt moment important a constat 
în vizita secretarului de stat Chuck 
HAgEL din iunie 2014, însoţit de un 
important staff sosit cu o aeronavă E-4B, 
varianta militară a B-747 transformat 
în punct de comandă zburător. La 11 
iulie 2014, generalul Paul SELVA, 
comandantul USTRANCOM, însoţit de 
domnul Richard NELSON, consilier 
politic la Casa Albă şi viceamiral David 
BAUCOM, şeful J5/USTRANSCOM, s-au 
aflat în vizită de documentare. O altă 
activitate importantă a avut loc la data 
de 24 octombrie 2014, când o delegaţie 
a Forţelor Aeriene SUA din Europa 
(USAFE) condusă de generalul Frank 
gORENC, comandantul USAFE, a 
efectuat o vizită la aerodromul Mihail 

Kogălniceanu. În cadrul activităţii, 
generalul Frank GORENC s-a întâlnit 
cu şeful Statului Major al Forţelor 
Aeriene, generalul-maior Laurian 
ANASTASOF.

Enduring 
Multimodal 
Operations- 

EMO

În cadrul exerciţiului „Proof of 
Principle”, desfăşurat în luna mai 2011, 
au avut loc 90 de misiuni aeriene de 
transport cargo, respectiv feroviar, fiind 
repoziţionate 2.000 de tone de materiale 
aparţinând Corpului de Infanterie 
Marină SUA (USMC). În perioada mai 
2011 – iunie 2013,  prin intermediul 
operaţiilor multimodale multiple au 
fost trasferate bidirecţional pe rute 
feroviare, rutiere si aeriene 6.100 de 
tone şi 20.000 PAX (personal militar, 
armamament individual şi bunurile de 
folosinţă personală) aparţinând 
Brigăzilor 170 şi 172 Infanterie şi Brigăzii 
12 de Luptă Aeriană. Tot în vara anului 
2013, aproximativ 600 de tone de 
echipamente ale Regimentului 2 Luptă  
au fost redislocate din teatrul de operaţii 
Afganistan spre SUA, via Mihail 
Kogălniceanu. 

Un ultim test înainte de închiderea 
treptată a operaţiunilor la baza Manas 
a avut loc în perioada 01 octombrie –           
30 noiembrie 2014, perioadă în care s-a 
executat retragerea a 17.800 PAX cu 
2.000 de tone cargo din cadrul Brigăzii 
3 Luptă, Divizionul 10 Munte, Brigada 
4 Luptă de Infanterie, Divizionul 3 
Infanterie, precum şi unităţi aparţinând 
USMC. Toate activităţile desfăşurate în 
intervalul 2011-2014 au avut loc sub 
titulatura generică EMO - Enduring 
Multimodal Operations. 

Comandorul Adrian VASILE, comandantul Centrului 
Administrativ Aerodromul Mihail Kogălniceanu,  
unitate destinată să ofere sprijinul naţiunii gazdă  
partenerilor ce tranzitează sau staţionează pe aerodrom

Delegaţie NATO în vizită de informare  
cu privire la facilităţile aerodromului



SPRIJINUL NAŢIUNII GAZDĂ

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATECER SENIN  Nr. 1-2 (138-139)  2015
w w w . r o a f . r o54 |

Escadrila Expediţionară 780 
Transport Aerian (780th Expeditionary 
Airlift Squadron) a fost reactivată în 
anul 2013 cu scopul de a facilita 
retragerea trupelor SUA din Afganistan. 
După ce, în prealabil, mai fusese 
desfiinţată în două ocazii diferite, 
ultima dată la 8 martie 1958 pe când  
funcţiona la Baza Aeriană Évreux-
Fauville, Franţa, parte din 317th Troop 
Carrier Wing. Pe durata anului 2013, 
personalul unităţii a fost recrutat din 
diverse unităţi de transport, iar odată 
cu dislocarea la Aerodromul Mihail 
Kogălniceanu, au sosit şi noile aparate 
C-17A Globemaster III ale escadrilei. 
Termenul expediţionar reprezintă 
faptul că unitatea desfăşoară activităţi 
în afara Statelor Unite, într-o ţară 
aliată.

În cele 11 luni de operaţii am avut 
ocazia să aflu de la membrii escadrilei 
detalii despre istoricul 780th EAS. 
Unitatea a fost activată ca escadrilă de 
bombardament greu şi dotată cu 
bombardiere B-24 „Liberator” la 
mijlocul anului 1943 şi a fost dislocată 
în teatrul de operaţii mediteranean 
(Mediterranean Theater of Operations - 
MTO) în martie 1944. Pe durata celui 
de-al Doilea Război Mondial a efectuat 
numeroase misuni deasupra  mai 
multor state, precum: Franţa, Germania, 
Italia, Austria şi ţările din Balcani, până 
la capitularea Germaniei în mai 1945.

Din iunie 1945, unitatea a fost 
transferată către Air Transport 
Command şi a utilizat aparatele B-24 
pentru transportul personalului din 
Trinidad către Florida. În iulie 1945 
escadrila a fost inactivată, iar spre 
finalul anului 1945 a fost propusă 
înzestrării cu bomabardiere grele B-29 
Superfortress. Trecută în rezervă, nu 
va opera datorită unor contrângeri 
financiare. Unitatea a fost reactivată în 
anul 1953, ca escadrilă de transport 
trupe cu aeronave C-119 Flying Boxcar, 
iar în perioada 1953–1957 a fost dotată 

cu noile C-130A Hercules. 
Escadrila a fost dislocată la Mihail 

Kogălniceanu la 1 februarie 2014, iar 
primii 300 de militari transferaţi pe 
calea aerului în Afganistan a avut loc 
două zile mai târziu, la 3 februarie 2014 
fiind transportaţi militarii din 2nd 
Brigade Combat Team, 101st Airborne 
Division (Air Assault) din Fort Campbell, 
Kentucky. La câteva luni, echipajele şi 
cele patru aeronave sunt rotite pentru 
reparaţii periodice şi capitale.

Până la finalizarea retragerii din 
teatrul de operaţii Afganistan, la                 
29 decembrie 2014, şi redislocarea 
personalului pe continentul Nord 

American, 780th EAS a atins cifre 
remarcabile în clasicile misiuni de 
transport personal, cargo, cât şi eva-
cuare medicală. Astfel, în mai puţin de 
un an au fost executate aproximativ 
5.900 de ore de zbor operaţionale în 
aproape 1.190 de ieşiri, transportând 
peste 89.000 de militari americani şi, 
în câteva cazuri izolate, militari români 

şi jandarmi, precum şi 15.000 de tone 
de echipamente şi materiale. Toate 
aceste misiuni au fost executate din 
cinci zone diferite din Afganistan: 
Kandahar, Kabul, Shindad, Mazar-i-
Sharif şi Bagram. 

Pentru a sprijini operaţiunile în 
cadrul OEF, unitatea a efectuat la ordin 
misiuni de transport ori escale tehnice, 
în următoarele state: Irak, Ucraina, 
Bulgaria, Maroc, Qatar, Kuweit, Georgia, 
Lituania, Letonia, Estonia, Azerbaidjan, 
Kârgâstan, Germania, Italia, Ungaria şi 
Mongolia. 

Cifrele 
statistice

În urma celor 11 luni de activitate, 
cifrele înregistrate sunt relevante, 
vorbind de la sine de magnitudinea 
efortului depus de echipa de legătură 

OSTA – Servicii de Trafic Aerian de la 
Mihail Kogălniceanu pentru planificarea 
şi coordonarea ieşirilor combinate 
civili-militari. Acţiunile aeronavelor 
C-17A, operând alături de zborurile 
companiilor de linie precum Atlas Air, 
Omni Air, National şi Delta Airlines 
contractate de guvernul american, au 
totalizat 2.300 zboruri din Statele Unite 

către Mihail Kogălniceanu în direcţia 
Afganistan şi retur, cu anumite escale, 
operând cu ultimele serii ale avioanelor 
de tipul Boeing B-747, B-757, B-767, 
B-777 şi Airbus A-330. 

Transportul bi-direcţional a atins 
în această perioadă cifra totală de 
167.000 de militari procesaţi şi 11.800 
tone cargo transportate de aeronavele 
civile. Totodată, pentru suportul 
operaţiei OEF, companiile civile au rotit 
militari în destinaţii unde sunt instalaţii 
militare  SUA, precum Al Udeid-Qatar, 
Ali Al Salem-Kuweit, Al Dhafra-Emiratele 
Arabe Unite,  Amman-Iordania, 
Thumrait-Oman, Ambouli-Djibouti şi 
Shaikh-Bahrain, în zboruri  tip tranzit.

Un aspec t de remarcat la 
Aerodromul Mihail Kogălniceanu este 
timpul de aşteptare al unei unităţi la 
sol, care a fost în medie de 40 de ore 
dintre momentul dislocării şi al redis-
locării, pe când cel de la Manas era de 
peste 60 de ore. Alt fapt important de 
subliniat îl reprezintă costurile de 
operare generale pentru misiuni care 
a fost mult mai mic, şi realizat cu per-
sonal restrâns. În concluzie, rezultatele, 
comparativ cu operaţiunile din 
Kârgszstan, sunt net superioare.

În aceste condiţii, militarii din 
cadrul Oficiului pentru Servicii de Trafic 
Aerian au acumulat un bagaj mare de 
experientă ca urmare  a intensităţii 
operaţiunilor de la aerodrom, rezultate 
cu certitudine de neegalat, dat fiind 
faptul că activităţile s-au desfăşurat  
24 din 7. Abilităţi de planificare a 
resurselor, analizarea şi soluţionarea 
problemelor, dezvoltarea strategiilor, 
evaluarea corectă a situaţiilor în rela-
ţionarea cu partenerii străini au oferit 
pe tot parcursul anului 2014 un  
feedback pozitiv. Cu perseverenţă, 
echipa s-a adaptat repede şi cu uşurinţă 
la situaţii noi, spiritul de echipă şi  
flexibilitatea fiind uşor remarcate de 
miliarii SUA care au denumit echipa un 
„careu de aşi”.

Plutonier (av.) Samir ŞEICAMET
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Simulatorul 
de zbor C-27 J 

SPARTAN
Simulatorul este folosit pentru antrenarea 

personalului navigant, piloţi şi loadmasteri 
(specialiştii cu centrajul şi încărcarea aeronavei), 
în special pentru exersarea procedurilor de 
urgenţă. Această metodă de antrenament, 
evident, este mult mai sigură şi mai puţin 
costisitoare, astfel încât a devenit esenţială 
pentru formarea piloţilor care încep pentru 
prima dată zborul pe acest tip de aeronavă, a 
celor aflaţi în pregătire pentru obţinerea unei 
calificări superioare, precum şi pentru 
menţinerea antrenamentului personalului 
calificat. Aici se poate exersa întreaga gamă 
de misiuni realizate de SPARTAN: căutare şi 
salvare, evacuare medicală, lansări paraşutişti 
şi containere, se pot simula diverse scenarii 
tactice, cu ameninţări sol-aer şi aer-aer, atât în 
condiţii meteo normale, cât şi în condiţii meteo 
grele, de vizibilitate grea, de plafon sau vânt. 

Sistemul care deserveşte simulatorul 
reproduce static exact ceea ce se petrece în 
aeronavă, iar efectele sunt traduse în senzaţii 
aproape fidele realităţii, de la imagine, 
parametri de zbor, la efortul pe manşă sau cel 
de la paloniere. 

Piloţii pot exersa în primul rând manevrele 
şi procedurile de bază, apoi manevrele şi 
procedurile de urgenţă. Aici se pregăteşte 
zborul ca în realitate, pentru care se execută 
un briefing, se simulează misiunea şi la final 
se realizează debriefingul sau analiza misiunii. 
Pentru fiecare pilot, în funcţie de nivel, există 
un plan de pregătire diferenţiat. Piloţii care nu 
au nicio calificare pe acest tip de aeronavă 
trebuie să execute minimum 36 de ore la 
simulator înainte de a realiza un zbor pe 
aeronava reală, cei care urmează să obţină 
calificarea iniţială trebuie să realizeze 24 de 
ore de simulator, cei care se pregătesc pentru 
obţinerea calificării de bază 12 ore şi încă 12 
ore pentru a obţine calificarea gata de 
îndeplinirea misiunii sau Mission Ready. 

Şi după acestă etapă de pregătire, piloţilor 
le este necesar să realizeze 40 de ore de 
simulator dacă sunt solicitaţi să execute 
misiuni în cadrul tactic sau în teatrele de  

SIMULATOARELE  
AERONAVEI C-27 j SPARTAN

Starting with the accommodation 
flight, the practicing of maneuvers, 
t h e  n a v i g a t i o n  o r  p e r f o r m a n c e 
calculations to the aircraft repairing, 
a l l  t h e s e  c a n  n o w  b e  v i r t u a l l y 
performed. The virtual training aims 
t o  e n a b l e  t h e  p i l o t s  a n d  t h e 
engineering crews who operate the 
C-27 J SPARTAN aircraft to acquire 
s o l i d t h e o r e t i c a l  k n o w l e d g e a n d 
prac tical skil ls as well.  The f l ight 
initiation, the execution of emergency 
procedures , specific missions and 
aircraf t maintenance all set of f at 
the simulator.

De la zborul de acomodare, exersarea manevrelor acestuia, navigaţie sau calcule de 
performanţă şi până la reparaţia aeronavei, toate se pot realiza acum virtual, în scopul 
însuşirii cât mai temeinice a cunoştinţelor teoretice, dar mai ales practice ale personalului 
navigant şi ingineresc care exploatează aeronava C-27 J SPARTAN. Iniţierea în zbor, 
executarea procedurilor de urgenţă, a misiunilor specifice şi a mentenanţei aeronavei 
începe la simulator.

Centrul de antrenament prin simulare al Grupului 90 Zbor din Baza 90 Transport Aerian  
dispune, din anul 2012, pe lângă formaţiunea Management şi Mentenanţă Simulatoare 
sau de simulatorul pentru elicopterul IAR-330, şi de simulatoarele aeronavei C-27 J SPARTAN, 
cel de zbor şi cel de mentenanţă. 

 
operaţii, sau alt număr de ore pentru 
menţinerea antrenamentului şi calificărilor. 
Toate aceste ore sunt stipulate în documentele 
privind instrucţia personalului navigant pe 
acest tip de aeronavă. 

Instructorii care predau la simulator, 
comandorul Ion STĂICULESCU, căpitan-
comandorul Emil TECUCEANU, locotenent-
comandorul Florin IANCULESCU şi 
locotenent-comandorul Ovidiu george 
DRAgOMIR , de asemenea, chiar dacă 
experienţa îi avantajează faţă de ceilalţi piloţi 
de C-27 J SPARTAN, trebuie să se antreneze 
periodic la simulator.

Simulatorul de zbor redă cu fidelitate 
cabina aeronavei C-27 J SPARTAN, după cum 
apreciază locotenent-comandorul Ovidiu 
George Dragomir, instructor şef simulator 
C-27J SPARTAN, din cadrul Grupului 20 Zbor 
şi pilot comandant la C-27J. Anterior funcţiei 
actuale, locotenent-comandorul a fost pilot 
de AN-26. Acesta ne-a realizat o comparaţie 
între cele două tipuri de aeronave şi ne-a 
împărtăşit din experienţa sa de instructor: 
„Piloţii trebuie trataţi diferit, în funcţie de nivelul 
lor de pregătire teoretică şi practică. AN-26 şi  

 

C-27 J SPARTAN sunt două avioane diferite, unul 
de concepţie estică şi celălalt, vestică. Diferenţa 
dintre cele două este enormă, de la pregătire 
până la filosofia de exploatare. La AN-26 s-a pus  
accentul mai mult pe cunoaşterea tehnicii, iar 
aeronavele de concepţie vestică se bazează, în 
primul rând, pe cunoaşterea sistemelor de ultimă 
generaţie de avionică şi navigaţie. Posibilităţile 
de a-i învăţa pe ceilalţi sunt mult mai mari la 
C-27J, având în vedere aparatura mult mai 
performantă. La AN-26 complexitatea era mai 
mare, echipajul era compus din 5 membri: doi 
piloţi, mecanicul de bord, navigatorul şi 
radiotelegrafistul. Echipajul C-27 J SPARTAN este 
format doar din 3 membri: doi piloţi şi 
loadmasterul. Majoritatea sarcinilor la C-27J au 
revenit piloţilor. Cerinţele sunt destul de mari, 
însă avem avantajul că personalul navigant 
care se pregăteşte pe acest tip de aeronavă este 
tânăr şi obişnuit cu tehnologia modernă”. 

Cabina simulatorului de zbor C-27J SPARTAN

Căpitan  
Laura MĂCĂRESCU
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Exteriorul cabinei simulatorului de zbor C-27 J,  
în stânga se observă ecranul pe care este proiectat spaţiul de zbor

La simulatorul de mentenanţă C-27 J SPARTAN,  
personalul tehnic învaţă să remedieze defecţiunile apărute la aeronavă

Sublocotenentul ing. Aurora ŞERBAN monitorizează rezolvarea 
problemelor studiate de către elevi la simulatorul de mentenanţă C-27 J SPARTAN

 

maistrul militar Muntean am aflat că fiecare 
calculator în parte are propria funcţie în cadrul 
sistemului, unele generează imaginea, altele o 
procesează. Există un calculator principal cu 
rolul de server, la care se leagă toate celelalte, 
iar pe lângă partea de IT, calculatoare, se află o 
parte din aparatura existentă în avionul real: 
cabina, calculatoarele de bord şi părţile 
mecanice, toate interconectate. Sistemul de 
proiecţie este compus din trei proiectoare care 

proiectează imaginea pe un ecran concav 
semicilindric.

Simulatorul a fost fabricat înainte de 2010 
în Italia la Torino, de către Alenia Aeronautica, 
în colaborare cu cei de la Politehnica din 
Torino. În România a ajuns în luna mai a anului 
2012, a fost montat în luna iunie, iar testele 
s-au realizat în luna iulie. În august 2012 a 
intrat în exploatarea personalului navigant: 
piloţi şi loadmasteri. Simulatorul este unul 
static, de ultimă generaţie, ca acesta se mai 
găsesc două statice în Italia, şi, tot acolo, în  
 
 
 
 
 
 
 

Forţele Aeriene Italiene, unul mobil, cu trei 
grade de libertate. Simulatorul de zbor C-27J 
SPARTAN al Bazei 90 Transport Aerian este 
singurul din sud-estul Europei. 

Partea cea mai importantă a simulatorului 
şi cea mai costisitoare, din punctul de vedere 
al specialistului în IT, este cea legată de soft, 
de programe. Aceasta se poate actualiza în 
limita fondurilor disponibile şi a necesităţilor. 
Se pot încărca programe de ameninţări de la 
sol, din aer sau de pe mare. 

Personal contractual civil dr. ing. 
Claudiu Mihai gEACĂR, inginer specialist la 
Biroul tehnică şi documentaţie de aviaţie din 
Modulul Resurse din Statul Major al Forţelor 
Aeriene, prin natura funcţiei, a fost implicat 
în programul de înzestrare a avionului de 
transport scurt-mediu curier, materializat prin 
contractul de achiziţie al celor 7 avioane C-27 
J SPARTAN, care a inclus şi simulatorul de zbor 
pentru această aeronavă. Simulatorul a fost 
recepţionat în anul 2012, suplimentar acestui 
contract de achiziţie, adică printr-un contract 
de compensare a achiziţiei. „În conformitate 
cu legea românească, pe acest simulator a fost 
instalată şi baza de navigaţie pentru România. 
Iniţial, simulatorul venise cu date privind teritoriul 
şi navigaţia cu aeroporturile din Italia. În această 
bază de date privind România sunt disponibile 
trei aerodromuri: Otopeni, Bacău şi Feteşti. Pe 
acest simulator, fiecare pilot care exploatează 
acest tip de aeronavă trebuie să se pregătească 
de cel puţin două ori pe an. Economiile sunt 
destul de importante pentru noi”, a subliniat 
inginerul Geacăr.

Locotenentul gheorghe MATIŞ, pilot pe 
aeronava C-27 J SPARTAN, este unul dintre cei 
care beneficiază, în calitate de personal instruit, 
de orele de pregătire la simulator: „Simulatorul 
este foarte asemănător cu avionul în sine, cel 
puţin partea de avionică, meniuri. Tot ce ţine de 
butonat în cabină ne ajută foarte mult. Diferenţa 
se observă puţin, faţă de avionul real, doar la 
aterizare. Pentru partea de început, când trebuie 
să învăţăm lucrurile de bază, în calitate de copiloţi, 
este foarte util. Cel mai mare avantaj al 
simulatorului de zbor consider că este simularea 
cazurilor speciale. Multe dintre acestea nu avem 
cum să le realizăm în zbor şi, cel puţin pentru acest 
lucru, simulatorul este esenţial. Am în jur de 50 de 
ore efectuate la simulator, care m-au ajutat cu 
siguranţă pentru zborul real. Mi-am format 
anumite deprinderi pe care nu am mai fost nevoit 
să le asimilez în zbor. Am mers cu lecţia învăţată 
la avion. În viitor, sperăm să reuşim să facem cât 
mai multe ore la acest simulator”.

Pentru a-şi putea realiza misiunea, 
simulatorul are nevoie permanent de lucrări 
de întreţinere şi condiţii speciale de 
funcţionare. De asigurarea acestor condiţii 
este responsabil maistrul militar clasa a IV-a 
Constantin QANDIL MUSTAFA, specialist 
mentenanţă simulator de zbor: „Execut lucrări 
de întreţinere, pornirea şi oprirea acestuia.  
 

Temperatura în încăperea unde funcţionează 
simulatorul trebuie să fie de minimum 18 grade 
Celsius şi maximum 22 de grade Celsius. Dacă 
această temperatură este depăşită există riscul 
ca aparatura să se ardă, să nu mai funcţioneze 
corespunzător sau să dea defecte. Avem  
6 aparate de aer condiţionat care menţin 
temperatura în încăpere şi încă unul care 
îndeplineşte funcţia fan-ului din avion care este 
poziţionat afară, de presurizare şi depresurizare 
a cabinei, lucru care se întâmplă real în avion. 
Cel din urmă scoate aerul cald din încăpere şi 
introduce aerul rece. La fel funcţionează şi 
sistemul de ventilaţie real din avion”.

Maistrul militar clasa a II-a Marius 
MUNTEAN este specializat în radioelectronică 
de bord, asigură buna funcţionare a simulatorului 
de zbor din punct de vedere IT: „Simulatorul 
este reprezentat, în proporţie de 70-80%, de 
sisteme de calcul. Este deservit de 11 PC-uri montate 
în dulapuri speciale, legate într-o reţea locală, pe 
o buclă de fibră optică care ajută la realizarea 
rapidă a efectelor care pot genera reacţii în timp 
real din partea piloţilor, foarte fidele avionului 
real. În afară de unul dintre calculatoare, pe care 
este instalat sistemul de operare Windows, celelalte 
folosesc sisteme de operare pe bază de Unix, care 
reprezintă diferite distribuţii de Linux”. Tot de la  
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Simulatorul 
de mentenanţă 

al aeronavei C-27 J 
SPARTAN

Inginerul Geacăr a fost implicat şi în 
achiziţia Simulatorului de mentenanţă al 
aeronavei C-27 J SPARTAN. Acest simulator se 
adresează personalului tehnic care execută 
mentenanţa aeronavei C-27 J SPARTAN, 
compus din ingineri şi maiştri militari. 
Simulatorul de mentenanţă a fost achiziţionat 
tot suplimentar contractului de achiziţie al 
celor şapte aeronave. Acesta este compus 
dintr-o reţea de calculatoare pe care rulează 
un program special conceput astfel încât să 
se asigure simularea unor proceduri de 
mentenanţă şi, în egală măsură, să se permită 
urmărirea în paralel a documentaţiei tehnice. 
Elevul antrenat la simulator are posibilitatea 
să vadă care sunt paşii de urmat în cadrul 
manualului de mentenanţă şi să observe 
efectele pe care le produc acţiunile sale asupra 
aeronavei. Şi acest simulator oferă multe 
avantaje. Unul ar fi posibilitatea de a instrui 
personalul căruia îi este destinat fără a 
indisponibiliza aeronavele reale, care sunt 
restricţionate din punct de vedere al timpului 
destinat zborului. Mai oferă, de asemenea, 

posibilitatea pregătirii în siguranţă a 
personalului tehnic-ingineresc. Interfaţa te 
avertizează când se realizează un lucru greşit, 
evitându-se astfel accidentele. De asemenea, 
permite exersarea procedurilor de mentenanţă 
mult mai uşor şi verificarea acestora.

Personalul încadrat la simulatorul de 
mentenanţă este format din sublocotenentul 
ing. Nicuşor DRUŢĂ, şef formaţiune simulator 
tehnic, care se ocupă de mentenanţa 
s i m u l a t o r u l u i  d e  m e n t e n a n ţ ă  ş i 
sublocotenentul ing. Aurora gina ŞERBAN, 
ofiţer inginer specializare celulă-motor, şef 
formaţiune simulare mentenanţă, care 
supervizează activitatea celor care se 
antrenează la simulator şi, de asemenea, îi 
instruieşte în scopul realizării mentenanţei.

Sublocotenentul ing. Druţă ocupă această 
funcţie de aproximativ un an. Acesta asigură 
pornirea în siguranţă a simulatorului, 
realizează conexiunea între staţia de lucru 
principală, a instructorului, şi cele 9 staţii de 

lucru, a celor care se instruiesc. De la staţia 
principală sunt trimise exerciţii către cei care 
se instruiesc. După rezolvarea acestora 
rezultatele şi calificativele se centralizează: 
„Funcţia mea este de monitorizare, a colegei 
mele este şi de a-i ajuta pe colegi să rezolve 
exerciţiile, atunci când este necesar acest lucru. 
Dispunem de documentaţia şi de modul de 
rezolvare a exerciţiilor pas cu pas. Centrul de 
simulare al Bazei 90 deţine această facilitate de 
antrenare a personalului tehnic şi ingineresc 

din Forţele Aeriene Române şi este păcat să nu 
fie exploatată. Propun ca studenţii din Academia 
Tehnică Militară, unde sunt pregătiţi inginerii, 
şi elevii de la Şcoala Militară de Maiştri Militari 
şi Subofiţeri „Traian Vuia” de la Boboc să îşi 
îndeplinească o parte din stagii la noi, la 
simulator”. 

Sublocotenentul inginer Aurora Şerban a 
fost încadrat în această funcţie în iulie, anul 
trecut. A învăţat în scurt timp tot ce ţine de 
soft, de partea de exerciţii. Nu a avut însă 
destul timp să lucreze pe acest tip de aeronavă. 
Despre mentenanţa efectivă a aeronavei a 
învăţat odată cu militarii pe care i-a instruit: 
„Sunt multe lucruri de învăţat. Mă instruiesc şi 
practic la aeronava reală, la hangar, când se fac 
lucrări. Ca să pot să-i învăţ pe elevii mei la 
simulator trebuie să stăpânesc mai întâi partea 
practică la aeronavă”.

Momentan, simulatorul de mentenanţă 
are instalată partea de avion motor, în viitor 
urmând achiziţionarea şi a celorlalte kituri 
pentru specializările echipamente şi instalaţii 
de aviaţie, armament, avionică, radio 
ş.a.m.d.

Existenţa celor două simulatoare ale 
aeronavei C-27 J SPARTAN reprezintă un 
avantaj foarte mare pentru aviaţia militară de 
transport din România, mai ales pentru că 
majoritatea piloţilor şi tehnicienilor care 
exploatează acest tip de aeronavă se găsesc 
în baza aeriană care îl deţine. Nivelul de 
pregătire a devenit mult mai ridicat şi 
posibilităţile de antrenament sunt mult mai 
mari, costurile de pregătire scăzând 
considerabil, iar tranziţia de la simulator la 
zborul real sau la exploatarea tehnică a 
aeronavei este mult mai lină şi mai în siguranţă. 
Siguranţa creşte pentru că pilotul sau 
tehnicianul este deja obişnuit cu avionul, cu 
manevrele, cu procedurile de urgenţă, iar 
atunci când exploatează aeronava nu mai este 
luat de la zero, ci de la nivelul la care a ajuns 
în pregătire. 

Locotenentul Gheorghe MATIŞ realizează checklist-ul înaintea unui zbor simulat

Sublocotenentul ing. Nicuşor DRUŢĂ pregăteşte  
simulatorul de mentenanţă pentru cei care se vor instrui

Echipa tehnică 
a simulatoarelor 

aeronavei 
C-27 J SPARTAN
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TOTUL A ÎNCEPUT cu întrebarea firească a 
fiecărui elev de clasa a VIII-a aflat în faţa primei decizii 
majore din viaţa sa: „Şi de acum, încotro?” Răspunsul, 
pentru mine, a fost liceul militar, numit, aşa cum 
aveam să aflu mai târziu, Colegiul Militar Liceal 
„Dimitrie Cantemir” din Breaza. Nu pot determina 
clar un moment sau un motiv pentru care am devenit 
atrasă de armată, poate din clasele primare când mă 
jucam împreună cu colegul meu de bancă cu soldăţeii 
şi câştigam războaie sau poate pentru că primul avion 
pe care l-am văzut, mi-a tăiat respiraţia. Am fost 
băiatul familiei (şi singurul copil)… 

Liceul militar a fost o experienţă mult mai 
deosebită decât mă aşteptam sau aş fi putut anticipa 
vreodată. Liceul te maturizează, te învaţă să fii 
independent, mai ordonat, mai disciplinat. Aici totul 
se măsoară în cadenţă, cadenţa grăbită a sufletelor 
tinere care trebuie să intre în rezonanţă cu cea 
calculată în regulamentele militare. Un elev militar 
este diferit de un elev civil nu doar prin lipsurile 
îndurate, ci şi prin micile recompense, amintirile pe 
care le păstrează în suflet, oamenii pe care îi cunoaşte 
şi relaţiile care se formează. Nu voi uita niciodată 
serile de sfârşit de săptămână când ne strângeam 
toţi pe platou cu pături, chitări şi cântam „melodii 
ostăşeşti” sau multitudinea de planuri şi complicaţii 
din spatele unui simplu weekend, la „Sinaia for ever”, 
ori glumele, gafele şi momentele petrecute împreună. 
Armata îţi oferă sentimentul de apartenenţă... Când 
timp de patru ani, patul din liceu este mai mult patul 
tău decât cel de acasă, unde ajungi să fii doar un 
oaspete, când colegii şi colegele devin şi mamă şi 
tată, se creează legături care trec testul timpului. 
Poate cea mai frumoasă amintire pe care mi-o trezeşte 
o fotografie din acea perioadă este cea în care suntem 
trei fete şi ne îmbrăţisăm. Plângeam! Spune atât de 
multe... Spune că ne va fi dor unii de alţii, ne va fi dor 
să mai fim copii, dar şi că nu este sfârşitul, că au rămas 
amintirile plăcute, că aici ne despărţim, dar poate, 
poate...

În timpul liceului am avut şansa să fac parte din 
două proiecte Comenius, „Pride and Prejudices – 
Overcoming stereotypes” şi „Music matters”, în 
cadrul cărora am cunoscut oameni, locuri, obiceiuri 

extraordinare; un amalgam de nou şi vechi, păreri, 
religii, domenii diferite. Am vizitat Bulgaria, Cehia, 
Turcia (chiar am împlinit 18 ani acolo), Elveţia şi am 
ajutat la organizarea a două întâlniri în România. 
Perspectivele, modul meu de a privi lumea şi locul/
rolul nostru în Europa s-au schimbat. Am crescut 
alături de oamenii din Comenius, am învăţat multe 
şi mă adaptez mult mai uşor.

Decizia finală de a urma Academia Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă” din Braşov şi împărtăşirea 
acestei hotărâri părinţilor am făcut-o în clasa a XI-a 
şi, deşi poate ei îşi doreau o altă meserie pentru mine, 
mi-au respectat decizia şi m-au susţinut. Dacă liceul 
mi-a oferit sentimentul de apartenenţă la grup, aviaţia 
mi-a arătat cât de mult depindem unii de alţii şi de 
cât de mult efort este nevoie pentru ca o aeronavă 
să execute o misiune în condiţii de siguranţă. Am 
înţeles că aici nu există şefi şi subaltern; piloţii şi 
maiştrii militari sunt colegi sau prieteni.

Momentul în care am ştiut că am făcut alegerea 
potrivită a fost cel în care m-am urcat prima dată în 
avion, la manşă. Atunci am simţit că totul a meritat! 
Nimic nu poate descrie fericirea pe care am simţit-o 
aflându-mă acolo. Sunt conştientă că, în zilele noastre, 
şansa de a practica meseria care îţi place este o raritate 
şi mă simt norocoasă.

Academia... este diferită, noi suntem alţii! Nu mai 
suntem copiii de 15 ani, plecaţi de acasă. Poate încă 
am rămas nostalgică după perioada de timp petrecută 
în liceu sau poate mi-ar fi mai uşor să scriu despre 
studenţie dacă ar fi deja un capitol încheiat. Privind 
în urmă la cei doi ani petrecuţi aici, îmi pare că au 
trecut mai multe vieţi. Atâtea amintiri: cursuri, sesiune, 
practică, tabără, glume... Nu voi uita prima ieşire cu 
toţi colegii în oraş, perioada petrecută la Boboc, 
zborul, extazul, legătura instructor-pilot elev, tehni-
cienii, maiştrii, saltul cu paraşuta, nopţile nedormite 

din sesiune, noaptea albă de dinaintea examenului 
la matematică, când toată grupa rezolva integrale şi 
învăţa teoreme într-o cameră, biblia noastră cea de 
toate zilele (manualul de IAK-52), nesfârşitele frunze 
şi imensitatea albă de pe sectoare, cursurile la care 

abia supravieţuieşti, serile când la ora 21 pici rupt de 
oboseală, privirea perplexă şi corpul paralizat când 
afli că ai o verificare surpriză… Nu voi uita cum m-am 
simţit în acele momente!

La Boboc, pentru o perioadă, chiar am devenit 
o familie: studenţi, instructori, tehnicieni, maiştri, iar 
împreună cu controlorii de trafic aerian, meteorologul, 
medicii, vânătorul, o adevărată echipă! Toţi depindem 
unii de alţii, nu există roluri/îndatoriri importante şi 
mai puţin importante, nu există loc pentru greşeli!

Au fost ani plini! E amuzant, dar acum când scriu 
aceste rânduri mă simt ca o bătrânică la 80 de ani. Îmi 
place să învăţ lucruri noi, sunt curioasă, îmi place să 
cunosc oameni, culturi, obiceiuri, îmi place să 
interacţionez cu alte persoane. Şi, astfel, m-am 
implicat în diverse proiecte. Am ajutat la reînfiinţarea 
Asociaţiei Studenţilor Militari din Braşov, în anul 2012, 
am participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice 
studenţeşti, atât în limba română, cât şi în limba 
engleză (2013), am participat la organizarea RCIC 
2013 (Redefining Community in Intercultural Context), 
anul trecut am făcut parte din echipa de patru 
studenţi militari care au participat la Misiunea 
Centenara (iulie, 2014), împreună cu studenţi din alte 
aproape 80 de ţări ale lumii, iar anul acesta o să merg, 
în cadrul programului Erasmus, pentru trei luni, în 
Austria. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu activă!

Dintre toate activităţile enumerate, mi-ar plăcea 
să vorbesc puţin despre Misiunea Centenara, o 
experienţă incredibilă, bilingvă, dincolo de cuvinte 
şi de ce ar putea exprima ele. Ce exemplu ar putea 
fi mai bun decât faptul că acum am prieteni în 
Mauritania, Thailanda, Republica Democrată Congo, 
Pakistan, Canada, Spania, Portugalia, Albania. Totul 
a fost dincolo de aşteptări, prin ineditul şi amploarea 
situaţiei. Am avut cele mai interesante discuţii despre 
cele mai banale subiecte, am împlinit 21 de ani în 
Paris şi mi-au cântat „La mulţi ani!” în trei limbi diferite 
(fără limba română), am învăţat să dansez kizomba, 

Student sergent
Adriana COMĂNOAIA
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am vizitat sediul UNESCO din Paris şi cel mai mare 
muzeu despre Primul Război Mondial, Turnul Eiffel 
şi Domul Invalizilor, am fost în Place de la Concorde 
pe 14 iulie, de ziua Franţei, şi am lansat porumbei 
albi…

Nu există cuvinte pentru a descrie cât de 
norocoasă m-am simţit pentru că am avut această 
ocazie! Şi încă mă simt, chiar şi acum. Reamintindu-mi, 
realizez că toată munca şi sacrificiile au meritat. Nimic 
nu a fost în plus, nimic nu a fost degeaba. În fond, 
toate m-au făcut ceea ce sunt acum. Un om! Poate 
sună ca un clişeu, dar sunt de părere că nu ne naştem 
oameni, ci devenim! În fond, nu aş fi realizat toate 
acestea dacă nu ar fi existat oamenii care m-au 
sprijinit, cei care m-au îndrumat, chiar şi cei care mi-au 

pus piedici şi m-au forţat să mă maturizez. Uneori 
mă întreb cât de greu le-a fost părinţilor mei să-şi 
ştie singurul copil mereu departe, venind acasă doar 
în vacanţe, uneori nici atunci, mereu pe fugă, mereu 
ocupată. Nu! Nu eu am făcut cele mai mari sacrificii, 
ci ei! Ei au fost primii care mi-au oferit aripile... şi le 
mulţumesc!

Acum privesc spre viitor. Nu ştiu ce va urma, dar 
abia aştept să înceapă un nou capitol în viaţa mea, 
cu provocările şi complicaţiile sale.

Ego sum qui sum!

COLABORARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+
Locotenent-colonel Laurian Gherman

În a doua jumătate a lunii februarie a.c., la Deblin, în Polonia s-a parafat acordul de colaborare în cadrul pro-
gramului ERASMUS+ între Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov şi Academia Forţelor Aeriene din 
Polonia.

Academia Forţelor Aeriene din Polonia a obţinut de curând Carta ERASMUS+, astfel fiind creat cadrul legal 
privind finanţarea mobilităţilor de studenţi şi cadre didactice, dar şi accesarea de fonduri pentru proiecte de cercetare 
comune.

Participarea în cadrul programului ERASMUS+ permite îmbunătăţirea actului didactic prin contactul cu profesori 
din alte universităţi din Europa, crearea unor legături de colaborare în vederea derulării unor proiecte comune şi, 
nu în ultimul rând, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză, atât în timpul discuţiilor bilaterale, 
cât şi în timpul desfăşurării actului didactic. Astfel, cadrul didactic este încurajat să pregătească o parte din cursuri 
în limba engleză, ceea ce conduce la o mai mare vizibilitate a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, atât pe 
plan intern, cât şi extern. De asemenea, prin semnarea acordului de colaborare în cadrul programului ERASMUS+ 
se asigură finanţarea unor proiecte de cercetare comune între cele două instituţii de învăţământ.

SESIUNEA  
DE COMUNICĂRI 

ŞTIINŢIFICE  
LA ACADEMIA 

FORŢELOR AERIENE

În perioada 02-04 aprilie a.c., 
la Academia Forţelor Aeriene 
„Henri Coandă” Braşov, s-a desfă-
şurat cea de-a 17-a ediţie a sesiunii 
internaţionale de comunicări  
ştiinţifice – AFASES 2015, având 
tema „Communicating Across 
Cultures”.

La sesiunea de comunicări 
participă studenţi din cadrul 
instituţiilor de învăţământ militar 
şi civil, dar şi din cadrul universită-
ţ i l o r  p a r te n e re d i n ţ a ră ş i 
străinătate.
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În data de 09.03.2015, în prezenţa şefului Statului Major al Forţelor 
Aeriene, domnul general-maior Laurian ANASTASOF, a avut loc 
predarea-primirea comenzii şi a Drapelului de luptă ale Şcolii de Aplicaţie 
pentru Forţele Aeriene ,,Aurel Vlaicu”, între comandorul Florin-Şerban 
CĂPITANU şi comandorul Nicolae TĂNASIE. Totodată, au fost numiţi 
în funcţie locţiitorul comandantului, comandorul Ovidiu BĂLAN şi şeful 
de stat major, comandorul Petre Francisc IgNAT.

Comandorul Nicolae TĂNASIE 
este absolvent al Institutului Militar 
de Aviaţie „Aurel Vlaicu”, promoţia 
1996.

Şi-a început cariera de ofiţer la 
Grupul 93 Aviaţie Vânătoare 
Giarmata şi a ocupat funcţii de la 
pilot, pilot şef, instructor sistem 
arme, comandant patrulă şi şef al 
informaţiilor.

Până la data 28 februarie a.c.  
a îndeplinit funcţia de locţiitor grup 
zbor la Baza 71 Aeriană Câmpia 
Turzii.

În data de 20.02.2015 a avut loc, la Şcoala de Aplicaţie pentru 
Forţele Aeriene, festivitatea de absolvire a „Programului de 
formare iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti”. Pe 
parcursul celor patru luni, militarii au dobândit cunoştinţele 
teoretice şi deprinderile practice necesare pentru prima funcţie 
în care au fost numiţi. 

Cu această ocazie, militarii au fost felicitaţi de către şeful 
Instrucţiei şi Doctrinei din cadrul Statului Major al Forţelor 
Aeriene, general de flotilă aeriană Florentin BRĂTULESCU.

În data de 20.02.2015, a avut loc festivitatea de absolvire a „Cursului 
de operatori căutare, salvare-evacuare”, seria 02.02-20.02.2015.

Vineri, 27.02.2015, la Şcoala de 
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „AUREL 
VLAICU” a avut loc festivitatea de absolvire 
a următoarelor cursuri:

– Cursul de bază aviaţie nenaviganţi;
– Cursul de bază rachete şi artilerie 

antiaeriană;
– Cursul de bază radiolocaţie.

Vineri, 13.03.2015, la Şcoala de Aplicaţie 
pentru Forţele Aeriene ,,Aurel Vlaicu”, a avut 

loc festivitatea de absolvire a ,,Cursului 
subsistem de supraveghere aeriană al 

sistemului de comandă-control aerian 
naţional (SRSM)” şi a ,,Cursului intensiv de 

limba engleză, nivel familiarizare “. 

SCHIMBAREA COMENZII LA SAFA

ABSOLVIREA SOLDA}ILOR 
{I GRADA}ILOR PROFESIONI{TI
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ADAPTABILITATEA - 
PRINCIPALUL ATRIBUT  

AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR

S.M.M.M.S.F.A .

Plutonier adjutant Alexandru BĂLĂNESCU

T h e  " T r a i a n  V u i a " 
N CO s M i l i ta r y Sc ho o l o f 
t h e  A i r  F o r c e  p r o v i d e s 
p ro fe s s io na l t ra i ni ng o f 
NCO s tha t wi l l  se r ve the 
M i n i s t r y  o f  N a t i o n a l 
D e f e n s e  a n d  o t h e r 
i n s t i t u t i o n s  w i t h i n  t h e 
system of defense, public 
o r d e r  a n d  n a t i o n a l 
securit y. 

T h e  i n s t i t u t i o n ’ s 
graduates are e xper ts in 
o p e r a t i o n  a n d 
ma i nte na nce of syste ms 
a n d  e q u i p m e n t  o f 
a v i a t i o n ,  a r t i l l e r y  a n d 
anti- aircraf t missiles and 
radars .

PROVOCĂRILE 
PREZENTULUI  
ŞI PLANURILE 

PENTRU VIITOR
Scopurile urmărite de către întreg 

personalul încadrat la Şcoala Militară 
de Maiştri Militari şi Subofiţeri a 
Forţelor Aeriene (SMMMSFA) de la 

Boboc constau în adaptarea continuă 
a ofertei de învăţământ şi a programei 
şcolare, pentru a forma subofiţeri şi 
maiştri militari în specialităţi militare 
în conformitate cu cerinţele unităţilor 
militare beneficiare. În acest sens, 
asigură condiţiile de pregătire nece-
sare, astfel încât pe porţile şcolii să 
iasă absolvenţi foarte bine instruiţi, 
care pot face faţă încercărilor de la 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, de la Boboc, este o unitate de 
învăţământ militar, integrată în sistemul naţional al instituţiilor de învăţământ, care desfăşoară activităţi de nivel 
postliceal, este subordonată administrativ Statului Major al Forţelor Aeriene, iar pe linie de învăţământ este arondată 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău. Şcoala asigură formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari şi 
subofiţerilor necesari Ministerului Apărării Naţionale, dar şi altor instituţii din cadrul sistemului de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, experţi în operarea şi mentenanţa sistemelor şi echipamentelor din dotarea aviaţiei, 
artileriei şi rachetelor antiaeriene şi radiolocaţiei.

locurile de muncă din unităţile în care 
sunt repartizaţi. În acest an, au fost 
şcolarizaţi 105 elevi pentru corpul 
maiştrilor militari, 59 în arma aviaţie 
(dintre care unsprezece locuri au fost 
alocate fetelor) - împărţite în patru 
specialităţi militare, 26 în arma radi-
olocaţie (dintre care şase fete) şi  
20 în arma rachete şi artilerie antiae-
riană (trei fete), şi 60 de elevi la sub-
ofiţeri (15 în arma aviaţie, 15 în arma 

radiolocaţie şi 30 în arma rachete şi 
artilerie antiaeriană – dintre care trei 
fete). Pentru anul de învăţămînt 2015-
2016, în condiţiile aprobării propunerii 
şcolii de către Direcţia Management 
Resurse Umane din cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale şi a acreditării 
specialităţii militare aviaţie şi opera-
tori (controlori) trafic aerian, din 
cadrul armei aviaţie, vor fi alocate  

15 locuri la subofiţeri, repartizate 
pentru fete şi băieţi, departajarea 
făcându-se în ordinea descrescătoare 
a mediilor. De asemenea, la nivelul 
SMMMSFA se lucrează pentru diver-
sificarea programelor şcolare, astfel 
încât, şcoala să fie implicată în asigu-
rarea pregătirii personalului ce va fi 
încadrat pe avioanele de luptă F-16, 
care vor intra în dotarea Forţelor 
Aeriene Române, dar şi pentru tehnica 

nouă de rachete antiaeriene, aflată 
în dotare (sistemul HAWK PIP III R). 

„Suntem în perioada de după  
sesiune, rezultatele au fost centralizate 
şi sunt destul de bune. Am avut instructori 
exigenţi care au apreciat corect nivelul 
de pregătire al elevilor, însă avem şi 
câţiva restanţieri. Acum ne concentrăm 
pe activităţile din ultima parte a anului, 
în care se pune accentul pe referatele de 

specialitate şi pe lucrările de absolvire, 
pentru cei aflaţi în an terminal. De ase-
menea, trebuie să organizăm tabăra de 
instrucţie cu elevii de anul I, care se va 
executa în tabăra militară din localitatea 
Tărlungeni, aflată în patrimoniul 
Academiei Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă” din Braşov. Totodată, avem în 
vedere  activităţile planificate în săptă-
mâna Şcoala Altfel, din perioada 6 la 10 
aprilie 2015”, ne-a rezumat comandorul 
Constantin STANCIU, comandantul 
SMMMSFA, principalele activităţi de la 
sfârşitul primului semestru şi câteva 
dintre activităţile planificate să se 
desfăşoare în partea a doua a anului 
de învăţământ.

„Pe lângă aceste activităţi şcolare, 
SMMMSFA a fost implicată în evaluarea 
realizată, pe 16 şi 17 martie 2015, de către 
o comisie ARACIP (Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar) pentru acreditatea unor 
programe de formare a subofiţerilor pe 
filiera directă şi, în perioada 23.02 la 
27.03, într-o activitate de audit realizată 
de către Secţia de Audit Buzău, care face 
o evaluare a sistemului de învăţământ 
la nivelul judeţului”, am mai aflat de la 
comandant care ne-a asigurat că 
personalul didactic este trimis periodic, 
prin rotaţie, la cursuri de pregătire 
pentru a fi la curent cu metodica 
didactică şi, deşi nu are la dispoziţie 
pentru fiecare materie ofiţeri cu studii 
de licenţă care să predea la un înalt 
nivel, îşi face treaba cât mai bine cu 
personalul  af lat  la dispoziţie. 

SCHIMBAREA COMENZII LA SAFA

Lecţie practică de învăţare a instalaţiilor elicopterului
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„Rezultatele obţinute de şcoală sunt 
apreciate de către unităţile din cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale care 
beneficiază de personalul format la noi, 
indiferent de categoria de forţe în cadrul 

căreia a fost repartizat, de la care avem 
un feed-back foarte bun, dar şi de către 
structurile din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne şi instituţiilor civile 
unde au ajuns absolvenţi de-ai noştri”, 
a încheiat scurta prezentare a instituţiei 
de învăţământ pe care o conduce 
comandorul Stanciu.

Am mers la Secţia învăţământ 
pentru a afla mai multe informaţii 
despre activităţile enumerate de către 
comandant. Aici am aflat de la căpitan-
comandorul Corneliu MITITELU, şeful 
secţiei, că în SMMMSFA se execută un 
audit de sistem privind procesul de 
învăţământ din perioada 2011-2014, 
ordonat de către Direcţia Audit a 
Ministerului Apărării Naţionale. „Se 
urmăresc date privind baza legală, 
organizarea, desfăşurarea şi evidenţa 
procesului de învăţământ, precum şi 
resursele umane, materiale şi financiare 
utilizate în perioada amintită”, ne-a 
prezentat şeful secţiei scopul auditului 
şi domeniile urmărite în cadrul 
acestuia.

Tot aici am aflat că programele 
care urmau să fie acreditate de către 
ARACIP, în baza evaluării făcută de către 
comisie, au fost autorizate în anul 2012 
şi, conform legii, după trei ani progra-
mele trebuie acreditate. Comisia era 
formată din doi experţi evaluatori, 
stabiliţi de ARACIP, şi un observator de 
la Inspectoratul Şcolar Buzău. În cadrul 
evaluării, membrii comisiei făceau un 
studiu diagnostic privind stadiul de 
dezvoltare a unităţii de învăţământ, 
precum şi eficienţa internă şi externă 
pe ultimul ciclu de învăţământ, studiau 
noul proiect de dezvoltare instituţio-
nală, în baza diagnozei realizate şi prin 
comparaţie cu vechiul plan, verificau 
planurile operaţionale din ultimii trei 
ani, în care se evalua şi atingerea 
obiectivelor propuse, şi alte nenumă-
rate verificări ale procesului de învăţă-
mânt şi a documentaţiei necesare în 
vederea acreditării.

I-am solicitat sublocotenentului 
Mihai RUSU, ofiţer din cadrul secţiei, 
promoţia anului 2013 a Academiei 
Forţelor Aeriene (AFA) să ne spună ce 

crede că ar putea îmbunătăţi procesul 
de învăţământ, din perspectiva expe-
rienţei sale din viaţa de student. Deşi 
a studiat într-o altă instituţie de învă-
ţământ, aveam să descopăr aceeaşi 

opinie pe care o împărtăşeau şi elevii 
şcolii. „În învăţământul militar, teoria ar 
trebui completată cu mai multă parte 
practică. Te confrunţi cu o cantitate mare 
de informaţii pe care trebuie să o înma-
gazinezi într-un timp scurt. Consider că 
pentru problemele generale ar trebui să 
se extragă informaţiile esenţiale şi ar 
trebui insistat mai mult pe pregătirea 
militară şi pe pregătirea de specialitate, 
în special pe pregătirea practică la teh-
nică” ne-a mărturisit tânărul ofiţer de 
la personal. 

Am ajuns şi la catedra Instruire 
militară de bază, unde am aflat de la 
căpitan-comandorul Ionel NECULA, 
şeful de catedră, faptul că instrucţia se 
desfăşoară în două etape: în prima se 
formează deprinderile de luptători ale 
militarilor, iar în cea de-a doua etapă 
ei sunt formaţi ca lideri ai structurilor 
de la baza ierarhiei militare (echipă, 
grupă, echipaj). În cadrul cursului de 
leadership, în care se formează deprin-

derile militarilor de conducători ale 
grupurilor mici, la sfârşitul lunii iunie 
şi începutul lunii iulie se execută tabăra 
de instrucţie care se va desfăşura 
într-un obiectiv militar din localitatea 
Tărlungeni, aparţinând AFA. „Este prima 
dată când tabăra de instrucţie se va 
desfăşura în acest loc, aşa că trebuie să 

vedem, în funcţie de condiţiile de care 
dispunem, ce activităţi putem desfăşura. 
În acest sens, în perioadele 19 la 20 martie 
şi 2 la 3 aprilie, se execută recunoaşterea 
şi pregătirea taberei pentru desfăşurarea 
activităţilor planificate. În tabără vom 
executa şi o şedinţă de tragere cu 
armamentul de infanterie metodică, în 
care elevii vor învăţa să întocmească 
documentele pentru tragere şi vor par-
ticipa la organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor din poligon”, am aflat, de la 
şeful de catedră, câteva detalii despre 
tabăra de instrucţie. 

ELEVII NOŞTRI –  
VIITORUL 
NOSTRU

În această cazarmă, în care îşi 
desfăşoară activitatea şi Şcoala de 
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel 
Vlaicu”, se respiră „aviaţie”, am înţeles 
după discuţiile avute cu plutonierul 
adjutant principal Alexandru BOTAN, 
consilierul comandantului pentru 
probleme ale maiştrilor militari şi 
subofiţerilor. Nu numai militarii, per-
sonalul didactic sau elevii simt acest 
fenomen, ci chiar şi personalul auxiliar 
care este implicat în activităţile desfă-
şurate în unitate. În timp ce schimbam 
unele impresii cu ospătăriţele de la 
RO-ARMYCATERING S.A., Carmen 
MIRON şi gabriela SIMION, am aflat 
cât de afectate sunt acestea atunci 
când unii dintre piloţi sau tehnici 
„pleacă prea devreme dintre noi”. 
Locurile de la mesele unde aceştia 
stăteau de obicei rămân libere şi nu te 
lasă să uiţi faptul că ei vor zbura veşnic 
şi nu vor mai ateriza pe nicio pistă.

Am pornit prin cazarmă pentru a 
face cunoştinţă cu promoţiile viitoare 
de maiştri militari şi subofiţeri din 
forţele aeriene. În laboratorul de 
indicare-dirijare se aflau la cursuri elevii 
de la maiştri militari anul II, specialitatea 
rachete antiaeriene. Instructorul, 
maistrul militar clasa a IV-a Bogdan 

MODORAN, le împărtăşea elevilor, în 
cadrul modulului Rampa de lansare, 
din experienţa acumulată în perioada 
în care a lucrat la Centrul 102 
Mentenanţă din Bucov unde şi-a 
aprofundat cunoştinţele legate de 
tehnica de artilerie antiaeriană, atât 
din cadrul Forţelor Aeriene cât şi 
Terestre. Instructorul era mulţumit de 
elevii săi, despre care spunea că „sunt 
receptivi, se implică în ceea ce fac şi devin 
mult mai activi atunci când mergem în 
poziţie, la tehnică”. Am mai aflat faptul 
că machetele din laborator erau  
construite de elevi din promoţiile 
anterioare.

Am încercat să aflu ce părere au 
elevii despre această şcoală şi am stat 
de vorbă cu elevul sergent Dragoş 
Andrei BOSNEANU, absolvent al 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
Bucureşti, promoţia 2011. După ce a 
făcut un master de comunicare în 
cadrul Universităţii Bucureşti, nu a 
reuşit să practice preoţia şi a vrut să 
dea admitere la Academia Tehnică 
Militară, însă nu mai avea dreptul la o 
a doua facultate de stat. Personalul de 
la Centrul Militar Zonal i-a recomandat 
să aleagă SMMMSFA, iar el şi-a dat 
demisia din funcţia de cântăreţ şi a 
devenit elevul acestei şcoli. S-a adaptat 
uşor la viaţa de militar pentru că şi în 
viaţa religioasă există constrângeri, iar 
acum vrea să se pregătească într-o 
specialitate tehnică.

„Am o părere foarte bună despre 
această şcoală tehnică şi consider că aici 
se poate învăţa tot ce ţine de aviaţie, 
radiolocaţie, rachete, electronică şi se 
face o instrucţie care îţi asigură o pregă-
tire militară de bază”, şi-a exprimat 
părerea despre SMMMSFA, Bosneanu. 

Una dintre pasiunile sale este IT-ul, el 
fiind implicat în redactarea revistei 
şcolii. De asemenea, în cadrul Sesiunii 
de comunicări ştiinţifice organizată la 
Constanţa, în noiembrie 2014, de către 
Şcoala Militară de Maiştri Militari a 
Forţelor Navale, a obţinut locul I cu 
platforma e-learning „Metodă modernă 

În sala de curs

Studiul aeronavei MiG-21
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de învăţământ” pentru pregătirea 
subofiţerilor aflaţi la continuare de 
studii, prin care aceştia să urmeze 
cursuri la distanţă, prin intermediul 
unui cont personal accesat în baza unei 
parole, lucrare la care l-a avut îndru-
mător pe plutonierul adjutant principal 
Botan.

Elevul caporal Anca Larisa 
MANEA a fost influenţat de rudele pe 
care le are în armată, atât în cadrul 
Forţelor Aeriene cât şi Terestre, să 
aleagă acest drum în viaţă. Ea a urmat 
un liceu civil şi consideră că în armată 
îşi formează un stil de viaţă mult mai 
ordonat, într-un mediu stabil şi bine 
organizat. Îi place faptul că după ce 
învaţă partea teoretică merge în poziţie 
şi pune în practică ceea ce a învăţat. Îşi 
doreşte să folosească aceste cunoştinţe 
în unitatea în care va fi repartizată şi 
să îi înveţe, la rîndul său, pe viitorii 
colegi din unitatea în care se va stabili. 
Anca recunoaşte faptul că fetele din 
şcoală beneficiază de condiţii mai bune 
de cazare decât băieţii, deoarece sunt 
repartizate mai puţine în cameră, iar 
după ce studiază şi îşi întreţine sectoa-
rele repartizate mai are şi timp liber la 
dispoziţie pe care îl petrece în cazarmă 
sau merge în învoire.

Am ajuns şi în laboratorul de 
informatică unde se aflau două grupe 
de maiştri militari, anul I. Aici, perso-
nalul civil contractual Elena MATEI, 
în cadrul disciplinei Utilizarea tehnicii 
de calcul, le inocula elevilor cunoştinţe 
noi despre Procesorul de date Word, 
majoritatea dintre ei deţinând un 
Certificat de competenţă digital obţinut 
la absolvirea liceului. Am aflat că în 
acest laborator a fost suplimentat 
numărul calculatoarelor conectate la 
internet pentru ca elevii care nu dispun 
de laptopuri pe care le folosesc prin 
intermediul reţelei wireless existentă 
în spaţiile de cazare, să aibă acces, după 
terminarea programului, la surse de 
documentare pentru întocmirea 
referatelor de specialitate. În plus, în 
şcoală se lucrează la un proiect pentru 
realizarea unei reţele locale, sub forma 
unei biblioteci virtuale, unde sunt 
integrate informaţii din cadrul cursu-
rilor şi cărţi de specialitate în format 
electronic, ca o altă sursă de informare 
pentru elevi.

Am încercat să aflu ce gândesc 
viitorii maiştri militari despre această 
meserie şi am aflat de la elevul fruntaş 
Cristian BÎTCĂ, de la specialitatea 
electronică şi automatizări de bord de 
aviaţie, că după ce „a intrat în materie” 
a început să îi placă electronica digitală, 
dispozitivele electronice discrete şi 
automatizările, materii la care a şi 
obţinut nota 10 în examenele din prima 
sesiune. După această sesiune a obţinut 
cea mai mare medie dintre băieţi şi a 
doua din compania de maiştri militari, 
anul I. Deşi când a dat admitere la 
Academia Forţelor Terestre (AFT), unde 

nu a obţinut „de puţin” media necesară, 
nici nu vroia să audă de maiştri militari, 
acum consideră că „niciodată nu trebuie 
să zici niciodată” pentru că „îi place la 
nebunie ceea ce face” şi îşi doreşte să 
ajungă tehnic de bord. După absolvire, 
ar vrea să urmeze un curs de speciali-
zare pentru trecerea la exploatarea 
avionului F-16.

Media cea mai mare la maiştrii 
militari în anul I a avut-o, după prima 
sesiune, elevul fruntaş Anca Mihaela 
MORARU, de la specialitatea radioe-
lectronică de bord de aviaţie. 
„Întotdeauna mi-am dorit să ajung 
militar în arma aviaţie, să am parte de 
ordinea din armată şi să primesc respec-
tul cuvenit ca femeie din partea celorlalţi. 
Şcoala militară reprezintă un al doilea 
ciclu de dezvoltare, după cei şapte ani 
de educaţie primită acasă; aici ne 
maturizăm şi devenim mai responsabili. 
Viaţa de militar, cu bune şi rele, este 
frumoasă”, mi-a mărturisit Anca. Ea îşi 
doreşte să fie admisă la AFA, iar în acest 
scop şi-a organizat timpul astfel încât 
să înveţe şi pentru examene, dar şi 
pentru admiterea în academie. Îi urăm 
succes!

Elevul Nicolae Andrei ION, de la 
aceeaşi specialitate militară, a făcut 
parte din corpul soldaţilor şi gradaţilor 
profesionişti, dar şi-a dorit să avanseze 
în cariera militară. Nu ştia nimic despre 
această specialitate şi a dorit să înveţe 
ceva nou, iar pe parcurs a descoperit 
că este foarte interesant ceea ce face. 
El este mulţumit de colectivul din care 
face parte pentru că este unit şi se ajută 
în orice problemă, profesională sau 
personală. De asemenea, profesorii 
sunt dispuşi să îi ajute în tot ceea ce 

intreprind, dar şi-ar dori mai multe ore 
la tehnică pentru a folosi cunoştinţele 
teoretice acumulate. Şi el îşi doreşte să 
ajungă ofiţer, de aceea va da din nou 
admitere la AFT, după ce anul trecut 
nu a fost admis.

Am observat faptul că mulţi dintre 
elevii buni îşi doresc să ajungă ofiţeri. 
Şi nu numai pentru a obţine acest 
statut!

Laboratorul de electrotehnică

Lucrări practice la avionul MiG-21

o situaţie stabilă, iar soţia şi fiul său, 
Petru David, în vârstă de un an şi 
jumătate, îl vor aştepta nerăbdători să 
se întoarcă acasă. „Este o instituţie 
respectabilă, unde am acumulat multe 
cunoştinţe noi pe care le vom folosi în 
cariera militară, dar şi cunoştinţe de 
electronică, pe care le putem folosi în 
viaţa de zi cu zi”, este de părere 
Marius.

E l e v u l  c a p o r a l  Va l e n t i n 
PLOPEANU a renunţat la unitatea de 

geniu, unde a fost încadrat ca şofer, 
pentru a încerca ceva nou. Îi place că 
nu mai lucrează pe utilaje şi îşi doreşte 
să se perfecţioneze în specialitatea 
război electronic pentru că este  
conştient de faptul că situaţiile întâlnite 
în teritoriu sunt mult mai complexe 
faţă de ceea ce învaţă în şcoală.

În laboratorul de electrotehnică 
se aflau la cursuri subofiţerii aflaţi la 
continuare de studii în specialitatea 
tehnician electronist. Aceştia sunt 
încadraţi pe funcţii de maiştri militari 
şi au nevoie de specializare pentru a 
putea ocupa în continuare aceste 
funcţii. Plutonierul-major Vasile 
MANOLE, încadrat la Compania 210 
Radiolocaţie Iaşi, a venit la acest curs 
pentru a îndeplini condiţiile necesare 
trecerii în corpul maiştrilor militari. 
Acest curs reprezintă o completare de 
studii pentru echivalarea în învăţămân-
tul civil cu calificarea de tehnician 
electronist, recunoscută de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale. Întrucât 
în prezent ocupă o funcţie de specialist 
grup radar, funcţie de maistru militar, 
îşi doreşte să acceadă în corpul maiştri-
lor pentru a fi sigur că va putea rămâne 
pe această funcţie şi nu va fi nevoit să 
se mute în altă unitate. Chiar dacă este 
neclară situaţia privind avansarea lor, 
speră că acest curs îl va ajuta să poată 
ocupa această funcţie în continuare, 
chiar dacă o va face ca subofiţer.

Am părăsit cazarma de la Boboc 
optimist în privinţa pregătirii viitoa-
relor generaţii de maiştri militari şi 
subofiţeri care vor absolvi Şcoala 
Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian 
Vuia” pentru a putea răspunde la 
provocările viitorului.

Următoarea oprire am făcut-o la 
catedra Tehnică de radiolocaţie şi 
război electronic, unde locotenent-
colonelul Dan DUMITRAŞCU, şeful 
de catedră, preda subofiţerilor formaţi 
pe filieră directă de la specialitatea 
război electronic. Am aflat că aici elevii 
îşi formează competenţele de bază, ca 
specialişti, pentru operarea pe tehnica 
de luptă specifică, asimilând cunoştin-
ţele teoretice de bază privind funda-
mentele războiului electronic şi  

atribuţiunile pe care le vor îndeplini 
pe timpul executării serviciului de luptă 
supraveghere electronică, iar pregăti-
rea practică şi stagiul se execută la 
unitatea militară beneficiară. „Elevii 
sunt receptivi, vin în contact cu noţiuni 
noi, dar au capacitatea intelectuală 
necesară pentru asimilarea acestor 
cunoştinţe şi dau dovadă de ambiţie în 
executarea sarcinilor didactice primite”, 
este opinia şefului de catedră.

Una dintre condiţiile pentru a fi 
admis la subofiţeri este să fi lucrat cel 
puţin trei ani ca soldat şi gradat  

profesionist (SGP). Elevul caporal 
Marius COSTACHE, de la specialitatea 
război electronic, a lucrat ca SGP în mai 
multe unităţi de radiolocaţie şi, după 
cinci ani, s-a hotărât să avanseze în 
cariera militară şi să acceadă la „un alt 
statut, o altă salarizare şi un viitor mai 
sigur pentru el şi familia lui”. Ştie că după 
repartiţie o să îi fie mai greu pentru că 
va ajunge departe de Buzău, unde are 
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O UNITATE MODERNĂ 
CU RĂDĂCINI ÎN TRECUT

 

O unitate  
de încercare

Unitatea de radiolocaţie de la Ianca a trecut, 
c a  ş i  a l t e  u n i t ă ţ i  d e  p r o f i l ,  p r i n  m a i  m u l t e 
sub o rd o năr i  ş i  s chimb ăr i  s t r u c tur a l e .  A  fos t 
b a t a l i o n ,  c o m p a n i e  i a r,  s p r e  d e o s e b i r e  d e 
cele lalte  unităţ i  de prof i l ,  într- un inter val  de 
t imp destul  de recent,  şi  post  radar.  S -a stabil i t 
l a  u n  m o m e n t  d a t  c ă  u n i t a t e a  n u  p o a t e  s ă 
func ţioneze ef ic ient  cu o ast fe l  de încadrare. 
Intenţia era ca toate companii le de radiolocaţie 
să se transforme în posturi .  Acest post,  pe lângă 
mil i tar i i  care real iz au paz a,  era  încadrat  doar 
c u  u n  l o c o t e n e n t  ş i  4  m a i ş t r i  m i l i t a r i  c a r e 
executau ture de ser v iciu  pentru exploatarea 
tuturor  radarelor  din dotare.

De asemenea,  tot  aici  a  sosit  p entru pr ima 
dată la  noi  în  ţară  radarul  TPS -79 Gap Fi l ler.

La Ianca „în colonie”, avioanele, oamenii, impresiile şi amintirile s-au risipit, încet, încet, 
în negura timpului. Este acelaşi loc în care, nu demult, aeronavele vuiau, militarii defilau, 
iar copiii îi priveau sau se jucau în parcul cu leagănele şi topoganul de ciment construit de 
către militarii unităţii de aviaţie, pentru odraslele vesele şi gălăgioase, care se căţărau, spre 
disperarea soţiilor acestora, în desişul de copaci, rărit odată cu desfiinţarea unităţii. Acolo 
era o grădiniţă şi o şcoală primară. Tot acolo, în timpul liber, mergeau la cinema sau se 
adunau cu toţii la grătar în faţa blocurilor şi fiecare împărţea din puţinul pe care îl avea. În 
ciuda acestui fapt, toată lumea era mulţumită.

Acum, prin bunăvoinţa sorţii, a mai rămas o pistă şi o unitate de radiolocaţie. La blocuri 
e mai mult pustiu, cei care au rămas s-au gospodărit singuri. Vechiul parc de joacă e învăluit 
de spinii arbuştilor care parcă îşi apără amintirile chiotelor de copii cu crengile lor. Acest 
loc populat cândva de bucurie este acum bântuit de câini şi pisici, mulţi abandonaţi, din 
diverse motive, de stăpânii care trăiesc în oraş: „nu aveam ce să fac cu el, aşa că l-am dus 
la unitate”. Pe lângă regiunile delimitate de grupurile de câini ce vestesc ziua şi noaptea 
orice încălcare de teritoriu, care aparţin câte unui bloc, primăria a construit alt parc. Drumul 
spre colonie e peticit, din când în când, aşa că şi radiolocatoriştii, dacă nu sunt înzăpeziţi, 
au un acces decent până la unitate. Câteodată, atunci când sunt furtuni sau viscole, curentul 
electric se mai „ia” pentru o zi, sau două. Cu acesta şi apa, gazele, sau internetul... Dar viaţa 
merge mai departe.

Scurt istoric
Is tor ia  unităţ i i  de radiolocaţie  de la  Ianca 

a  început  în  local i tatea Ale xeni ,  atunci  când, 
la  data de 28 mai  1958,  s-a  înf i inţat  Batal ionul 
32  R a d i o l o c aţ i e ,  c u  d e n u m i r e a  d e  U n i t a te a 
M i l i t a r ă  01357.  Î n  a n u l  19 6 2  u n i t a t e a  ş i - a 
schimb at  indicat iv ul  în  UM 01837,  iar  în  19 63 
batal ionul  s-a  mutat  la  Ianca,  sub indicat ivul 
de UM01959/L .

În  anul  1995 intră  în  subordinea Centrului 
3  Radiolocaţie,  sub indicativul  de UM 01803/D. 
Subordonarea unităţi i  se  schimbă la  Şcoala  de 
Apl icaţ ie  p entru For ţe le  Aer iene de la  Bob oc 
în  anul  20 01,  b at a l i o nul  t r as f o r mân du - s e  în 
Compania 32 Radiolocaţie.  Urmeaz ă alte  ser i i 
d e  s u b o r d o n ă r i ,  c ă t r e  U M  01912  F e t e ş t i ,  
începând cu 1 iul ie  20 02 sau UM 01803 Feteşti , 
începând cu 1  mar t ie  20 0 4.  L a  1  mar t ie  20 05 
se transformă în  Postul  Radar  32 Radiolocaţie, 

cu subordonarea la  UM01803 Feteşti ,  iar  la  
1 iunie 2006 în Postul 107 Radar, cu subordonarea 
la UM01812 Baloteşti.

Începând cu anul  2010,  unitatea pr imeşte 
d e n u m i r e a  p e  c a r e  o  a r e  ş i  î n  p r e z e n t  d e 
C o m p a n i a  107  R a d i o l o c a ţ i e ,  s u b o r d o n a t ă 
Centrului  1  Supraveghere Aer iană.

Tinereţea,  
la comandă

Comandantul unităţi i  de la Ianca,  căpitanul 
Mihăiţă BALACI ,  are doar 32 de ani,  însă această 
cazarmă î i  este foar te familiară.  Aici  şi -a început 
cariera militară după ce şi -a ales- o în urma unei 
prezentări  de ofer tă educaţională la l iceul  unde 
învăţa .  E s te  buzoian ş i  lo cuieş te  în  Brăi la  de  
10 ani .  Ambiţia şi  pasiunea pentru această armă 
l -au făcut  să  urmeze cu rezultate foar te  bune 
Şcoala  Mil i tară  de Maiştr i  Mil i tar i  ş i  Subof iţer i 
de la Mediaş,  la  specialitatea radiolocaţie,  între 
anii  2001 şi  2003.  Apoi a fost repar tizat la Ianca, 
unde a lucrat până în anul 2010. După absolvirea 
şcol i i  de maiştr i  mil i tar i  a  urmat ,  t imp de şase 
a n i ,  c a r e  l a  z i  a r  f i  î n s e m n a t  n u m a i  c i n c i ,  
cu r su r i l e  f ăr ă  f re c ve nţ ă  a l e  Uni ve r s i t ăţ i i  d e 
P e t r o l  ş i  G a z e  d i n  P l o i e ş t i ,  Fa c u l t a t e a  d e 
Inginerie  Elec tr ică şi  Elec tronică,  la  special iz a-
rea Automatică şi  Informatică Aplicată,  pe care 
le -a terminat cu diplomă de l icenţă în iulie 2010 
ajungând,  ast fel ,  inginer.  La s fârşitul  lui  august 
s-a  prezentat  pentru susţinerea examenului  de 
of i ţe r i  p e  f i l ie r a  in dire c t ă .  D up ă  a dmite re  a 
parcurs  tre i  module de pregătire,  două dintre 
e le  la  Făgăraş  ş i  la  Sibiu .  În  cal i tate  de şef  de 
p r o m o ţ i e  ş i - a  a l e s  r e p a r t i ţ i e  l a  u n i t ate a  d e 
r a dio l o c aţ ie  de  la  G alaţ i ,  un de a  ac t i v at  d in 
f e b r u a r i e  2 011  p â n ă  î n  s e p t e m b r i e  2 014 .  
A ic i  a  îndep l ini t  f unc ţ ia  de  şe f  grup radar  ş i 
l o c ţ i i t o r  a l  c o m a n d a n t u l u i  C o m p a n i e i  113 
Radiolocaţie.

În  anul  precedent  a  fost  avansat  la  excep -
ţ ional ,  cu ocazia  Zi le i  Armatei ,  p entru curaj  ş i 
devotament în executarea unor misiuni  în ţară, 
p entru merite  de osebite  în  îndepl inirea  atr i -
b u ţ i i l o r  p r o f e s i o n a l e  ş i  î n  p r e g ă t i r e a 
profesională. 

În car ieră,  experienţa de maistru mil itar  l -a 
ajutat  ş i  ca  of iţer.  De asemenea,  a  dat  dovadă 
de o prezenţă ac t ivă la  misiuni le  radiolocaţie i 
în  sp r i j inul  e xe rc i ţ i i l o r  Fo r ţe l o r  Ae r i e n e  d in 
Capu Midia sau de pe ter itor iul  ţăr i i ,  executate 
de cel  puţin două or i  pe an,  în  cadrul  cărora a 
condus,  în diferite ipostaze,  for ţele şi  mijloacele 
Centrului  1  Supraveghere Aer iană.

Când s-a  întors  în  unitatea de la  Ianca s-a 
î nt â l n i t  c u  ve c h i  co l e g i ,  u n i i  d i nt r e  a ce ş t i a 
c o n t r i b u i n d  l a  p r e g ă t i r e a  s a  p r o f e s i o n a l ă .  

Radarul analogic P-18

Căpitan  
Laura MĂCĂRESCU
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A constatat că aceştia „ Sunt rece ptivi  la  ordinele, 
d o r i n ţ e l e  ş i  r u g ă m i n ţ i l e  m e l e .  A m  f o s t  p l e c a t 
d i n t r e  e i  ş i  m - a m  î n t o r s  î n t r e  e i ,  n u  n e  d ă m 
n i c i u n u l  î n a p o i  c â n d  e s t e  v o r b a  d e  m u n c ă ”. 
Personalul  l -a  găsit  pregătit ,  oamenii  pe care 
î i  are în subordine sunt profesionişt i  pentru că 
„ s- au  lovit  de  atâtea  de fec te  ale  sistem elo r  ra dar 
d e - a  l u n g u l  c a r i e r e i  l o r ”,  ia r  î n c a d r a r e a  e s te 
bună.  De când a  plecat ,  unitatea a  evoluat ,  s-a 
m o d e r ni z at :  „ S - a  m u n c i t  d e s t u l  d e  m u l t  ş i  s e 
m u n ce ş t e  ş i  î n  co n t i n u a r e  p e n t r u  r e n o vă r i ”,  a 
apreciat  căpitanul  Balaci .

„ Su nt  d e  p ă re re  că  d a că  m u n ce şti ,  re uşe şti , 
iar  munca ta va f i  răsplătită,  deci  apreciată ”,  este 
co n c l u z i a  co m a n d a nt u l u i .  A  r e u ş i t ,  p â n ă  î n 
prezent ,  să  real izeze,  în  mare propor ţie,  tot  ce 
şi -a  propus în viaţă.  Mai  l ipseşte o soţie şi  nişte 
copi i ,  care,  probabil ,  nu vor  întâr z ia  să  apară. 

Despre 
radiolocaţia  

de ieri şi de azi
Când vorbim despre radiolocaţie ne gândim 

la  radare.  Acestea se  împar t  în  două categori i . 
Povestea radarelor analogice sau digitale o ştie 
pe de rost  maistrul  militar  principal  Dumitru 
L A M B R E A .  S -a  născut  în  anul  19 6 4 ş i  are,  în 
concluzie,  50 de ani  împliniţ i ,  din care aproape 
30 ca maistru şi  peste trei  deceni i  în  s is temul 
mil i tar.  A  absolv it  Şcoala  Mil i tară  de Maiştr i  ş i 
Sub of iţer i  de radiolocaţie  de la  Braşov în  anul 
1986.  A avut noroc ca,  în f iecare din cei  trei  ani 
de şcoală  mil i tară ,  să  facă stagiul  tot  la  Ianca. 
De fe l ,  este  din Făurei ,  judeţul  Brăi la:  „ Pe ntr u 
mi n e ,  u nita te a  d e  l a  I a n ca  a  fos t  u n a  ca re  m i - a 
a co rd a t  to a te  p r i v i l e g i i l e  p osi b i l e ,  î n  s e nsu l  că 
a m  a v ut  întotd e a u n a  f u nc ţi e ,  ce e a  ce ,  în  u lt i mu l 
t i m p ,  a  f o s t  d e s t u l  d e  g r e u ,  d i n  c a u z a 
re str u c tu ră ri l o r ”. 

A  t ră i t  a ic i  v remuri  în  care  ş i -a  e xerci t at 
doar func ţia de maistru de radiolocaţie.  Atunci 
ave a  t i m p  s ă  s t u d i e z e ,  s ă  p u n ă  î n  p r a c t i c ă 
cun oş t inţe l e  d e  r a di o l o c aţ i e ,  ia r  a l tcev a  nu 
făcea.  Recent ,  cel  puţin din anul  20 08,  a  înde -
plinit  din ce în ce mai  multe func ţi i  pr in cumul. 
Inconvenientul  cel  mai  mare este că,  la  aceste 
func ţi i  îndeplinite prin cumul,  cerinţele i  se par 

L a  I a n c a ,  d u p ă  c u m  a m  p u t u t  r e m a r c a , 
m i l i t a r i i  s u n t  f o a r t e  b i n e  p r e g ă t i ţ i .  U n  a l t 
mais tru  cu  e xp er ienţ ă  es te  m a i s t r u l  m i l i t a r 
c l a s a  I  N i c u  M I TACH E .  A  terminat  şco ala  de 
maiş t r i  mi l i t ar i  în  19 8 8 ,  la  B r aş ov,  c a  ş e f  d e 
promoţie.  A ales  Ianca la  repar t iţ ie  ş i  a  rămas 
aici .  A  s imţit  nevoia  să  f ie  aproape de păr inţi , 
după 3  ani  de s tat  la  Braşov.  A  absolv it  ş i  un 
l iceu de prof i l ,  de radio -T V,  în Brăila .  Consideră, 
în  ans amb lu ,  c ă  a  f ăcu t  o  a l e g e re  b ună ,  a  f i 
maistru mil i tar  reprezintă o ac tiv itate plăcută. 
Mai  are  puţin şi  va  ieşi  la  pensie,  cu amintirea 
că  „ ce l  p u ţ i n  câ t  e ra  a v i a ţ i e  p e  I a n ca ,  a m  a v u t 
m a i  m u l te  s a t is fa c ţ i i .  A p o i  a  ve n it  p e r i o a d a  d e 
m o d e rnizări ,  cu  e x tra c to a re  a uto m ate  d e  date  şi 
p e r s o n a l u l  a  f o s t  d i m i n u a t ”.  Mais trul  Mit ache 
ţine minte că baza de automatizare,  atât  pentru 
nivel  batal ion,  cât  ş i  pentru div iz ia  de aviaţ ie 
de vânătoare s-a introdus începând cu anii   '90. 
Ult imul  radar,  P-18,  a  fost  adus de la  soviet ici 
în ţară în mar tie 1990.  L-a recepţionat personal 

la  Suceava.  Despre radarele analogice maistrul 
af irmă că au funcţionat mii  de ore,  funcţionează 
în  continuare şi  sunt  în  parametr i .  Sunt  f iabi le 
ş i  rezistente. 

Primul radar 
digital

Radiolocator iş t i i  de la  Ianca se  mândresc 
că au fost  pr intre  pr imii  care au pr imit  cel  mai 
nou radar din dotarea for ţelor  armate din arma 
radiolocaţie  -  TPS -79 Gap Fi l ler.  

Cândva,  s ituaţia  aeriană se transmitea prin 
voce,  la  p lanşetă,  cu ajutorul  unui  dic tor.  Apoi 
ajungea la  marea unitate.  Mai  nou,  imaginea 
de la radar se transmite cu ajutorul ex tractorului 
au to m at  d e  d ate ,  c are  t r ans f o r m ă  s e m n a lu l 
a n a l o g i c  î n  s e m n a l  d i g i t a l .  D e  l a  e x t r a c to r, 
legătura pleacă direc t la ASOC (Air   Sovereignt y 
O p erat ions  Center  din  Sis temul  de Comandă 
Control  Aer ian Naţional).

Maistrul  militar clasa I  Mitache îşi  aminteşte 
de momentul  când a  sosit  pr imul  Gap Fi l ler,  în 
20 0 4.  Pentru Gap Fi l ler  s-a  pregătit  „din mers”. 
D up ă cum apre cia z ă  aces t a ,  un radar  digi t a l 
este  mult  mai  s implu de exploatat ,  însă are  şi 
e l  păr ţ i le  lui  care trebuie întreţinute,  sof t- ur i 
care trebuie ac tual iz ate la  t imp. 

O UNITATE MODERNĂ 
CU RĂDĂCINI ÎN TRECUT

Căpitanul Mihăiţă BALACI,
comandantul unităţii

Maistru militar clasa I Marius 
ICONARU, administratorul cazărmii

Caporalul Petruş SOARE 
şi maistrul militar principal 

Dumitru LAMBREA

mai multe decât  la  func ţia  de baz ă.  În  trecut , 
of iţerii  învăţau meserie de la maiştri ,  însă atunci 
se ocupau doar de ceea ce ţine de radiolocaţie, 
şi  atât :  „ Acum  facem  de to ate.  Nu  mă  plâng  şi  nu 
m- am plâns niciodată de această responsabilitate. 
T im p u l  este  resu r sa  no astră  cea  m a i  d e  p re ţ .  Am 
î n  p r i m i re  to a te  l o t u r i l e  d e  p i e s e  d e  l a  ra d a r u l 
T P S  ş i  î n d e p l i n e s c  p r i n  c u m u l  f u n c ţ i i l e  d e  ş e f 
struc tu ră  d e  se curitate,  şe f  gru p  ra da r,  lo c ţ i ito r 
co m a n d a nt ,  co nsi l i e r u l  co m a n d a nt u l u i  p e  p ro -
b lem ele  ma iştr i lo r  mil itari  şi  sub o f iţeri lo r,  iar,  în 
multe situaţi i ,  am fost  şi  comandant.  Nu este uşor 
ca  u n  m a is t r u  m i l i ta r  s ă  su p l i n e as că  u n  o f iţ e r. 
Chia r  da că  e x p erienţa ,  p o ate,  m - a  aj utat. . .”.

A  „ p r i n s ”  s e r v i c i u  d e  l u p t ă  c â n d  e x i s t a 
aviaţ ie  la  Ianca.  Îş i  aminteşte cu nostalgie  de 
acele  vremuri :  „Câ n d  eşt i  su b o rd o n at  u n e i  b a ze 
a e r i e n e ,  l u c r u r i l e  s u n t  m u l t  m a i  b i n e  p u s e  l a 
p u n c t ,  c e l  p u ţ i n  î n  c e e a  c e  p r i v e ş t e  r e s u r s a 
m ate ri a lă  sa u  ce a  f i n a ncia ră.  Î ntotd e a u n a  a via -
to r i i  a u  ve n i t  î n  sp r i j i n u l  n e vo i l o r  p e  ca r e  l e - a 
a v ut  ra d i o l o caţi a .  N i  s- a  sp us  că  o  să  n e  a d u ce m 
a m i nte  şi  o  să  ve d e m  cât  d e  g re u  n e  va  f i  că  nu 
m a i  su nte m  su b o rd o n a ţ i  u n e i  b a ze  a e r i e n e ,  ş i 
aşa  e s te ”,  ne -a  re latat  maistrul  mil i tar. 

Într-adevăr,  e xp er ienţa  de o  v iaţă  a  unui 
maistru mil i tar  bine instruit  în  special i tatea sa 
î ş i  sp u n e  cu v ânt u l .  Evo lu ţ ia  in f o r m at i c i i  i - a 
a jut at  p e  r a dio l o c ato r iş t i ,  chiar  dac ă ,  uno r a 
d i n t r e  e i ,  î n  s p e c i a l  ce l o r  m a i  b ă t r â n i ,  l e - a 
complicat  v iaţa:  „ N o i ,  p ro m o ţ i i l e  p â n ă  î n  a n u l 
19 92  sa u  19 93,  nu  n e - a m  n ăscut  cu  ca l cu l ato r u l 
în  m â n ă.  N e - a  fost  g re u  să  n e  a d a ptă m  l a  n o i l e 
ce r i n ţ e .  M i e  m i - a  p l ă c u t  î nto td e a u n a  s ă  f i u  î n 
p as  cu  t i m p u l  şi ,  co nsi d e r  e u ,  că  a m  fă cut  faţă. 
R a da re l e  a n a l o g i ce  su nt  încă  b u n e ,  da r  nu  a ve m 
atâta  t im p  cât  a r  tre b ui  ca  să  n e  d e d i că m  l o r.  N u 
m a i  m e n ţ i o n e z  f a p t u l  c ă  t o ţ i  a u  p r e t e n ţ i a  c a 
ra d a re l e  a n a l o g i ce  să  f u nc ţi o n e ze  p e r fe c t .  Pi e se 
nu  ma i  e xistă ,  sunt  vechi .  O  p iesă  ne fo losită  care 
a  stat  în  maga zi i  din  anul  1950,  o rice  p iesă ,  chiar 
ş i  î n  z i u a  d e  a s tă z i ,  u z a tă  m o ra l ,  e s te  m a i  r e a 
d e cât  o  p i esă  ca re  a  fost  uti l izată  şi  m a i  a re  ce va 
p a ra m e tri  b uni ”.  Maistrul  L ambrea face compa -
raţie  cu aparatura e lec tronică din z iua de azi . 
Te duci  ş i  cumperi  un laptop anul  acesta ,  iar  la 
anul  co ns t aţ i  c ă  e  sup e r  re du ce re  ş i  c ă  d eja 
este depăşit  din punc t de vedere componenţă, 
hardware sau sof tware.  Sau despre televizoarele 

LCD.  Anul  t re cut  a  cump ăr at  un te lev izor  cu 
2 . 0 0 0  d e  l e i ,  ia r  acum  a  co ns t at at  c ă  aces t a 
cos t ă  1.0 0 0 de le i .  Aces t a ,  p es te  un an deja , 
poate nu mai  este  căutat . 
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D e sp r e  p r ovo c a r e a  a ce l u i  m o m e nt  n e - a 
vo r b i t  ş i  m a is t r u l  m i l i t a r  p r i n c i p a l  D u m i t r u 
L ambrea .  Au re laţ ionat  atunci  cu  p ar tenerul 
american de la Lockheed Mar tin:  „ Ne - am înţeles 
f o a r te  b i n e  c u  e i ,  î n  s e nsu l  că  a m e r i ca n u l  e s te 
t i p u l  o m u l u i  ca re  înţe l e g e .  A m  co nl u cra t  d e s t u l 
d e  g re u  l a  în ce p ut  p e nt r u  că  u n a  e  să  şt i i  p uţi n ă 
e ng l e ză  şi  a lta  să  cu n oşti  te r mi n o l o g i a  te h ni că. 
La mo mentul  resp ec tiv  no i  nu eram şcol iţ i  p entru 

acest  lucru,  mai  ales  în  p erio ada 20 0 4 -20 0 6 .  Ne - a 
fos t  fo a r te  g re u .  D ă d e a m  tot  fe l u l  d e  te l e fo a n e 
să  între b ăm  în  stâ ng a ,  în  d rea pta .  D a r  a m  tre cut 
p e s te  to a te  a ce s te  p r o b l e m e  şi  a  f o s t  b i n e .  A m 
p r i ns  ş i  p e r i o a d a  î n  ca r e  ra d a r u l  e ra  n u m a i  î n 
te s tă r i ,  s a u  p e r i o a d a  î n  c a r e ,  d e şi  ra d a r u l  e ra 
n o u - n o uţ ,  a  fost  tr imis  la  m o d e rniza re .  R a da re l e 
G a p  Fi l l e r  s- a u  înto r s  în  ţa ră  în  2010 ”. 

După cum ne -a p ovesti t  maistrul  mil i tar, 
din 1986 până în anii '95-'97 a transmis informaţii 
la  tură prin voce şi  făcea zi lnic  graf ice:  „ Patru 
ore  vorb eam încontinuu.  D acă aveai  30 de ţ inte, 
30  d e  ţ inte  tre b uia  să  tra nsmiţ i ,  sa u  tre b uia  să 
faci  o  selec ţie.  Însă selec ţia ,  să  f ie  ast fel  încât  să 
nu omiţi  nimic .  Cei  de la  SMAVA (Statul  Majo r  al 
Aviaţiei  şi  al  Apărări i  Antiaeriene),  de  la  p unc tul 
d e  co ntro l  p r i nci p a l  ca re  e ra  la  Pl o i eşti ,  atu nci 
când central izau datele,  dacă unul  dădea o ţ intă 
şi  a ltu l  nu  o  dă d ea ,  d ej a  te  su na u  p rin  şe f u l  d e 
tu ră  p ri nci p a l  ca re  te  între b a:  tu  ce  fa ci  a co l o? 
Făceam  p atru  o re  gra f ic ,  p atru  o re  p auză  şi  iar 
patru o re  graf ic .  În  cur sul  săptămânii  prindeam 
şi  asigurarea zb orului  p e Ianca .  Era alt  sistem de 
supraveghere a  spaţiului  aerian.  Era fo ar te  sol i -
c ita nt  d a r,  î nt r- a d e vă r  a t u n ci ,  d u p ă  24  d e  o re , 
plecai acasă, aveai l iber 48 de ore.  Se mai rămânea 
câteo dată la pregătire,  când veneau comisi i .  D ar, 
în  mare par te,  numai  asta făceam. Acum trebuie 
să înde plinim mai  multe  atribuţi i:  şef  grup radar, 
o p e rato r  şe f,  şe f  str u c tu ră  d e  se cu ritate . . .  Su nt 
din ce  în  ce  mai  multe  cerinţe ”.

Schimbăr i le  din  aceas tă  unitate  le -a  p er-
ceput,  de -a lungul timpului,  şi  caporalul Petruş 
S OAR E .  Lucrea z ă  la  Ianca  de 25  de ani ,  cu  o 
l ipsă  de 8  luni ,  când a  împlinit  4 0 de ani  ş i  a 
trebuit  să  plece conform statutului  anter ior  al 
mil i tar i lor  angajaţ i  pe baz ă de contrac t ,  după 
c are  a  reve ni t ,  re în c a dr ân du - s e  în  l imit a  d e 
vâr s t ă  a  noi i  le gi .  Lo cuieş te  în  Brăi la .  A  fos t 
planşetist  t imp de 10 ani  şi  a  avut atunci  foar te 
multe satis fac ţi i .  A  lucrat  apoi  la  staţi i le  radar. 
Acum este  op erator  s taţ i i  radar.  Le  cupleaz ă, 

le  întreţine,  transmite date.  „ Mă  aj ută  şi  do mnii 
maiştri .  Acest  lucru am făcut  şi  când eram mil itar 
î n  t e r m e n .  A ş a  a m  r ă m a s  î n  s i s t e m ”.  S u n t 
m o m e nte  uş o are  ş i  gre l e  p r in  c are  t re ce  un 
mil i tar.   Are doi  copi i  ş i  speră ca  s is temul  să - i 
as igure  ş i  p e  v i i tor  un lo c  de  muncă,  p entru 
care s-a  dedicat  cu pasiune.

Pe  aceş t i  mi l i t ar i  i -a  înţe les  întotdeauna 
famil ia .  Spre exemplu,  soţia maistrului  Mitache 

a  lucrat  ş i  ea  în  unitate,  ca  personal  c iv i l ,  t imp 
d e  p a isp re z e ce  ani .  A  f os t  o p e r ato r  co nt ro l 
sp aţ iu  aer ian .  Aic i  s -au ş i  cunoscut  ş i  au  doi 
co p i i  î m p r e u n ă .  Er a  m u l t  m a i  g r e u  c â n d  s e 
t r a n s m i t e a u  d a t e l e  s u b  f o r m ă  d e  v o c e .  Î n 
p re z e nt ,  lu cr u l  la  r a dar  s - a  s imp l i f i c at ,  îns ă 
a c u m  t r e b u i e  î n t o c m i t e  m a i  m u l t e 
documente.

Cerinţe 
contemporane

Provocările radiolocatoristului contemporan 
în ceea ce pr iveşte domeniul  de ac tiv itate au 
c r e s c u t .  T i m p u l  d e  p r e g ă t i r e  s - a  s c u r t a t . 
„Verif icări le  sunt  dese,  e xamenul  trebuie  să - l  dai 
d i n  to ate  ra d a re l e ,  p lus  l e g islaţ ia  a e ro n a uti că , 
poliţie  aeriană.. .  Pretenţii le  sunt mari,  acasă când 
ajung  de  abia  reuşesc  să  mă  o dihnesc  şi  p e  urmă 
să  mai  re zolv  din  pro blemele  famil iale.  Trebuie, 
în  co ntinuare,  să  f im  multi lateral  de z vo ltaţi ”,  a 
af irmat maistrul  Lambrea. 

De asemenea, un tânăr,  când vine în unitate, 
p r i m e ş te  i n f o r m aţ i i  d i n  to ate  d i r e c ţ i i l e .  C a 
maistru a trecut prin trei  ani  de şcoală militară, 
în care a lucrat  pe tehnică în f iecare an.  Acum, 

în şcoala de maiştr i  accentul  se pune pe multe 
materii  care cu greu ating elementele de tehnică 
concrete de care au nevoie maiştr i i  mil itar i  pe 
ter itoriu.  „Un  maistru  ar  trebui  să  f ie  sp ecial izat 
p e tehnică.  D e asemenea ,  toţi ,  spun şe f i i ,  trebuie 
să ştie  l imba engle ză.  Dacă te trimite la curs pierzi 
mulţi  bani  din salariu,  iar  p e om nu - l  trage inima 
să  se  ducă.  Ca  să  e xiste  re zultate  ar  trebui  ca  şi 
STANAGUL  să  aibă  statut  şi  remunerare,  ca  sp e -
cial istul  de  clasă.  Iar  atunci  motivaţia  o mului  va 
f i  mult  mai  mare ”. 

A avut noroc că, în şcoala generală,  a studiat 
atât  rusa,  cât  ş i  englez a.  Ambele i -au fost  de 
folos în profesie,  deoarece radarele analogice 
sunt de concepţie rusă,  iar  pentru a le  expoata 
pe cele digitale ai  nevoie de l imba englez ă.  A 
fost  unul  dintre  pr imii  maiştr i  mi l i tar i  care  a 
fost  pregătit  în Statele Unite ale Americi i ,  t imp 
d e  o  l u n ă ,  p e n t r u  a  e x p o a t a  n o u l  r a d a r 
digital . 

T imp ul  de  pre găt i re  i  s -a  p ăr ut  scur t .  D in 
oameni i  care  au fos t  atunci  la  pre gătire  puţini 
au mai  rămas în  s is tem s ă  e xploateze aces t  t ip 
d e  r a d a r.  „ E u  a m  r ă m a s  p e n t r u  c ă  a m  a v u t 
n o r o c u l  s ă  a m  f u n c ţ i e .  Ş i  e u  p u te a m  s ă  f i u  d i s-
p o n i b i l i z a t .  S i s t e m u l  a  p r e g ă t i t  n i ş t e  o a m e n i , 
f o a r te  b u n i  p r o f e s i o n a l ,  d e  ca r e  n u  a  m a i  b e n e -
f i c i a t  u l te r i o r.  I - a  p i e rd u t .  R e s t r u c t u ra r e a  a  d a t 
f o a r t e  m u l ţ i  o a m e n i  d e  b a z ă  a f a ră ,  s p e c i a l i ş t i 
c a r e  ş t i u  ş i  a c u m ,  d a c ă  î i  î n t r e b i ,  t e h n i c ă .  Ce l 
p u ţ i n  t e h n i c a  a c e a s t a  v e c h e ,  a n a l o g i c ă ,  o 
mâncau  p e  p âine.  D acă  î i  tre zeai  la  do uăsp re zece 
n o a pte a  d i n  so m n ,  î ţ i  e x p l i ca u  ce  t re b u i e  să  fa ci , 
c u m  s ă  r e m e d i e z i  a n u m i t e  i n c i d e n t e .  T i n e r i i 
m a i ş t r i  n u  a u  d e  u n d e  s ă  c u n o a s că  a ce s t  l u c r u . 
N u  p o ţ i  î n v ă ţ a  u i t â n d u - t e  l a  u n  r a d a r,  d a c ă 
a ce s ta  e s te  o p r i t .  L e c to r i i  d i n  ş co l i l e  d e  m a i ş t r i 
t re b u i e  să  f i e  e i  fo a r te  b i n e  i nstr u iţ i ,  i a r  p e  l â ng ă 
a c e s t  l u c r u ,  s ă  a i b ă  ş i  c a l i t ă ţ i  d e  p e r s o n a l 
d i d a c t i c .  Tr e b u i e  s ă - l  î nve ţ i  p e  o m  e xa c t  ce e a  ce 
a r e  e l  n e vo i e  p e n t r u  a - ş i  î n d e p l i n i  s a rc i n i l e .  Î n 
a r m a  ra d i o l o caţ i e ,  î ntotd e a u n a  s- a  ce r ut  u n  p l us 
fa ţă  d e  a l te  a r m e ”. 

D in  c au z a  n e cesi t ăţ i l o r  ap ăr ute,  mulţ i  au 
fost  încadraţi  pe f i l ieră indirec tă şi  s-au adaptat 
fo ar te  greu cer inţe l o r  s is temului .  „ Pe n t r u  ce i 
c a r e  a u  f o s t  m i l i ta r i  a n g a j a ţ i  l a  a r m a  ra d i o l o -
c a ţ i e ,  a  f o s t  m a i  u ş o r,  î n s ă  ce i  c a r e  a u  ve n i t  d i n 
a l t e  a r m e  s- a u  a d a p ta t  m u l t  m a i  g r e u .  E  g r e u 
d i nt r- o  d a tă  s ă  te  t r e ze ş t i  d i n  ca p o ra l ,  su b o f i ţ e r 
s a u  m a i s t r u .  S u n t  r e s p o n s a b i l i tă ţ i  d i f e r i t e .  Î n 
p r i m u l  râ n d ,  a ce ş t i a  t r e b u i e  s ă  ş t i e  s ă  l u c r e z e 
cu  ca l cu l a to r u l .  Su nt  m u l te  s a rc i n i  ş i  n u  a r e  c i n e 
să le  e xecute.  D e aceea ,  de multe  o ri  ne sacrif icăm 
t i m p u l  d e d i c a t  f a m i l i e i ,  ră m â n â n d  m u l t  p e s t e 
p r o g ra m ,  p e nt r u  a  n e  î n d e p l i n i  s a rc i n i l e ”,  n i  s -a 
co nfes at  mais t r u l  mi l i t ar  L amb rea .

O parte din colectivul unităţii de radiolocaţie de la Ianca, lângă radarul GAP FILLER

Militarii unităţii de la Ianca se sfătuiesc 
în rezolvarea sarcinilor administrative



REPORTER LA RADIOLOCATORIŞTI

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE  | 67 CER SENIN  Nr. 1-2 (138-139)  2015
w w w . r o a f . r o

Administrarea 
cazărmii

Ca în  or ice unitate,  pentru ca lucrăr i le  de 
special i tate  mil i tară  să  nu f ie  per turbate,  este 
n evo i e  ş i  d e  p ar te a  a d m inis t r at i v ă .  Ace as t a 
asigură echi l ibrul  ş i  f luxul  normal  desfăşurăr i i 
tuturor  ac t iv ităţ i lor.

Maistru militar clasa I Marius ICONARU este 
administratorul cazărmii din anul 2004, însă a 
adunat vechime tot la Ianca, în unitatea de aviaţie. 
În această cazarmă au fost mai multe unităţi:  de 
aviaţie, radiolocaţie, artilerie şi geniu. „ Funcţia 

este destul de grea, mai am un civil  în subordine. 
Înainte, această funcţie era de locotenent- colonel 
sau de maior ”, a precizat maistrul Iconaru. 

Una dintre  provo căr i le  adminis tratorului 
d e  c a z a r m ă  a  î n ce p u t  o d at ă  c u  n e ce s i t ate a 
r e a l i m e n t ă r i i  c u  a p ă ,  a  c ă r e i  f u r n i z a r e  s - a 
înt re r up t  c ân d  s - a  p re d at  u ni t ate a .  Ace as t ă 
ch es t iun e s-a  re zo lvat  abia  anul  t re cut ,  îns ă 
administratorul  consideră că,  deşi  a  durat mult , 
unitatea,  în ansamblu,  a  fost  privi legiată.  Încet , 
î n c e t ,  t o a t e  p r o b l e m e l e  a d m i n i s t r a t i v e  a u 
c ăp ăt at  o  re zo l v are  o b işnui t ă ,  s -a  reab i l i t at 
instalaţia electrică,  s-au mai montat termopane, 
u n  b o i l e r,  s - a  î n g r ă d i t  te r i to r i u l ,  s - au  f ă c u t 
hidroizolaţii ,  s-au montat calorifere şi  o centrală 
e l e c tr i c ă .  L a  a ce s te  p ro i e c te  au  mu n ci t  toţ i 
mil i tar i i  din unitate.  „ Ave m  tot  t im p u l  câte  ce va 

d e  fă cut .  Ca  l a  o  cu r te .  Atâta  d o a r  că  nu  g ăseşti 
m e r e u  m a t e r i a l e ,  n u  g ă s e ş t i  s c u l e ,  p i e s e ”,  a 
subl iniat  adminis tratorul .  D eşi  moment an în 
această  caz armă nu lucreaz ă nicio  femeie,  am 
remarcat aici  toalete foar te îngrij ite,  atât pentru 
bărbaţi ,  cât  ş i  p entru femei ,  co lorate  sp e cial 
î n  a l b a s t r u  ş i  r o şu ,  s e m n  c ă  o r i ce  p r e z e nţ ă 
feminină va f i  b ine pr imită  în  colec tiv. 

Caporal Serafim Marian, remedierea  
unei defecţiuni la grupul electrogen

Publicaţia The New York Times a anunțat, în 
data de 29 ianuarie a.c.,  decesul aviatorului de 
origine română Alex Vraciu, la vârsta de 96 de 
ani, cunoscut americanilor drept „Indestructibilul”. 
Vraciu a devenit unul dintre eroii forțelor armate 
americane din timpul celui de-Al Doilea Război 
Mondial la 25 de ani, când s-a remarcat ca pilot 
de vânătoare: a reuşit performanța de a doborî 
în aer 19 avioane japoneze, şi alte 21 aflate la 
sol, în doar opt luni. 

Alex Vraciu s-a remarcat în Războiul din 
Pacific atunci când a doborât nu mai puțin de 
şase bombardiere japoneze în doar 8 minute. 
Aviatorul şi-a câştigat porecla de Indestructibilul 
după ce a scăpat cu viață din mai multe situații 
periculoase: de două ori, avionul în care se afla 
a fost atacat, de două ori a trebuit să se paraşuteze 
din avion şi de încă două ori a trebuit să aterizeze 
de urgență.

Vraciu a fost nominalizat pentru cea mai 
înaltă distincție a forțelor armate americane, 
Medal of Honor, şi a fost decorat cu Navy 
Cross.

Alex Vraciu s-a născut în noiembrie 1918 în 
East Chicago într-o familie de imigranți români. 
După ce a absolvit facultatea, şi-a luat licența 
de pilot şi, cu doar şase luni înainte de Pearl 
Harbor, a intrat într-un program de pregătire 
pentru piloți al Marinei americane. A ajuns pe 
front în 1943, luptând în Escadrila de Luptă 6 
alături de Butch O’Hare, primul as al Aviației 
americane în al Doilea Război Mondial.

Momentul de glorie al lui Vraciu a avut loc 
în ziua de 19 iunie 1944, când japonezii au atacat 
un grup de portavioane şi nave americane. Deşi 
avionul său avea probleme tehnice - şi nu putea 
urca la o altitudine mai mare de 6000m, pilotul 
a reuşit să doboare şase avioane japoneze cu 
doar 360 din cele 2400 de gloanțe din dotare.

În 1944, avionul său a fost doborât deasupra 
Insulelor Filipine, dar Vraciu a fost salvat de 
gherilla locală. S-a ascuns de japonezi timp de 
cinci săptămâni până a fost recuperat de forțele 
americane. După sfârşitul războiului, Vraciu a 
rămas în Marină ca pilot de încercare şi coman-
dant al unei escadrile. S-a retras din armată în 
1964, având gradul de comandor.

sursa: www.historia.ro

CINE A FOST AVIATORUL 
DE ORIGINE ROMÂN| 

CUNOSCUT DREPT 
INDESTRUCTIBILUL?

Radarul GAP FILLER pe timpul unei aplicaţii în teren

Maistrul militar principal 
Dumitru LAMBREA

C â n d  v i n e  v o r b a  d e  e c h i p a r e ,  a l i m e n t e , 
h r ă n i r e ,  a s i g u r a r e a  c u  m a t e r i a l e  d e  r e s o r t 
e c h i p a m e n t ,  c o m u n i c a ţ i i  s a u  r a d i o l o c a ţ i e , 
t r a n s p o r t  s a u  c a r b u r a n ţ i - l u b r i f i a n ţ i  î l  c ă u t ă m 
p e  p l u t o n i e r u l - m a j o r  M i h a i  M I T A C H E , 
c o m a n d a n t  p l u t o n  d e s e r v i r e ,  f u n c ţ i e  c a r e , 
n u  d e m u l t ,  e r a  t o t  d e  o f i ţ e r.  E s t e  o m u l  c a r e 
s e  o c u p ă  d e  a s i g u r a r e a  m a t e r i a l ă  a  t u t u r o r 
m i l i t a r i l o r  î n c e p â n d  d e  l a  p o a r t a  u n i t ă ţ i i .  
A  i n t r a t  î n  s i s t e m u l  m i l i t a r  î n  a n u l  19 9 2 .  
A  l o c u i t  l a  I a n c a ,  „ î n  c o l o n i e ”,  i a r  a c u m 
l o c u i e ş t e  t o t  î n  l o c a l i t a t e ,  d a r  î n  o r a ş .  N e - a 
p o v e s t i t  c u  n o s t a l g i e  d e s p r e  v r e m u r i l e 
f r u m o a s e  p e t r e c u t e  a i c i  ş i  a m i n t i r i l e  l ă s a t e 
î n  u r m ă .  S - a  m u t a t  î n  o r a ş  p e n t r u  a  a s i g u r a 
u n  t r a i  m a i  b u n  f a m i l i e i .  Î n  u n i t a t e  i a r n a  e s t e 
m a i  v i t r e g ă .  C â n d  n i n g e  m u l t ,  d r u m u l  s e 
b l o c h e a z ă  ş i  s e  a j u n g e  m a i  g r e u  l a  ş o s e a u a 
n a ţ i o n a l ă . 

M i -am luat  r ămas  b un  d e  la  mi l i t ar i i  d in 
Ianca ,  cu convingerea că  unitatea va  rămâne 
una de bază a Centrului 1 Supraveghere Aeriană. 
Condiţi i le  de muncă ale personalului  vor  f i  mai 
bune ş i  prob abi l  că  vom răspunde în  curând 
invitaţ ie i  de a  reveni  ş i  constata  schimbări le . 
A i c i ,  m i l i t a r i i  au  d e m o ns t r at  c ă  p o t  s ă  f a c ă 

lucrur i le  cât  mai  bine cu ce au la  dispoziţ ie,  nu 
doar de dragul  de a f i  făcute,  conform motoului 
şi  planului  tânărului  ei  comandant,  care doreşte 
ca ,  împreună cu colegi i  săi ,  să  r idice prestigiul 
a ce s t e i  co m p a n i i  d e  r a d i o l o c a ţ i e  î n  c a d r u l 
F o r ţ e l o r  A e r i e n e  R o m â n e  ş i  a l  î n t r e g i i 
Armate.
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SCURT ISTORIC
Conform Ordinului Marelui Stat Major  

nr. 13008 din 26.03.1940, s-a constituit 
Gruparea 11 Apărare Contra Aeronavelor, din 
bateriile de tunuri ale Grupării 4 Apărare 
Contra Aeronavelor, iar în anul 1942 s-a înfiinţat 
Gruparea de Artilerie Antiaeriană „Ardeal” în 
cadrul căreia se afla Divizionul 11 Artilerie 
Antiaeriană. Între anii 1945 şi 1949, divizionul 
a făcut parte din Centrul de Instrucţie al 
A r t i l e r i e i  A n t i a e r i e n e ,  u l t e r i o r , 
transformându-se în Regimentul 11 Artilerie 
Antiaeriană Mixt. În cadrul acestuia, în anul 
1962, s-a înfiinţat Divizionul 2 de Foc, care, 
conform Ordinului Marelui Stat Major nr.  
CL 00702 din 30 iunie 1964, a primit încadrarea 
şi tehnica de luptă a Regimentului 4 Artilerie 
Antiaeriană Mixt, după ce, în anii anteriori, a 
fost stabilită dispunerea unităţii, s-au amenajat 
poziţiile genistice şi s-au realizat obiectivele 
de infrastructură. La data de 1 ianuarie 1965, 
Divizionul 2 Rachete Antiaeriene intra în 
dispozitiv de luptă pe Dealul Gheşterului şi 
primea indicativ de unitate militară. Între anii 
1966 şi 1968 se finalizează construirea 
amplasamentelor, pavilioanelor şi remizelor 
şi se iniţiază procesul de pregătire a 
personalului şi tehnicii pentru executarea 
serviciului de luptă permanent şi a tragerilor 
de luptă. Între 1966 şi 1989, divizionul a 

LA CEAS 
ANIVERSAR

Plutonier adjutant  
Alexandru BĂLĂNESCU

Plt. adj. Alex BĂLĂNESCU

Joi, 8 ianuarie 2015, pe un ger năprasnic, în incinta Batalionului 5 Rachete Sol-Aer 
de la Vâlcele, din cadrul Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae Dăscălescu”, a avut 
loc un ceremonial militar şi religios cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea 
unităţii. Batalionul 5 Rahete Sol-Aer este dispus în partea de sud a Munţilor Baraolt, în 
apropierea localităţii Vâlcele, este dotat cu sisteme SA-2/VOLHOV şi participă la apărarea 
spaţiului aerian naţional din zona de responsabilitate, urmărind nimicirea mijloacelor 
aeriene de lovire, transport şi cercetare ale inamicului, în limita posibilităţilor tehnicii 
din dotare.

executat trageri în poligonul Aşuluk din fosta 
Uniune Sovietică şi în cel de la Capu Midia, cu 
rezultate meritorii.

După anul 1990, unitatea a trecut prin mai 
multe etape de restructurări şi reorganizări. 
În anul 2003 Divizionul 2 Rachete Antiaeriene 
primeşte un nou stat de organizare şi devine 

Când am auzit despre un cadru militar că a 
mers timp de 35 de ani la serviciu în aceeaşi 
cazarmă, primul meu gând a fost că pentru acel 
om unitatea militară a fost a doua sa casă. Aici a 
avut o a doua familie, mult mai numeroasă şi ai 
cărei membri s-au tot schimbat. Plutonierul adjutant 
principal Ştefan GHERMAN a absolvit Şcoala Militară 
de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Gheorghe Lazăr” 
din Sibiu, arma transmisiuni, în anul 1980, fiind 
singurul din promoţia sa care absolvise liceul cu 
diplomă de bacalaureat. În acel an a ajuns la Brigada 
1 Rachete Antiaeriene din Chitila, pe funcţia de şef 
autostaţie radio şi nu a părăsit această garnizoană, 
în afara perioadelor de executare a misiunilor şi a 
celor în care a urmat cursurile de carieră necesare, 
decât pentru trei luni în care a fost mutat la Statul 
Major al Forţelor Aeriene, în anul 2001. „Mi-a plăcut 
colectivul pe care l-am găsit, iar mie nu îmi place să 
mă mut dintr-o unitate în alta. De aceea am rămas 
aici”, ne-a spus cu o voce aspră şi hotărâtă, în care 
se mai simţeau originile sale ardeleneşti, plutonierul 
adjutant principal Gherman.  

După primii trei ani, în care a făcut instrucţie 
cu soldaţii, perioadă de care îşi aduce aminte cu 
plăcere, a fost numit şef de depozit materiale de 
transmisiuni, chimic şi geniu, o activitate care avea 
să îi marcheze îndelungata sa carieră. A lucrat 
întotdeauna singur în magazie, pentru a nu avea 
surpriza ca cineva să îi „împrumute” din materialele 
pe care le avea în gestiune, chiar şi atunci când 
greutatea îl copleşea, cum ar fi manipularea lăzilor 
de trotil. În toată perioada în care a fost gestionar 
a reuşit să nu se înregistreze cu nicio pagubă, după 
cum am aflat de la locotenent-colonelul Dumitru 
BALAURU, şeful său pe linie de specialitate, care îl 
descrie ca fiind „un om deosebit, cu un caracter şi o 
memorie fantastică, ce va fi greu de înlocuit pentru 
că are o funcţie grea, având multe repere în evidenţă, 
fa pt  ce  presu p une un fo ar te  bun spir it 
gospodăresc”.

„Mi-a plăcut armata, altfel nu stăteam pănă 
acum,” ne-a mărturisit, la capăt de drum, plutonierul 
adjutant principal Gherman care, la vârsta de  
56 de ani, împliniţi pe 31 ianuarie 2015, şi-a luat adio 
de la Brigada 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae 
Dăscălescu” în cadrul căreia a lucrat timp de treizeci 
şi cinci de ani. Sfatul pe care îl dă „nepoţilor” şi 
„nepoatelor” din unitate, aşa cum îi plăcea să le 
spună colegilor săi foarte tineri, este acela că „Numai 
prin muncă ajungi până la capăt”. 

Şi, după cum îmi place mie să spun, îi urăm lui 
nea Gherman să se bucure de pensie cel puţin 
atâţia ani cât a slujit sub Drapel!

Instrucţie la tehnică
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Divizionul 2 Rachete Sol-Aer, care, la 1 martie 
2007, se restructurează ca Batalionul 2 Rachete 
Sol-Aer. La 1 iulie 2008, Batalionul 2 Rachete 
Sol-Aer iese din subordinea Regimentului 11 
Rachete Sol-Aer „Horea”, în urma desfiinţării 
acestuia, şi intră în subordinea Brigăzii 1 

Rachete Sol-Aer „General Nicolae Dăscălescu”, 
ca Batalionul 5 Rachete Sol-Aer.

Dintre obiectivele actuale ale unităţii 
amintim perfecţionarea nivelului de instruire, 
obţinerea unor rezultate foarte bune la 
exerciţiile tactice cu trupe şi trageri de luptă, 
desfăşurate anual în Tabăra de Instrucţie şi 
Poligonul de Trageri Sol-Aer din Capu Midia 
şi aplicarea planurilor de mobilizare, operaţii, 
instrucţie, comunicaţii şi mentenanţă în 
conformitate cu specificul batalionului.

SUFLETE CALDE –  
ATMOSFERĂ 
ÎNGHEŢATĂ

Personalul unităţii a avut la dispoziţie o 
perioadă scurtă de timp pentru a pregăti acest 
eveniment, în care s-a confruntat şi cu 
temperaturi extrem de scăzute. Ziua 
desfăşurării festivităţii a început cu o dimineaţă 
geroasă (se înregistrau aproximativ -300C), 
dar personalul unităţii şi invitaţii prezenţi s-au 
lansat în discuţii pasionale care au avut darul 
de a „topi frigul” aşternut pe platoul unităţii, 
locul de desfăşurare a festivităţii aniversare. 

Locţiitorului şefului Statului Major al 
Forţelor Aeriene, generalul de brigadă Dan 
CAVALERU, a fost martorul cel mai de vază 

al evenimentului, fapt pentru care i s-au 
acordat onorurile cuvenite în astfel de situaţii. 
Fondul sonor al activităţii a fost asigurat de 
către fanfara Academiei Forţelor Aeriene 
„Henri Coandă” din Braşov, condusă de 
locotenent-colonelul Sorinel VÎNT, iar solista 

Elena ISTRATE, fiica soţilor Istrate, încadraţi 
în batalion, a interpretat Imnul Naţional. 
Colonelul Claudiu HERMENIUC, comandantul 
Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer, a dat citire Ordinului 
ministrului apărării naţionale, Mircea 
DUŞA, privind această aniversare.

Cu această ocazie, dorind a răsplăti 
meritele pentru întreaga activitate desfăşurată 

în slujba apărării spaţiului aerian al României, 
Batalionului 5 Rachete Sol-Aer i-a fost conferită 
„Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene”, care 
a fost înmânată de către generalul de brigadă 
Dan Cavaleru, comandantului batalionului, 

colonelul Valentin RANgA. Comandorul 
Ion MĂLĂELEA, şeful Serviciului personal şi 
mobilizare din SMFA, a citit ordinele prin care 
această distincţie a mai fost primită de către 
locotenent-colonelul Aurelian-Andrei 
gINERICĂ, maiştrii militari principali Ioan 
ISBĂŞOIU şi Stelian ZAMFIR şi caporalul 
clasa a III-a Dinu Sorin DÎRSTARIU, iar altor 
patru militari le-a fost conferită Emblema de 
Merit „În serviciul Armatei României”, clasa  
a III-a, aceştia fiind căpitanul Cezar ALDEA, 
căpitanul Nicolae SILAgHI, maistrul militar 
clasa a II-a Valentin ILIE şi caporalul  
clasa a III-a Florin ONIgA.

A urmat ceremonialul religios, oficiat de 
către preotul militar colonel Mihai IFTIME şi 
preotul militar colonel Ioan-Costin CUCU, 
după care au rostit alocuţiuni prefectul 
judeţului Covasna, Sebastian CUCU, locţiitorul 
şefului SMFA, generalul de brigadă Dan 
Cavaleru, comandantul batalionului, colonelul 
Valentin Ranga şi fostul comandant al 
batalionului, din perioada 1969-1983, generalul 
de brigadă (rtr.) Dumitru STANCU.

La festivitate au mai fost prezenţi 
reprezentanţi ai instituţiilor militare şi civile, 
dintre care îi amintim pe comandantul 
Grupului 1 Luptă, colonelul Ioan ŞAICA şi 
comandantul Grupului 2 Luptă, colonelul Ion 

MOISE (comandant al batalionului între  
anii 2005 şi 2007), din partea comandamentului 
Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer, comandorul 
Mircea VODĂ, locţiitorul comandantului 
Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” 
din Braşov, colonelul Viorel BITAN , 
comandantul Taberei de Instrucţie şi 
Poligonului de Trageri Sol-Aer „General de 
brigadă Ion Bungescu” din Capu Midia, 
colonelul Vasile CRISTEA, comandantul 
Batalionului 22 Vânători de Munte din Sfântu 
Gheorghe şi viceprimarul localităţii Vâlcele, 
Nicolae CUCU, alături de cadre militare în 
rezervă şi în retragere şi personalul militar şi 
civil al batalionului.

Activitatea s-a încheiat cu defilarea 
personalului unităţii, vizita la tehnica militară 
din unitate şi realizarea unor fotografii de 
grup.

După această primă jumătate de secol, 
considerăm că Batalionul 5 Rachete Sol-Aer 
de la Vâlcele demonstrează maturitate 
funcţională şi ne bazăm pe contribuţia sa la 
apărarea spaţiului aerian al României. 

La mulţi ani!

Comanda Statului Major al Forţelor Aeriene a fost reprezentată  
de locţiitorul şefului SMFA, general de brigadă Dan CAVALERU

Defilarea militarilor batalionului
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„Fă totul, dă totul, vei primi 
totul!” Acesta este motoul 
căpitan-comandorului 
inginer Laurenţiu – Marian 
BUCUR, instructor superior şi 
şef Comisie didactică la Catedra 
Tehnică de Aviaţie din cadrul 
Şcolii Militare de Maiştri Militari 
şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene 
„Traian Vuia” (SMMMSFA), 
câştigătorul concursului  
„Omul anului 2013”, la 
Secţiunea „Învăţământ, ştiinţă 
şi artă militară”. 

Recunoaşterea meritelor 
acestuia a venit în urma punerii 
bazelor Cercului Şcolar de 
Modelism din cadrul SMMSFA 
în anul 2013 şi realizării, 
împreună cu o echipă de elevi 
militari din anul II, arma Aviaţie, 
specialitatea militară Avion-  
Motor, a unor machete cu  
scara 1:35 ale aeronavelor VUIA, 
VLAICU II şi COANDĂ, care au 
participat la expoziţia 
organizată de Statul Major al 
Forţelor Aeriene cu ocazia 
aniversării Centenarului Aviaţiei 
Militare Române.

Calitatea machetelor, dar şi 
aspectul autentic dat de 
respectarea detaliilor originale 
ale acestora sunt rezultatul 
seriozităţii şi devotamentului 
faţă de tehnica de aviaţie 
românească şi faţă de 
interesele instituţiei din care 
face parte şi pe care o 
reprezintă acesta de aproape 
două decenii. Machetele de 
aeronave cu caracter istoric, 
realizate în cadrul lucrărilor 
practice de absolvire ale 
elevilor, au contribuit la 
dezvoltarea imaginii Forţelor 
Aeriene, prin prezentarea 
acestora la diferite expoziţii de 
profil cu participare naţională 
sau internaţională.

Căpitan
Laura MĂCĂRESCUOfiţerul s-a implicat, de 

asemenea, şi în realizarea de 
machete a diferitelor modele 
de aeronave din dotarea 
Forţelor Aeriene Române, la 
scara 1:45, oferite delegaţiilor 
străine cu care categoria 
noastră de forţe colaborează.

Cariera militară a 
câştigătorului concursului 
nostru a fost consolidată odată 
cu absolvirea Academiei 
Tehnice Militare, promoţia 1988, 
la specialitatea Aeronave şi 
Motoare de Aviaţie. A fost 
repartizat în luna septembrie a 
anului 1988 la Regimentul 73 
Elicoptere de la Caransebeş, la 
mare distanţă de localiatea sa 
natală: Bucureşti. A ales această 
locaţie, cu toate că avea 
posibilitatea de a ocupa o 
funcţie la Bucureşti, Titu sau 
Tuzla, pentru că a dorit să fie 
independent şi să „evadeze” de 
sub tutela părinţilor. După cum 
ne-a mărturisit, a fost 
îndrăgostit de elicoptere, în 
special de IAR-330H PUMA.

În anul 1991 s-a mutat în 
interes personal la Mediaş, la 
Şcoala Militară de Maiştri de 
Aviaţie „Traian Vuia”. De atunci 
şi până în prezent a îndeplinit 
funcţii didactice în cadrul 
Catedrei Tehnice de Aviaţie a 
şcolii de maiştri militari, care, 
între timp, a căpătat un nou 
cămin la Boboc, în judeţul 
Buzău. A format generaţii de 
specialişti militari în tehnica de 
aviaţie, capabili să desfăşoare 
proceduri de mentenanţă în 
bazele aeriene operaţionale şi a 
coordonat numeroase lucrări 
de absolvire. Proiectele de 
absolvire ale elevilor au 
reprezentat un aport 
semnificativ la dezvoltarea 
bazei materiale şi a logisticii 

didactice din cadrul şcolii. A 
încercat, implicându-i pe elevi, 
să pună în evidenţă soluţii 
constructive ale aeronavelor 
din dotarea Forţelor Aeriene şi 
a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, a instalaţiilor, 
agregatelor şi elementelor 
structurale ale acestora.

Drumul său în viaţă i-a fost 
călăuzit de dragostea pentru 
aviaţie şi pentru viitorul resursei 
umane care o încadrează. După 
cum consideră căpitan-
comandorul inginer Bucur, 
„Aviaţia reprezintă, pentru mulţi, 
un ideal. Puţini, totuşi, reuşesc 
să-şi împlinească acest vis. Acest 
lucru se obţine prin foarte multă 
muncă şi dedicaţie, 
responsabilitate dusă câteodată 
la extrem, fără a intra în rutina 
zilnică care poate duce la 
dezastre aeriene. Prin demnitate, 
respect pentru colegii cu care 
cooperezi zilnic pentru a asigura 
în condiţii foarte bune şi de 
maximă siguranţă desfăşurarea 
activităţilor de zbor”.

Anii de experienţă 
personală şi profesională în 
cadrul Forţelor Aeriene Române 
l-au făcut să-şi alcătuiască un 
set de valori pe care pune mare 
preţ, şi anume legăturile 
interumane care se înfiripează 
şi se întăresc pe măsura trecerii 
timpului între piloţi şi 
personalul tehnic şi încrederea 
reciprocă a lucrului bine făcut 
pentru decolarea în condiţii de 
siguranţă, zborul în condiţii de 
siguranţă şi aterizarea în 
condiţii de siguranţă. De aceea, 
pregătirea teoretică şi practică 
a elevilor şi cursanţilor în 
vederea cunoaşterii tehnicii de 
aviaţie din dotare şi a 
procedurilor de mentenanţă 
specifice fiecărui tip de 
aeronavă în parte este 
primordială.

Pentru protagonistul acestui 
articol, aviaţia, conceptele de 
lider, camarad şi munca în echipă 
se rezumă la o singură concluzie: 
siguranţa zborului! Iar pentru 
aceasta este dispus să facă şi să 
dea totul, ca să primească totul. 
Ca dovadă, în acest tot s-a 
încadrat şi recunoaşterea 
meritelor sale în cadrul 
concursului „Omul anului”.

În data de 25 martie a.c. s-a 
lansat, la Biblioteca Judeţeană 
Alexandru şi Aristia Aman din 

Craiova cartea PROFILUL 
UNUI EROU – Căpitanul 

aviator Tudor Andrei, 
semnată de comandorul (r) 

George Paul SANDACHI.
Lucrarea a fost elaborată 

cu ocazia împlinirii a 100 de ani 
de la naşterea pilotului Andrei 
Tudor, unul dintre cei mai buni 

în rândul personalului 
navigant care a luptat în cel 

de-al Doilea Război Mondial 
pe Frontul de Est. Autorul face 

o prezentare succintă a 
evoluţiei eroului său din 

momentul în care, plecat din 
satul natal, ajunge elev al Şcolii 

Militare de Aviaţie.
Majoritatea paginilor cărţii 

este dedicată activiţătii sale pe 
front începând cu teatrul de 

operaţii de la Odessa, continu-
ând pe cel de la Stalingrad 

(pilot pe avionul PZL-23), apoi 
pe cele din Kuban, Melitopol, 

Crimeea, Iaşi şi Basarabia (pilot 
pe avionul Ju 87). În lucrare 

este prezentat procesul trecerii 
pilotului pe avionul Ju 87, apoi 

modul în care acesta a devenit, 
în cadrul Grupului 3 

Bombardament Stuka, unul 
dintre cei mai capabili lideri de 
formaţie de luptă din cel de-al 

Doilea Razboi Mondial. Ca o 
recunoaştere a valorii sale, a 

fost decorat cu Ordinul 
Coroana României,  

Steaua României,  
Virtutea Aeronautică. A fost 

unul dintre cei decoraţi cu 
Ordinul Mihai Viteazul. 

Germanii i-au acordat Ordinul 
Crucea de Fier, clasele 1 şi 2.

Relatarea evenimentelor 
este susţinută cu ajutorul  

a 61 de fotografii inedite din 
colecţia familiei aviatorului la 

care se adaugă patru hărţi, 
reproduceri din carnetul de 

zbor al acestuia şi din dosarul 
personal aflat în arhivele 

militare. Lansarea a avut loc 
miercuri, 25 martie 2015, la 

Biblioteca Judeţeană 
Alexandru şi Aristia Aman din 

Craiova.



PORTRET DE PROFESIONIST

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE  | 71 CER SENIN  Nr. 1-2 (138-139)  2015
w w w . r o a f . r o

Pe lângă „muzica” 
motoarelor avioanelor de 
vânătoare, de transport sau 
elicopterelor, iubită de oricare 
dintre noi, Forţele Aeriene 
Române se mai fac auzite prin 
intermediul Muzicii Militare a 
Academiei Forţelor Aeriene 
„Henri Coandă“  din Braşov. 
Instrumentiştii de aici ascultă 
sunetele scoase de către 
instrumente la fel de atent 
precum ascultă personalul 
tehnic şi piloţii motoarele 
aeronavelor pe timpul pregătirii 
acestora pentru zbor sau în 
timpul zborului.  

Unul dintre aceşti muzicanţi 
profesionişti este plutonierul-
major gabriel Marius 
CIURESCU, încadrat subofiţer 
şef de partidă, pe care l-am 
întâlnit la aniversarea 
Batalionului 5 Rachete Sol-Aer 
Vâlcele, unde Muzica Militară a 
academiei, la o temperatură de 
aproape – 300C a asigurat, la un 
nivel calitativ foarte bun, fondul 
sonor pentru ceremonialul 
militar. „De mic copil mi-a plăcut 
muzica. Îmi aduc aminte că, la 
vârsta de 7 ani, mama mi-a 
cumpărat un pian de jucărie şi, ca 
orice copil, am început să cânt la 
el. Mai târziu, am descoperit că 

am ureche muzicală şi am 
început să reproduc anumite 
piese muzicale la acel pian, 
bineînţeles după ureche, neştiind 
notele. În şcoala generală, după 
ce am învăţat notele muzicale, 
observând înclinaţia mea pentru 
muzică, părinţii m-au înscris la un 
curs de chitară la Casa Pionierilor, 
cum se numea pe atunci. Prin 
clasa a şaptea, mergând cu 
şcoala la depunerea unui 

jurământ militar la Şcoala de 
ofiţeri de tancuri şi auto «Mihai 
Viteazul» din Piteşti, mi-a plăcut 
foarte mult cum a cântat Fanfara 
Militară, din care făcea parte şi 
un unchi de-al meu.  Atunci 
m-am hotărât să dau examenul 
de admitere la Liceul Militar de 

Muzică «Iacob Mureşianu» din 
Bucureşti. Pentru aceasta m-am 
pregătit cu unchiul meu la teoria 
muzicii şi cu subşeful muzicii la 
instrumentul de suflat, care era 
obligatoriu la admitere, numit 
basfligorn”, mi-a povestit 
Gabriel aventura primilor paşi 
făcuţi pe „cărările muzicii”. 

La liceul militar de muzică a 
intrat printre primii. Aici şi-a 
aprofundat cunoştinţele despre 
teoria şi istoria muzicii şi a 
exersat foarte mult la 
instrument. În anul 1998, după 
ce a absolvit Cursul de 
subofiţeri de muzică în cadrul 
Şcolii de aplicaţie pentru 
muzicile militare din Bucureşti, 
a fost repartizat la Liceul Militar 
„Dimitrie Cantemir” din Breaza. 

În perioada de timp petrecută 
aici s-a căsătorit cu Geanina 
Maria, iar în anul 2001, când s-a 
desfiinţat muzica militară a 
liceului, s-au mutat la Piteşti, 
unde a venit pe lume Mario 
Valentin, cea mai mare bucurie 
a vieţii lor. Cât timp a locuit în 
oraşul natal a absolvit 
Facultatea de Muzică din cadrul 
Universităţii din Piteşti, 
specializarea pedagogie 
muzicală, fiind licenţiat în arte. 
După desfiinţarea muzicii 
militare din Piteşti, s-a mutat la 
muzica militară a  Şcolii de 
Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin 
de Luptă „General Eremia 
Grigorescu” din Sibiu, unde a 
participat la primul festival al 
muzicilor militare şi a avut o 
prestaţie foarte bună. 

Din anul 2008 este încadrat 
la Muzica Militară a Academiei 
Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă“  din Braşov, unde s-a 
integrat foarte bine în colectiv. 
De când este încadrat în 
această structură, a reprezentat 
academia la trei festivaluri de 
muzică de cameră, cu un 
cvintet de alămuri format din 
două trompete, un trombon, un 
basfligorn şi un bass, şi la un 
festival internaţional de muzici 
militare, cu toată formaţia, unde 
au avut o prestaţie onorabilă. 
La cele trei ediţii ale Festivalului 
concurs al muzicii de cameră şi 
interpretare solistică „Tudor 
Jarda” ale formaţiilor 
instrumentale şi soliştilor din 
armată, desfăşurate în Cluj-
Napoca, la care a participat, a 
obţinut locul II în anul 2011, 
menţiune în anul 2013 şi din 
nou premiul II în anul 2014.

„Îmi propun ca, şi pe viitor, să 
reprezint cu onoare arma muzici 
militare şi să promovez prin 
prestaţia mea imaginea acestei 
instituţii de prestigiu care este 
Academia Forţelor Aeriene Henri 
Coandă din Braşov“, mi-a 
dezvăluit, în încheierea 
discuţiei, planurile sale pentru 
viitor, plutonierul-major Gabriel 
Marius Ciurescu, care a obţinut 
locul III la secţiunea „Istorie, 
cultură şi tradiţie militară”, în 
cadrul concursului „Omul 
anului 2013”, etapa pe Statul 
Major al Forţelor Aeriene.

Plutonier adjutant  
Alex BĂLĂNESCU

SIMPOZIONUL 
ANUAL  

AL CONSILIERILOR 
COMANDAN}ILOR 

În perioada 22-27 februarie 
2015, la Ramstein AFB, Germania, 
a avut loc Simpozionul anual al 
consilierilor comandanţilor din 
Forţele Aeriene ale SUA din Europa 
şi Africa (USAFE-AFAFRICA). 

La eveniment au participat 
aproximativ 120 de subofiţeri din 
structurile USAFE-AFAFRICA , 
subofiţeri consilieri ai şefilor 
Forţelor Aeriene din Estonia, 
România şi Slovacia, precum şi 
s u b o f i ţ e r i  s e n i o r i  c a r e  a u 
reprezentat structurile de consilieri 
ai comandanţilor Forţelor Aeriene 
din Germania, Italia, Marea 
Britanie şi Slovenia.

Activitatea s-a desfăşurat în 
baza unui program complex 
compus din două părţi distincte, 
ambele având un pronunţat 
caracter informativ şi instructiv-
educativ. Conform agendei, au fost 
vizitate structuri din cadrul USAFE/
Ramstein AFB şi au avut loc diverse 
activităţi de informare şi prezentare 
a rolului subofiţerilor în structurile 
USAF vizitate. 

Ac tivita tea a condus la 
dez voltarea unor relaţ ii  de 
colaborare cu celelalte Forţe 
Aeriene NATO participante la 
reuniune, pe linia structurilor de 
consilieri ai comandanţilor; şi a 
permis o mai bună cunoaştere a 
o r g a n i z ă r i i ,  r o l u l u i  ş i 
responsabilităţilor corpurilor de 
subofiţeri şi soldaţi în cadrul 
Forţelor Aeriene ale SUA , a 
diferitelor programe de instruire/
educaţie sau de sprijin al militarilor, 
contribuind la întărirea relaţiilor 
de colaborare bilaterală româno-
americană în domeniul dezvoltării 
profesionale a corpurilor de militari 
aflate la baza ierarhiei militare.

Plutonier adjutant 
Daniel  SÎMPETRU
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Aşa cum ne-am obişnuit din anii 
precedenţi, la Aerodromul MK, a 
debutat în forţă noul an de instrucţie 
cu o serie de exerciţii cu parteneri SUA, 
în acest sens desfăşurându-se aplicaţii 
cu diferite structuri, precum cele de 
forţe terestre (US Army), corpul de 
infanterie marină (USMC) şi, desigur, 
cel de forţe aeriene în conjuncţie cu 
elemente de forţe de operaţii speciale 
(SOF), la care ne vom şi rezuma.

A s t f e l ,  î n  p e r i o a d a  0 9 - 
20 februarie 2015 a avut loc exerciţiul 
FURIOUS RAGE-2015 ca parte compo-
nentă a Enduring JCET-2015, executat 
în comun cu partenerul american 
care a dislocat două avioane de 
ultimă generaţie MC-130J aparţinând 
Escadrilei 67 de Operaţii Speciale 
(67th Special Operations Squadron) 
componentă a Grupului 352 Operaţii 
Speciale (352nd Special Operations 
Group), cu baza la  RAF Mildenhall, 
Marea Britanie. Unitatea dislocă 
anual, încă de la finalul anilor ’90, 
cel puţin un detaşament format din 
două la patru aeronave la Baza 
Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Obiectivele 
exerciţiului

Dislocarea a avut drept scop 
antrenarea personalului aeronavigant 
american pentru executarea misiunilor 
specifice la înălţimi foarte mici pe 
diferite traiecte şi inserţie prin para-
şutare. Forţele Aeriene  Române au 

asigurat desfăşurarea exerciţiului pe 
aerodromurile Mihail Kogălniceanu şi 
Câmpia Turzii. Aerodromul Mihail 
Kogălniceanu a avut rolul de a acorda 
sprijinul naţiunii gazdă, asigurând o 
serie de ser vici i  pentru buna 
desfăsurare a evenimentelor. Totodată, 
Forţele Aeriene  Române au participat 
cu Detaşamentul de Căutare-Salvare 
în Luptă (DCSL).

Anterior începerii exerciţiului au 
fost negociate în comun de către 
reprezentanţii părţilor implicate în 
procesul de planificare documentele 
bilaterale necesare cu privire la servi-
ciile de trafic aerian în sprijinul 
FURIOUS RAGE-2015.

Enumerând doar câteva din 
principalele obiective vizate în 
desfăşurarea exerciţiului, menţionez:

– Antrenarea în comun cu parte-
nerul american pentru planificarea, 
pregătirea şi executarea zborurilor 
individuale şi în formaţie, la înalţimi 

mici ziua şi noaptea pe traiectele 
prestabilite;

– Executarea unor misiuni cu 
utilizarea sistemelor de vedere pe timp 
de noapte (NVG), cât şi exersarea 
procedurilor de apropiere tactice şi, 
b ineînţeles ,  anal iz a  integrată 
post- misiune;

–  E xe c u t a r e a ,  p e  t i m p u l 
activităţilor, a terminologiei specifice 
Aliaţei Nord-Atlantice.

From 9 to 20 Februar y 
2015, the FURIOUS R AGE 
– 2015 t ra i ni ng e xe rc i se 
t o o k  p l a c e  a s  p a r t  o f 
E n d u r i n g  J C E T - 2 0 1 5 
e xecuted jointly with the 
American par tner. 

Fo r t hi s e xe rc i se ,  t he 
pa r tne r de ployed t wo of 
t h e  n e w e s t  M C - 1 3 0 J 
aircraf t belonging to the 
67 t h S p e c i a l  O p e r a t i o n s 
Squadron, component of 
t h e  3 5 2 n d  S p e c i a l 
Operations Group, based 
at R AF Mildenhall ,  Great 
Britain. 

The unit has annually 
d e p loye d , s i nc e t he la te 
'90s, at least a detachment 
consisting of t wo to four 
aircraf t on MK Air Base.

Plutonier (av.) Samir ŞEICAMET

În perioada 09-20 februrie 2015 a avut loc exerciţiul FURIOUS 
RAGE-2015 ca parte componentă a Enduring JCET-2015, executat 
în comun cu partenerul american care a dislocat două avioane 
de ultimă generaţie MC-130J aparţinând Escadrilei 67de Operaţii 
Speciale (67th Special Operations Squadron) componentă a 
Grupului 352 Operaţii Speciale (352nd Special Operations Group), 
cu baza la  RAF Mildenhall, Marea Britanie. Unitatea dislocă 
anual, încă de la finalul anilor ’90, cel puţin un detaşament format 
din două la patru aeronave la Baza Aeriană Mihail 
Kogălniceanu.

NATO A-Z

Belarus joined NATO’s 
Partnership for Peace (PfP) in 
1995. NATO and Belarus have 
established a relationship based 
on the pursuit of common 
interests, while also keeping 
open channels for dialogue. 
Belarus has developed an 
I n d i v i d u a l  P a r t n e r s h i p 
P r o g r a m m e  ( I P P )  a n d 
participates in the Planning and 
Review Process (PARP).

Democratic, institutional 
and defence reforms are a key 
f o c u s  o f  B o s n i a  a n d 
Herzegovina’s cooperation with 
NATO. The country joined the 
Partnership for Peace in 2006 
and has been engaged in an 
Intensified Dialogue with NATO 
on its membership aspirations 
and related reforms since 2008. 
In April 2010, the Allies formally 
invited the country to join the 
Membership Action Plan (MAP) 
with one important condition: 
the f irst Annual National 
Programme under the MAP will 
only be accepted by NATO once 
a  key  re m ainin g issu e 
concerning immovable defence 
property has been resolved.

NATO retains a military 
headquarters in Sarajevo with 
the primary mission of assisting 
the authorities of Bosnia and 
Herzegovina with reforms and 
commitments related to the 
Partnership for Peace (PfP) and 
closer integration with NATO, 
and the secondary mission of 
providing logistic and other 
support to the European Union 
Force in Bosnia and Herzegovina, 
as well as supporting the 
International Criminal Tribunal 
for the former Yugoslavia on a 
case-by-case basis.

NATO’S RElATiONS 
wiTh BElARUS

NATO’S RElATiONS 
wiTh BOSNiA ANd 

hERzEGOviNA
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CRONOLOGIE:
În data de 09 februarie 2015, a avut 

loc dislocarea forţelor şi mijloacelor 
USAF participante, pe Aerodromul MK. 
În perioada 10 -19.02.2015 s-au 
desfăşurat activităţi propriu-zise cu 
aeronavele MC-130J „Commando II”, 
iar vineri, 20 februarie, a avut loc 
defluirea participanţilor.

În zona de control a aerodromu-
rilor desemnate s-au efectuat proceduri 
de apropiere standard, apropieri 
tactice şi aterizări fără balizaj, cu utili-
zarea aparaturii de vedere pe timp de 
noapte (NVG), dar şi a sistemelor 
electrooptice din dotare.

În cazul misiunilor executate  la 
înălţimi mici în spaţiu aerian de clasă 
„G” pentru menţinerea în siguranţă a 
eşalonărilor, principala procedură 
utilizată a fost „See and avoid”. 
Misiunile specifice Grupului 352, în 
zborurile zilnice, au conţinut proceduri 
specifice aeronavelor pentru misiuni 
speciale, precum: Overload, High 
speed downwind, random shallow, 
penetration descent, combat offloads 
sau clasicele touch & go şi missed 
approach. În realizarea acestor proce-
duri, echipajele au conlucrat fiind 
sprijinite din aer sau de la sol de 
subuniţăţile 352 SOG, cum ar fi  Special 
Tactics Teams, alcătuite din Combat 
Controllers, USAF Special Operations 
Weather şi Pararescuemen, cunoscuţi 
pe scurt ca PJ. Aceştia din urmă sunt 
controlorii de trafic aerian, meteoro-
logii, paramedicii şi paraşutiştii special 
pregătiţi pentru misuni de luptă în 
spatele liniilor inamice sau când, în 
anumite scenarii, preiau controlul unei 
baze aeriene, luptând în grupuri 

compacte. Aceste antrenamente au 
fost executate prin cooperare cu 
Detaşamentul de Căutare-Salvare în 
Luptă român.

MC-130J 
„Commando II”

Aparatele MC-130J „Commando II” 
sunt produse de gigantul Lockheed 
Martin şi sunt destinate misiunior mul-
tiple de transport militar, de alimentare 
în aer destinat Air Force Special 
Operations Command (AFSOC). Datorită 
motoarelor turbopropulsoare Rolls-
Royce AE 2100D3 în locul celor Allison, 
cuplate la şase elice Dowty de nouă 
generaţie, avionul dispune de perfor-
manţe sporite în cazul vitezei de croazi-
eră, ascensională şi distanţei de zbor. 

Avionul înlocuieşte generaţia 
precedentă de aeronave pentru 
o p e r a ţ i u n i  s p e c i a l e  p r e c u m 
MC-130E/H „Combat Talon I/II” şi 
MC-130P „Combat Shadow I I ”. 
MC-130J oferă AFSOC alegerea 
perfectă misiunilor clandestine în 
zboruri  la  înălţimi foar te mici  
alimentând în zbor alte aeronave 
speciale precum elicoptere, avioane 
sau convertoplane cum ar fi CV-22 
Osprey, aeronavă nou întrodusă în 
înzestrarea 352nd SOG. Aparatele 
sunt, de asemenea, utilizate pentru 
infiltrarea, reaprovizionarea prin 
paraşutare cu provizii sau extracţia 
forţelor pentru operaţii speciale 
(SOF), ori aterizarea pe terenuri 
semiamenajate sau izolate.

Totodată, MC-130J „Commando II” 
este considerat drept cisterna aeriană 
perfecţionată ce a preluat sarcina 
vechilor MC-130P Combat Shadow, cu 
posibilităţi sporite, în esenţă fiind un 
KC-130J modificat, care încorporează 
schimbări de proiectare şi capabilităţi 
mult mai avansate. Escadrila 67 
Operaţii Speciale  (67th Special 
Operations Squadron) a operat până 
la finalul anului 2013 varianta MC-130P, 
când au fost livrate primele MC-130J 
(septembrie-octombrie 2013), ultimele 
aparate intrând în înzestrarea unităţii 
în decembrie 2014. În ianuarie 2015, a 
devenit operaţională cu CV-22 Osprey, 
7th SOS, care a operat în paralel până 
atunci avioanele MC-130H, ultimul 
aparat  părăsind Baza Aeriană 
Mildenhall în aceeaşi lună.

Grupul 352 Operaţii Speciale 
(352nd Special Operations Group), 
cu baza la  RAF Mildenhall, Marea 
Britanie, este parte esenţială din 
AFSOC şi nu USAFE, cum de regulă 
este asociat. Grupul are în com-
punere 1.000 de militari, printre 
care şi militari asociaţi  Joint 
S p e c i a l  O p e r a t i o n s  A i r 
Component-Europe. Grupul se 
află în proces de extindere de 
personal şi aeronave, urmând a 
deveni Flotilă/Aripă aeriană, 
reprezentând singura unitate de 
Forţe Aeriene  pentru SOF din 
subordinea EUCOM (European 
Command).

NATO A-Z

NATO conducted its first 
major crisis response operation 
in Bosnia and Herzegovina. The 
NATO-led Implementation 
Force (IFOR) was deployed in 
December 1995 to implement 
the military aspects of the 
Dayton Peace Agreement and 
was replaced a year later by the 
NATO-led Stabilisation Force 
(SFOR). SFOR helped to maintain 
a secure environment and 
f aci l i t ate the countr y ’s 
reconstruction in the wake of 
the 1992-1995 war.

The Building Integrity (BI) 
Programme provides practical 
tools to help participating 
countries strengthen integrity, 
transparency and accountability 
and reduce the risk of corruption 
in the defence and security 
sectors. It promotes good 
prac tice,  processes and 
methodologies, and provides 
countries with tailored support 
to make defence and security 
institutions more effective.

The BI Programme is 
tailored to meet national needs 
and requirements. It is demand-
driven and participation is on 
a voluntary basis. It is open to 
all NATO Allies and partners 
(members of the Euro-Atlantic 
Partnership Council,  the 
Mediterranean Dialogue, 
Istanbul Cooperation Initiative 
and partners across the globe). 
Requests from other countries 
are reviewed by NATO on a 
case-by-case basis. 

The BI Programme supports 
the implementation of the 
United Nations Security Council 
Resolution 1325 on Women, 
Peace and Security and related 
resolutions, and has integrated 
a gender perspective into its 
methodology and practical 
tools.

PEACE SUPPORT 
OPERATiONS  

iN BOSNiA ANd 
hERzEGOviNA

BUildiNG 
iNTEGRiTy (Bi) 
PROGRAMME
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Istoria escadrilei navale de la Hyeres-Palyvestre datează încă din anul 1919. 
Multe s-au schimbat de la acel moment. Introducerea în serviciu a elicopterelor de 
tip NH-90NFH Cayman (Elicoptere NATO pentru Fregate) de către Forţele Navale 
Franceze, în cadrul Flotilei 31, adaugă un nou capitol acestei îndelungate istorii a 
aviaţiei navale franceze din sudul Franţei. Flotila 31 a fost reactivată şi dotată  
cu elicoptere de tip Cayman începând cu data de 4 octombrie 2012, după ce în 
prealabil, flota de elicoptere Lynx a fost transferată Escadrilei 34 cu baza la  
Lanveoc – Poulmic.

Flotila 31 a fost înfiinţată în Algeria, în anul 1956. Elicopterul H-21C a fost prima 
aeronavă din dotarea unităţii. În luna martie 1960, H21C a fost înlocuit cu Sikorsky 
HSS-1 şi unitatea mutată la Saint-Mandrier. La data de 16 noiembrie 1978, elicopterul 
Westland Lynx (WG-13) a fost introdus în dotarea marinei militare franceze. În anul 
2003, Escadrila 31 a fost mutată la Hyeres-Palyvestre, unde a utilizat elicopterele 
Lynx până în iunie 2010.

MEDITERRANEAN CAïMANS

Carlo Kuit & Paul Kievit/ 
Bronco Aviation

Crew of 31F is discussing results after 
another wet-winching sortie in the 

waters around Hyeres. In the middle LT. 
Jerome Dagnac; he is a former SA.321G 

Super Frelon pilot involved from day one 
in the NH-90 programme. He is 

accompanied by a tacco and senso which 
completes the crew of three

The history of the Naval Air Station 
Hyères-Palyvestre dates back to the year 1919. 
Much has changed ever since. The introduc-
tion of the NH-90NFH (NATO Frigate 
Helicopter) by the French Navy named 
“Caïman” (Cayman) with the 31F (Flotille/ 
Squadron) is adding a new Chapter to this 
long history of French Naval Aviation in 
Southern France. Starting from 4 October 
2012, the 31F was re-activated, operating the 
“Caïman” after a stand down of almost  
2,5 years when the unit’s lynx fleet was trans-
ferred to the 34F based at Lanveoc-Poulmic. 
The Flottille 31F was founded in Algeria, North 
Africa on the 1st of August 1956. The unit then 
operated the H-21C “Banana” helicopter. In 
March 1960, the H-21C was retired for the 
Sikorsky HSS-1 and the unit relocated to Saint-
Mandrier. By the 16th of November 1978, after 
having flown 70.000 hours with the H-21C and 
HSS-1, the Westland Lynx (WG-13) was intro-
duced to the French Navy. In 2003, the 31F 
moved to BAN Hyères Le-Palyvestre and 
operated this type till June 2010. 

TRANSITION  
TO THE “CAïMAN”

The first “Caïman” delivery to the French 
Navy took place during 5 May 2010; CEPA/10S 
received the new type for initial experimental 
testing on behalf of the Aeronavale (French 
Naval Aviation). Each to be delivered 
NH-90NFH to the French Navy will follow this 
path before being delivered to either 31F or 
33F based at Lanveoc-Poulmic. The latter was 
the first unit to be declared operational on 
the new type as of December 2011. 

“Members of our unit were involved heavily 
ever since mid-2010 in the preparations of the 

NH-90 introduction” as 31F Commander 
(Capitaine de Frégate) Frédéric Barbe explains. 
“It has been a huge task to prepare for the 
introduction of the “Caïman”; we have been 
developing training syllabuses for future NH-90 
pilots and evaluate existing documentation as 

being delivered by Eurocopter.  Basically we 
have been writing the instructions how to 
operate and fly the new type together with 
CEPA/10S” The Commander continues “We have 
handpicked sixteen officers, including seven 
pilots to support this introduction and form 
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the core team of 31F; these pilots are a mixture 
of ex 32F (SA.312G Super Frelon), 35F (SA.365F/N 
Dauphin), 36F (AS.565SA Panther) and 31F 
pilots previously operating on the Lynx. All pilots 
are very experienced with thousands of flying 
hours. We will have to invest in younger people; 
sharing knowledge is now the most important 
thing to do. Currently the knowledge is with 
the older officers in the squadron” concludes 
31F Executive Officer Le Boursicot.

Currently five crews (seven pilots, six 
tacco’s) are operational with 31F (Squadron); 
sister squadron 33F (Squadron) has five crews 
operational. During September 2013 the first 
student crews arrived at Hyères for their 
operational conversion training.The “Caïman” 
has a reduced crew of three due to the 4-axis 
autopilot only one pilot is required, seated on 
the right hand side of the cockpit. The tacco 
(the tactical coordinator responsible for mission 
management) is seated on the left side, and a 
senso (sensor systems operator) in the cabin 
who doubles as the loadmaster and winch 
operator. The senso community within 31F is 
a mixture of experienced helicopter senso’s, but 
also former Atlantique NG senso operators have 
joined 31F with their experience. “The tacco 
role is new to the French Naval Aviation and 
comes with the introduction of the NH-90” 
explains Executive Officer Lionel Le Boursicot 
“We really had to prove the French Navy HQ 
that this new tacco role would be of value add 
to us. The tacco has two vital roles to play during 
operations; most important he/she is the tac-
tical observer responsible for overseeing the 
big picture during operations, located on the 
left side in the cockpit. Besides this role we 
expect the tacco to be a back-up pilot who is 
able to support the pilot during harsh circum-
stances as you can imagine when operating 
over sea. Now everybody sees the value add of 
the tacco; it is like a contract between pilot and 
crew” LT. Lionel Le Boursicot elaborated “If you 
want to create synergy between pilot and 
tacco you need to know from each other 
what the difficult and challenging phases are 
during missions. This enables the tacco to 
play a vital role in NH-90 operations. We are 

Lieutenant Commander Frédéric Barbe 
joined the Naval Academy in September 1997. 
After finalizing the Academy he was 
commissioned onboard “Joan of Arc”, where 
he was assigned as chief of aviation. In 2003 
he transitioned as a helicopter pilot and 
converted to 35F and later on to 36F where he 
was involved in the detachment “Floreal”, where 
he conducted surveillance missions, fisheries 
in French Southern and Antarctic Lands and 
par ticipated in operation “Enduring 
Freedom”. 

Fred has been involved in operational 
deployments in the Indian Ocean (AQUILA 
20 0 6 Agapanthus 20 07)  and the 
Mediterranean (Ballista 2007 Impartial 
Behaviour 2008), as well as a mission against 
drug trafficking (Greyhound). In the summer 
of 2011, he was assigned to the position of 
deputy chief of detachment CEPA/10S NH-90, 
where he prepared for the re-activation of 
31F operating the NH-90NFH. Lieutenant 
Commander Barbe has over 2000 flight hours 
he is married and father of a son.

MEDITERRANEAN CAïMANS

The NH90-NFH extended avionics system, 
built around five large liquid crystal digital screens, 

is supplied by Thales Avionics and is based on a dual MIL-STD-1553B digital databus

very happy with the new tacco role concludes 
LT. Le Boursicot.

COMPUTER TRAININg
“It is a challenge to convert to the NH-90, 

it is a highly computer driven helicopter which 
requires a different mindset than when opera-
ting any other type of helicopter currently in 
service within the French Navy” as LT. Jerome 
Dagnac (NH-90 pilot and 31F Safety Officer) 

stated. LT. Dagnac has formerly operated the 
SA.321G Super Frelon with 32F and was one 
of the first three pilots to be involved in the 
NH-90 programme testing the aircraft with 
CEPA/10S and writing the manuals for opera-
tions. The first three pilots were trained at 
Eurocopter facilities in Marseille in 2010 and 
flew between 30-40 hours before they transi-
tioned to 31F. One of these three pilots is LT 
Laureline Beuvelet; she is the first female NH-90 
pilot. “For the other pilots we use the train the 
trainer concept” continues LT Dagnac. “Besides 
the three trained pilots by Eurocopter, the 31F 
is responsible for the transition to the NH-90 
of all pilots for both 31F and 33F. As we have 
currently only senior pilots in the squadron, 

the conversion can be done in 20-30hrs of 
flying”. To support the pilot training of the 31F, 
a Partial Task Trainer (PTT), developed by 
Augusta Westland, is made available. The PTT 
consists of four terminals which are connected 
and simulate the set-up of the NH-90 cockpit. 
On average, pilots spend 10-20 hours to fami-
liarize themselves with specific tasks. A full 
NH-90 simulator will be available in 2015 which 
will allow for full training. “The aim eventually 

is to have 50%-60% of the NH-90 training on 
the simulator in the future”  elaborates 
Commander Barbe “we can push the envelope 
in learning curve of our pilots. “Currently we are 
not able to fly all hours we planned due to the 
delayed delivery schedule and child deceases 
the new helicopter still has”. Currently the main 
task for 31F is acting as training unit for NH-90 
pilots. “Within two years from now we plan to 
have a separate NH-90 training squadron at 
Hyères in order to relieve the 31F from this task” 
concludes Commander Barbe. The first part 
of the training will be conducted at Le Luc, 
Base école Général Lejay (French Army/ Armée 
de Terre Training School) training facility for 
combat helicopters. The second part, the 
Aeronautical part will be at Hyères. The 
helicopters will stay at the existing squadrons; 
no aircraft are to be assigned to the Training 
School.

NEW CAPABILITIES
The French Navy NH-90NFHs are being 

supplied directly from the Agusta production 
plant in two different configurations: 13 for 
SAR and sea assault, with a rear loading ramp 
and 14 for pure anti-submarine warfare (ASW) 
operations, without a ramp. However the 
cabin of all 27 NFHs is able to be fitted with 
specific pallet-mounted ASW kit comprising 
an avionics bay, a sensor operator station and 
tactical coordinator station, plus dipping 
sonar and sonobuoy launcher. A magnetic 
anomaly detector (MAD), in the helicopter’s 
tail boom, completes the ASW suite for the 
detection and identification of underwater 
targets. Besides a complete IFF system, the 
“Caïman” has a comprehensive communica-
tions suite for tactical communications and 
a navigation suite including GPS, INS, Doppler, 
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air data and a digital map generator. The L11 
tactical data link, which provides extended 
on-board data fusion and total networking 
with a NATO task force at sea. The NH90-NFH 
extended avionics system, built around five 
large liquid crystal digital screens, is supplied 
by Thales Avionics and is based on a dual 
MIL-STD-1553B digital databus. The French 
NH-90NFH is fitted with two radar sets: a 
Thales ENR 360° surveillance and surface 
detection radar mounted under the forward 
part of the fuselage and Honeywell Primus 
701A weather radar installed in the nose just 
over the forward-looking IR ball. The ENR or 
‘European navy radar’ is derived from the 

Thales Ocean Master and has been developed 
in conjunction with EADS and Galileo 
Avionica. The ENR is a lightweight (85kg) 
system used to monitor surface ships, detect 
submarine periscopes, track their movements 
and accurately classify all the detected vessels. 
This digital radar has been designed to 
operate in dense electromagnetic environ-
ments, under all weather conditions and high 
sea states. For all-weather and night opera-
tions, all 27 French naval machines are 
equipped with the 45kg Sagem Euroflir 410 
tactical forward-looking infrared (FLIR) system 
mounted in the nose below the weather 
radar.

Other main sensors, directly related to 
the NH-90NFH principal ASW mission, which 
will only be included with the Step B variant, 
will be the Flash Sonics sonar system from 

Each to be delivered NH-90NFH 
is being evaluated before delivered to 
either 31F or 33F. For these tasks 
CEPA/10S have two experimental 
flight test pilots a crewmember and ten 
technical staff on strength

Scheduled maintenance after 
50hrs, 100hrs and 150hrs is conducted by the technicians of 31F

CORESPONDENŢĂ EXTERNĂ

Thales Underwater Systems, which combines 
the Flash active dipping sonar with the TMS 
2000 sonobuoy processing system. All Step 
B NFHs will be able to carry a pair of MU90 
torpedoes or two 250kg drop tanks providing 
an extra hour of flight. The introduction of 
the MU90 Torpedo is foreseen for the autumn 
of 2013. Testing is currently undertaken by 
CEPA/10S utilizing a modified WG-13 Lynx. 
Later Standard 3 variants will have the MBDA 
ANL-FASGW light anti-ship missiles now 
under development. Up to four can be carried 
at one time.

The NH90 NFH is equipped with a power-
ful pair of engines with dual channel FADEC 
(Full Authority Digital Electronic Control) 
system in the form of two Rolls Royce 
Turbomeca RTM 322-01/9 turbines delivering 
a maximum power output of 2,270 shp (Shaft 
Horse Power). These modern 4-stage turbines, 
identical to those of the EC665 Tiger or the 
Westland AH-64D Apache, provide enough 
thrust to meet the needs of naval users.

OPERATIONS  
ONBOARD SHIPS

The FREMM multipurpose frigate (Frégate 
Multi-Mission), designed by DCNS/Armaris 
and Fincantieri, operates in anti-air, anti-
submarine and anti-ship warfare, and is 
capable of carrying out strikes against land 
targets. The French Navy plans to operate 
nine FREMM frigates. 31F’s aircraft will be on 

detachments to Forbin-class air defence 
ships, while 33F, the other NH90 unit, will 
deploy its aircraft on the FREMM-class vessels. 
Typically the primary missions of the NH90 
NFH helicopter is in the autonomous anti-
submarine warfare (ASW) and anti-surface 
ship warfare (AsuW) role. In a four-hour 
‘relocation on call’ operation, the helicopter 
would take: 35 minutes to reach the area of 
operation; 20 minutes releasing sonobuoys; 
two hours on surveillance in the area of 
operations; 30 minutes releasing torpedoes; 
and 35 minutes to return to ship and land, 
with 20 minutes in reserve. In a four-hour 
‘screening’ operation, the helicopter would 
take: 15 minutes to reach the area of opera-
tion; three hours and 30 minutes in the 
operations zone carrying out 11 consecutive 
cycles of ten-minute sonar dipping;  
and 15 minutes to return to the ship and 
land, with 20 minutes reserve. In the anti-
surface warfare role, the helicopter is capable 
of detection, tracking, classification,  
identification and attack of hostile ships, and 
has over-the-horizon capability.  “ASW tasks 
are going to be much quicker and easier. What 
we did with a “Panther” in two hours can now 
be done in one hour or even less with the NH-90. 
The performance of the sonar is more than ten 
times (or even more) improved than that of the 
Lynx helicopter. This is a really great  
improvement” concludes LT. Le Boursicot. 

Secondary roles include anti-air warfare 
(AAW), vertical replenishment (VERTREP), 
search and rescue (SAR), troop transport and 
mine laying. NH90s have conducted flight 
deck trials on a FREMM Aquitaine frigate for 
the first time during March 2012.

LT. Laureline Beuvelet is currently a 
deployment flight commander and is leading 
a team of 12 persons consisting of eight 
Technicians, a Pilot, one tacco, one Senso and 
one Mission Preparation Officer. The team is 
Responsible for all future deployments on 
Frigates. “A combined exercise “Meco” has been 
held with the Italian Navy to gain experiences 
and share knowledge” as LT. Beuvelet explains. 
The French Frigate ‘Forbin’ (D620, Horizon class) 
and its Italian sister ship ‘Andrea Doria’ (D553) 
operated for a month together. The Italian ship 
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The NATO frigate helicopter (NFH) is one of two versions of the NH-90 twin-engine 
multirole helicopter being developed by NH Industries (NHI). The other version is the NH-90 
TTH tactical transport helicopter. NH Industries, the prime contractor for the programme, 
is a joint venture company owned by Agusta Westland (32%) of Italy, Eurocopter (62.5%) and 
Stork Fokker (5.5%) of the Netherlands. Eurocopter is a subsidiary of EADS (European 
Aeronautics Defense and Space) company formed by DaimlerChrysler Aerospace of Germany, 
Aerospatiale Matra of France and CASA of Spain. In June 2000, the participating countries 
signed a contract for the production of 243 NH90s: France 27 NFH, Germany 80 TTH (with 
an option on a further 54), Italy 46 NFH and 70 TTH, and the Netherlands 20 NFH. Germany 
converted 42 options to firm orders (30 TTH for the Army and 12 TTH for the Air Force) in 
June 2007. The first series production TTH helicopter made its maiden flight in May 2004 
and the first NFH in August 2007.

The NH90 programme is managed by NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency) 
representing France, Germany, Italy, The Netherlands and Portugal, and by the NHIndustries. 
The first NH-90 was delivered to the French Naval Aviation during 5 May 2010 at the Eurocopter 
facility at Marseille-Marignane. The French Navy will receive 27 Caïmans up to 2020. Of the 
27, thirteen will have a rear loading ramp, allowing them to carry out combat assault missions. 
The other fourteen will be used in the anti-submarine role. The NH-90 will deployed aboard 
France’s high-end frigates: the two Horizon Class air defence ships (“Forbin” and “Chevalier 
Paul”), and the Aquitaine Class FREMM multi-role frigates. They will also occasionally be 
deployed, as necessary, on the Charles de Gaulle aircraft carrier, the Mistral-class BPC ships, 
and on transport landing craft (TCD).

had an NH-90 on board for a week and the 
second week an EH101 Helicopter. Furthermore 
we are about to finalize a four months (January 
2013 – May 2013) deployment with a NH-90 
from 34F. This was the first deployment of the 
NH-90 on the French Navy FREMM Frigate. 
During the deployment visits were made too 
many countries and conducted exercises with 
for example the American, Cuban, Canadian, 
and Brazilian Navy to show other countries 
what the French Navy can deliver with this new 
ship and new helicopter” concludes LT. 
Beuvelet.

“TOOLBOx”  
OF THE FRENCH NAVy 

A vital role in the introduction of the 
“Caïman” is for CEPA/10S. The unit has been 
involved from the start onwards of the NH-90 
introduction to prepare integrating the NH-90 
within the French Navy. Each to be delivered 
NH-90 is extensively tested before handed-over 
to either 31F or 33F. The first NH-90 Step B was 
delivered by CEPA/10S during January 2013 
and is including now an ECM (Electronic 
Counter Measures) kit. Based on feedback from 

31F crews and technicians CEPA/10S is able to 
deliver a solution on short notice. “We are the 
toolbox of the French Navy” as Commander 
Henri Mavé explains. “Our work is dedicated to 
experimental flights since the NH-90 has already 
been certified. We evaluate the NH-90 to make 
sure it is living up to the standards of the French 
Navy. Fur thermore we are developing 

operational documentation for tactical use, 
training and flight safety. For these tasks we 
have two experimental flight test pilots a 
crewmember and ten technical staff”. 
Commander Mavé continues “We are experi-
encing some challenges currently as the French 
Navy has not reached the targeted number of 
NH-90s in service. We have to deal with avai-
lability and operational needs to perform our 
flights. The NH-90 is still in a development phase 
through the new versions (Step B) and capabi-
lities (ASW, AsuW, MU-90 torpedoes), we need 
to find an accurate conciliation between a 
stable standard and a quick and consistent 
response to the operational needs of the French 
Navy. We want to make the NH-90 easy to 
operate by the crews and make sure they can 
focus on their missions”. Commander Mavé 
concludes “Our work is highly dependent on 
what the French Ministry of Defense requires. 
We anticipate starting with experiments with 
the ANL (Anti Navire Leger/ Light Anti-Ship 
missile) in the near future. Our schedule is 
booked for the next two years with developing 
an electronic warfare doctrine, mission prepa-
ration system and ship based operations”.

As CEPA/10S is in the lead of the imple-
mentation of the NH-90 there is also a high 
dependency on the technical support unit 
of 31F to be able to conduct flying operations. 
Elementary maintenance is conducted by 
31F itself; 50 flight hours (visual inspection, 
torque check), 100 flight hours and 150 flight 
hours checks are executed. “The helicopter is 
like an iPhone and requires a different way of 
working than before with the Lynx” states the 
Chief Engineer of 31F. “We are now only working 
with electronic documentation, our crew had 
to be trained to handle the maintenance. Ever 
since operations have started some child 
deceases had to be overcome. “We have to be 
very watchful on corrosion especially of the 
composite materials on the NH-90, furthermore 
we had to replace the floating devices numerous 
times, we found out these were ripped apart 
during flight operations. “Currently too many 
tasks are in each scheduled maintenance and 
consumes a lot of time; the aim is to further 
streamline these tasks over the next years” 
concludes the Chief Engineer. To support five 
Eurocopter technicians were embedded with 
31F as part of the first contract till 2014.

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
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OBIECTIVE CUANTIFICABILE 
PENTRU EVALUAREA 

CADRELOR MILITARE
Comandor  

Bogdan TĂNASEPerfecţionarea procesului de 
selecţie şi valorificare a performanţelor 
şi potenţialului cadrelor militare, în 
concordanţă cu principul „omul potrivit, 
la locul potrivit, la momentul potrivit”, 
trebuie să se bazeze pe un sistem de 
evaluare modern, flexibil, adecvat 
noilor cerinţe ale mediului militar.

În acest sens, aprecierile de servi-
ciu reprezintă criteriul principal de 
fundamentare a deciziilor comisiilor 
de selecţie.

În contextul măsurilor luate la 
nivelul Ministerului Apărării Naţionale 
pentru perfecţionarea cadrului legis-
lativ în domeniul resurselor umane se 
înscrie şi adoptarea, începând cu data 

de 1 decembrie 2014, în baza Ordinului 
ministrului apărării naţionale nr. M. 
122 din 20.11.2014, a unei noi metodo-
logii de întocmire a aprecierilor de 
serviciu pentru cadrele militare, pe 
timp de pace, aplicabilă începând cu 
anul 2015.

În raport cu perioada de timp, cu 
situaţiile şi componentele evaluării, se 
menţin tipurile de aprecieri de serviciu 
existente, respectiv anuale - pentru 
evaluarea activităţii desfăşurate în anul 
respectiv, speciale - pentru evaluarea 
activităţii desfăşurate în anumite 
situaţii şi pe perioade de timp cuprinse 
între două şi opt luni şi aprecieri ale 
pregătirii profesionale - pentru 
evaluarea rezultatelor obţinute pe 
timpul pregătirii în instituţii militare 
de învăţământ din ţară.

Responsabilităţile privind desfă-
şurarea activităţii de apreciere a 
cadrelor militare sunt stabilite prin 
schema de apreciere de serviciu. 
Evaluatorul iniţiator este şeful nemij-
locit al cadrului militar evaluat, iar 
evaluatorul decident este şeful nemij-
locit al evaluatorului iniţiator. 

Un element de noutate este 
reprezentat de formatul fişei aprecierii 
de serviciu. Aceasta este comună 

pentru toate categoriile de cadre 
militare şi are două componente 
principale: evaluarea performanţei 
ş i  evaluarea competenţelor,  
at it u dini lor  ş i  ap t it u dini lor 
profesionale.

Evaluarea performanţei se efectu-
ează prin cuantificarea îndeplinirii 
obiectivelor de performanţă, în raport 
cu standardele de realizare stabilite în 
fişa postului, prin acordarea de note 
de la 1 la 9 pentru fiecare obiectiv 
stabilit, nivelul evaluării fiind dat de 
media aritmetică a notelor acordate.

Calificativul se stabileşte pe baza 
mediei aritmetice a notelor acordate 
fiecărui obiectiv de performanţă, după 

cum urmează: ExCEPŢIONAL (9), 
FOARTE BUN (7,00 - 8,99), BUN  
(4,00 – 6,99), CORESPUNZĂTOR  
(3,00 – 3,99), MEDIOCRU (2,00 – 2,99) 
şi NECORESPUNZĂTOR (1,00 – 1,99).

O condiţie esenţială pentru 
obiectivitatea aprecierilor de serviciu 
este ca obiectivele de performanţă 
stabilite să fie specifice (exprimate clar 
şi detaliat), cuantificabile (să poată fi 
evaluată din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ îndeplinirea acestora), 
realizabile (realiste, în concordanţă 
cu resursele individuale şi organizaţi-
onale), relevante  (raportate la 
obiec tivele organizaţionale şi 

principalele atribuţii din fişa postului) 
şi încadrate în timp (să prevadă ter-
mene de realizare). Aceste obiective 
pot fi revizuite pe întreaga perioadă 
evaluată.

Evaluarea competenţelor, atitudi-
nilor şi aptitudinilor profesionale se 
efectuează prin acordarea unui punctaj 
de la 1 la 5 unui set de caracteristici 
definitorii pentru profilul profesional 
al cadrului militar: capacitatea de 
conducere (numai pentru cei care 
îndeplinesc funcţii de conducere), 
iniţiativa (numai pentru cei încadraţi 
în funcţii de execuţie), capacitatea 
decizională, capacitatea organizatorică, 
cunoştinţele profesionale, încrederea, 
responsabilitatea, motivaţia pentru 
muncă, abilitatea de a lucra în echipă, 
comunicarea orală şi în scris şi disciplina 
militară, iar nivelul evaluării este dat 
de suma punctelor acordate. Acest 
punctaj se utilizează de către comisiile 
de selecţie în departajarea cadrelor 
militare eligibile pentru promovarea 
în funcţii şi/sau înaintarea în grad.

S-a modificat, totodată, şi perioada 
de desfăşurare a activităţii de apreciere, 

aceasta având loc în perioada  
1 decembrie - 31 ianuarie. Astfel, în 
luna decembrie, structurile de resurse 
umane desfăşoară activităţi organiza-
torice şi întocmesc documentele 
necesare evaluării, iar în luna ianuarie 
evaluatorii întocmesc aprecierile de 
serviciu şi stabilesc obiectivele de 
performanţă pentru anul în curs.

Pentru cei propozabili să fie îna-
intaţi în gradul următor, la termen, la 
o dată cuprinsă între 1 ianuarie şi data 
încheierii procesului de evaluare, 
aprecierile de serviciu se întocmesc în 
luna octombrie a anului precedent.

S-a modificat formatul fişei de 
apreciere a pregătirii profesionale pe 
timpul pregătirii în instituţii militare 
de învăţământ din ţară. Perioada 
evaluată coincide cu anul de învăţă-
mânt/perioada de pregătire, iar califi-
cativul este dat de modul de îndeplinire 
a obiectivelor didactice, exprimat 
corespunzător mediei generale de 
absolvire.

Noua metodologie reglementează 
o serie de situaţii particulare sau  
care nu se regăseau în vechile 
instrucţiuni.

Astfel, la plecarea în misiuni 
internaţionale, cadrelor militare li se 
întocmesc aprecieri de serviciu anuale 
dacă au îndeplinit atribuţiile unor 
funcţii cel puţin 6 luni în anul calenda-
ristic respectiv.

De asemenea, un cadru militar 
aflat în postura de evaluator iniţiator 
poate întocmi aprecieri de serviciu, 
chiar dacă nu a avut persoanele eva-
luate în subordine cel puţin două luni, 
utilizând datele înscrise în fişele de 
apreciere de serviciu speciale/a pregă-
tirii profesionale, dacă acestea şi-au 
desfăşurat activitatea cel puţin 8 luni 
până la sfârşitul anului de evaluare.

Nu în ultimul rând, sunt prevăzute 
reguli referitoare la modul de întocmire 
a aprecierilor de serviciu pentru cadrele 
militare încadrate în posturi din 
comandamente şi structuri multinaţi-
onale care funcţionează în străinătate 
ori pe teritoriul României, precum şi 
pentru cele detaşate la instituţii din 
afara Ministerului Apărării Naţionale.

Prin intrarea în vigoare a noii 
metodologii de întocmire a aprecierilor 
de serviciu, comisiile de selecţie au la 
dispoziţie un instrument util, bazat pe 
scale valorice şi elemente de evaluare 
cuantificabile, care permite ierarhizarea 
şi departajarea necesară promovării în 
funcţii şi evoluţiei în carieră a cadrelor 
militare, având ca principal element 
d e  c o m p a r a ţ i e  p e r f o r m a n ţ a 
profesională.
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Luarea deciziilor este o 
componentă esenţială a vieţii 
noastre. Mereu luăm decizii, chiar 
dacă unele devin atât de automate 
încât nu le mai conştientizăm. 
Avem de-a face cu decizii simple 
sau complicate, relevante sau 
irelevante, uşor sau greu de luat. 
În realitatea în care trăim, 
omniscienţa şi raţionalitatea 
rareori sunt posibile atunci când 
încercăm să luăm o decizie. 

De cele mai multe ori, atunci 
când luăm o decizie trebuie să ne 
asumăm o doză de incertitudine, 
o doză de improbabilitate, un risc 
că lucrurile pot sau nu să iasă aşa 
cum vrem. În general, se consideră 
că un proces decizional este 
raţional dacă, utilizând o analiză 
logică a cunoştinţelor relevante, 
ajungem la selectarea deciziei 
celei mai bune (Zamfir, 1990).  

Zborul are ca instrument de 
bază procesul de luare a deciziilor 
în toate etapele sale, fie că vorbim 
de planif icare, organizare, 
pre găt i re  s au e xe cut are, 
conducere şi analiză.

Fu n c ţ i a  d e c i z i e i  e s t e 
solicitată de sarcinile cu caracter 
alternativ, de alegere. Ele 
privesc, pe de o parte, momentul 
de efectuare a unei acţiuni 
(manevre), iar pe de altă parte, 
varianta de acţiune.  

Luarea deciziilor în mod 
conştient se întâmplă într-o 
anumită zonă a creierului nostru, 
numită centrul de luare a 
deciziilor. Această zonă poate 
să lucreze numai cu o singură 
problemă la un timp dat. Canalul 
de sens unic de luare a deciziilor 
denotă că numai o decizie poate 
fi luată într-un anumit timp, 
celelalte urmând în secvenţele 
următoare destul de rapid.

ANTRENAREA 
PILOTULUI  
ÎN LUAREA 
DECIZIILOR

În modul de instruire, prin 
educarea pilotului, se urmăreşte 
faptul de a-l antrena în luarea de 
decizii rapide şi concrete. Printre 
regulile posibile în instruire, 
I.D.Brass precizează câteva:

DECIZIA 
– FACTOR DETER MINANT 

ÎN ACTIVITATEA AERONAUTICĂ –

OBIECTIVE CUANTIFICABILE 
PENTRU EVALUAREA 

CADRELOR MILITARE
Psiholog  

Oana MORARU
a) alegerea evenimentelor în 

funcţie de probabilităţi;
b) alegerea evenimentelor 

favorabile - pilot „optimist”;
c) alegerea evenimentelor 

cele mai defavorabile - pilot 
„pesimist”.

Diferenţele individuale sunt 
foarte mari în alegerea criteriului, 
dar acestea pot fi anihilate printr-o 
pregătire specială. Criteriul 
deciziei este mobil, reflectând 
diferite grade de prudenţă ale 
piloţilor în raport cu educaţia 
primită, starea de oboseală şi 

situaţia de criză în care este 
localizată acţiunea.

Procesul luării deciziei implică 
mai multe etape:

r e c e p ţ i o n a r e a  ş i •	
achiziţionarea informaţiilor;

promovarea ideilor;•	
rezolvarea conflictului;•	
reevaluarea.•	

Este important ca pilotul să 
gândească anticipativ şi să 
determine felul în care decizia 
respectivă afectează celelalte faze 
ale zborului, iar pe parcursul 
zborului să evalueze constant 
efectul deciziei, pentru a observa 
dacă s-a obţinut rezultatul dorit.

Capacitatea de a lua decizii 
bune sau mai puţin bune, depinde 

de un număr mare de factori, cum 
ar fi: 

factori psihologici (lipsa •	
atenţiei, vigilenţa scăzută, iluziile, 
graba, panica, plictiseala etc.);

factori fiziologici (oboseala, •	
stresul, starea de sănătate 
generală, temperaturile extreme 
etc.);

experienţa acumulată;•	
nivelul pregătirii.•	

ERORILE CE POT 
INTERVENI ÎN 

LUAREA DECIZIEI 
LA PILOŢI

Stresul poate afecta decizia.  
Î n  g e n e r a l ,  s t r e s u l  d e 
suprasolicitare duce la decizii mai 
riscante. Atunci când factorul 
stresant îl constituie timpul scurt 
pentru decizie, apare tendinţa de 
a amâna, supraîncărcarea cu 
informaţii făcând dificilă evaluarea 
consecinţelor.

În situaţii de risc atenţia se 
concentrează asupra unui singur 
factor, neglijându-se alţi factori. 

În situaţii de stres apar erorile de 
luare a deciziei:

iner ţie conf lic tuală (ne •	
menţinem decizia chiar dacă e în 
conflict cu noile informaţii);

iluzia defensivă (amânarea •	
deciziei în speranţa că timpul le 
rezolvă);

eroarea de hipervigilenţă (fiind •	
foarte stresat, pilotul vrea 
neapărat să ia o decizie).

Tipurile de erori care conduc 
la o decizie incorectă pot fi:

erori generate de factori •	
g e n e r a l - u m a n i  (a t e n ţ i a , 
atitudinea, motivaţia, educaţia, 
percepţia, oboseala, evaluarea 
riscului etc.);

erori procedurale (pot f i •	
prevenite prin stabilirea şi 
respectarea unor proceduri 
standard): comunicarea, navigaţia 
etc.;

erori generate de deprinderile •	
psiho-motorii incorecte (pot fi 
prevenite prin practică şi 
antrenament): evaluarea greşită 
a vitezei, distanţei, altitudinii 
etc.;

erori decizionale (procese •	
cognitive neadecvate) – acestea 
pot fi prevenite prin planificarea 
riguroasă a misiunii, anticipare, 
feedback etc.

Pilotajul aeronavei solicită 
omul ca întreg, în totalitatea 
componentelor şi subansam-
blurilor   sale: fizice, bio-
fiziologice, neuropsihice, iar 
calitatea deciziei în activitatea 
aeronautică trebuie văzută ca 
rezultat al unei combinaţii de 
factori din sfera cognitivă, 
situaţională, voliţională, 
atitudinală. 
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– inter viu realizat de căpitan Laura MĂCĂRESCU cu colonelul Florin BĂBĂU, consilier juridic şef  
la Statul Major al Forţelor Aeriene –

Domnule colonel, cu ce se ocupă domeniul 
dumneavoastră de activitate?

Legea 514 privind statutul consilierului juridic, 
care  prevede organizarea şi funcţionarea profesiei 
de consilier juridic, consemnează că juristul 
trebuie să fie subordonat direct şefului instituţiei, 
având atribuţia de a consilia comandanţii sau 
şefii de orice nivel, de la toate compartimentele 
din unitate, pentru a lua deciziile corecte prin 
respectarea tuturor legilor, ordonanţelor şi 
hotărârilor de guvern, începând cu Constituţia 
României şi terminând cu modul de aplicare a 
ultimelor ordine primite de la eşaloanele 
superioare. La nivelul SMFA, în prezent suntem 
doi jurişti care fac acest lucru, subsemnatul şi 
locotenent-colonelul Valentin ACHIM, consilier 
juridic principal. Pe lângă compartimentele din 
SMFA, mai asigurăm consiliere juridică şi anumitor 
unităţi subordonate SMFA, care nu au încadrată 
funcţia de jurist. De asemenea, de Autoritatea 
Aeronautică Militară Naţională, aflată tot în 
compunerea SMFA, răspunde locotenent-
comandorul Alin CIOBA. 

De ce aţi ales această meserie?
În primul rând vreau să vă spun că mă bucur 

că mi-am ales acest domeniu de activitate. Ca 
militar, sunt ofiţer de transmisiuni (comunicaţii 
şi informatică). Am început în anul 1993 
Facultatea de Drept, pe care am absolvit-o în 
anul 1998. În acea perioadă armata era într-o 
continuă modificare şi restructurare, iar unitatea 
de la Ploieşti, unde eram încadrat, s-a desfiinţat. 
În urma acestui proces nu am mai găsit funcţie 
pe specialitatea mea militară. Având o licenţă în 
drept, fiind interesat şi plăcându-mi acest 
domeniu, mi-a fost uşor să mă adaptez în această 
direcţie. Prima funcţie pe care am îndeplinit-o în 
domeniul juridic a fost la Brigada 1 Rachete 
Sol-Aer. Primul meu proiect  cu implicare juridică 
s-a referit la achiziţii, respectiv asigurări de 
răspundere civilă (RCA) pentru parcul auto. Am 
fost detaşat în vederea acelui proiect. Colaborarea 
a fost foarte bună şi mi-au propus să ocup funcţia 
de jurist din cadrul brigăzii. Orice profesie, la 
început, ţi se pare greoaie. Nu ai experienţă în 
domeniu, problemele ce ţin de juridic în cadrul 
unităţii sunt multe, de asemenea şi legislaţia sau 

Nimeni nu are voie să invoce că nu cunoaşte legea. De asemenea, „ubi lex non distinguit, 
nec nos distinguere debemus”, adică, unde legea nu distinge nici noi nu trebuie să distingem 
sau cu alte cuvinte, nu interpretăm noi legea. La un moment dat, indiferent de domeniul 
specific de activitate, fiecare se intersectează cel puţin o dată cu aspecte ce ţin de competenţa 
compartimentului Juridic. Despre rolul consilierului juridic din Forţele Aeriene Române şi 
domeniul acestuia de activitate am stat de vorbă cu colonelul Florin BĂBĂU, consilier juridic 
şef la Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA).

modificările de lege sunt multiple, diversificate 
şi rapide. Un inconvenient, sau un avantaj al 
acestei profesii este că, în fiecare zi, te confrunţi 
cu probleme multiple din domenii diferite: unul 
vine cu drepturi băneşti, altul cu asigurări de 
viaţă, altul cu probleme specifice personalului 
aeronautic, achiziţii, asigurare drepturi personal 
militar sau civil, răspundere materială, petiţii, 
proiecte de acte normative etc. Brigada 1 Rachete 
Sol-Aer mi s-a părut o unitate grea, unde am 
învăţat foarte multe. Având o întindere teritorială 
mare şi personal numeros, m-am confruntat cu 
multe cazuri şi probleme, iar implicându-mă în 
a le rezolva am învăţat multe. În acea perioadă 
am asigurat juridic şi Centrul 1 Supraveghere 
Aeriană, de asemenea, unitate cu întindere mare 
şi probleme multiple. În anul 2009 m-am mutat 
în SMFA.

Cum a fost trecerea de la o unitate la alta şi 
de la un domeniu la altul?

Nu mi-a fost greu, deoarece la Brigada 1 
Rachete Sol-Aer m-am lovit de o paletă mare de 
probleme. Noutăţi au constituit aspectele 
referitoare la personalul aeronautic, zboruri, 
aeronave, acorduri şi tratate în cadrul exerciţiilor 
executate de către Forţele Aeriene Române cu 
alte categorii de forţe române sau străine, de care 
m-am lovit mai puţin la brigadă. Le-am luat din 
mers şi m-am adaptat repede, pentru că nimeni 
nu are timp să te aştepte. Am fost de la început 
ofiţer în Forţele Aeriene, cunoşteam o parte din 
personalul din cadrul SMFA şi am avut avantajul 
că mi-a fost familiar domeniul de activitate, nu 
eram total străin de specificul aviaţiei. 

De ce calităţi are nevoie un consilier 
juridic?

Un consilier juridic trebuie să dea dovadă de 
prudenţă, dedicare, ambiţie în a rezolva 
problemele, curaj, pentru că, dacă nu îl ai, nu mai 
poţi da avize şi nici să-ţi asumi responsabilitatea 
pentru deciziile luate, implicare activă în 
problemele care apar, adică să ştie să vină în 
întâmpinarea lor, empatie, pentru că intră în 
legătură cu oamenii, zi de zi. Profesia de consilier 
juridic, în opinia mea, se apropie mai mult de cea 
de avocat. La fel cum avocatul empatizează cu 

toţi clienţii şi trebuie să-i mulţumească pe fiecare 
în parte, şi consilierul juridic trebuie să reprezinte 
interesele celor pe care îi consiliază şi să atragă 
oamenii, colegii. Un consilier  juridic trebuie să 
dea dovadă de înţelepciune şi inteligenţă, pe 
care, deşi le avem fiecare, este necesar să te ajute 
să nu te situezi  înafara subiectului sau problemelor 
cu care te confrunţi. De asemenea, dorinţa de 
perfecţionare continuă. Dacă crezi că le ştii pe 
toate, „te culci pe o ureche”. Domeniul juridic este 
unul foarte dinamic şi complex, care presupune 
o actualizare permanentă a cunoştinţelor. Nu ai 
voie să spui vreodată că nu am ştiut că a apărut 
o anumită lege sau că a fost abrogată, actualizată 
ori modificată. Juristul face parte din colectivul 
unităţii şi trebuie să fie angrenat în toate 
problemele acesteia.

Cum face faţă acest compartiment multitu-
dinii şi complexităţii sarcinilor juridice?

Juristul acţionează în funcţie de problemele 
care apar. Nu poţi să-ţi faci un plan în legătură 
cu acest lucru. Deseori,am simţit şi simt nevoia 
ca toate unităţile militare care sunt ordonatoare 
de credite să aibă încadraţi consilieri juridici, 
pentru că sunt multe domenii, multe probleme 

şi ar mai fi nevoie de câţiva specialişti. Sperăm 
ca, după noile modificări legislative, prin Legea 
346 de organizare şi funcţionare a Ministerului 
Apărării Naţionale care încă nu este gata, să se 
mărească numărul funcţiilor de consilieri juridici 
în SMFA. 
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Care sunt principalele probleme cu care vă 
confruntaţi acum în domeniul de 
activitate?

Problemele importante sunt cele ce privesc 
dosarele civile şi penale pe care le avem pe rolul 
instanţei, ce au legătură cu SMFA şi unităţile 
subordonate. Pentru toate acestea trebuie 
asigurate documente, date puncte de vedere. 
Noi ţinem evidenţa tuturor acestor dosare. Trebuie 
trimisă toată documentaţia necesară la consilierul 
juridic procesual pentru a te reprezenta în 
instanţă. Noi, consilierii juridici de unitate, nu 
mai mergem în instanţă. În prima parte a carierei 

mele am realizat şi acest lucru. Am reprezentat 
unitatea în procesele care o vizau. Din 2003-2004, 
reprezentarea în instanţă se face de către un grup 
de consilieri juridici teritoriali stabilit de Direcţia 
pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică. 

Chiar dacă cei care ne reprezintă în instanţă 
realizează acest lucru cu mult profesionalism, de 
multe ori ne-am fi dorit să participăm şi noi la 
procese. Este posibil ca uneori experienţa în 
domeniul Forţelor Aeriene să ne ajute să dăm un 
argument în plus instanţei. Contează, pe lângă 

documentaţie, şi modul cum construieşti 
apărarea, cum reprezinţi categoria de forţe, 
respectiv, unitatea. Pentru unii dintre consilierii 
juridici procesuali este greu să înţeleagă 
fenomenul aviaţie. Au fost cazuri în care m-am 
văzut în locul consilierului procesual ca atunci 
când m-am confruntat eu cu primele probleme 
de aviaţie. Cel care ne reprezintă în instanţă se 
întâlneşte acum cu domeniul şi nu se ştie dacă 
se va mai lovi vreodată de acesta în cariera lui.

Ne puteţi da exemple de speţe aflate în 
desfăşurare?

Avem un dosar legat de centrul de recuperare 
a personalului aeronautic (cabana aviatorilor 
din Braşov). Litigiu de grăniţuire, teren. Primăria 
Cristian ne-a dat în judecată pentru că nu avem 
documente pentru întreaga suprafaţă pe care 
am îngrădit-o. Ne judecăm de câţiva ani. S-a 
încercat la un moment dat la o soluţie de 
împăcare, de a le da o altă bucată de teren pe 
care o avem în Cristian, bineînţeles cu 
respectarea procedurilor legale, dar din păcate 
această variantă a picat. Sper să nu pierdem 
nimic din facilităţile ce le-am dezvoltat în Poiana 
Braşov pentru personalul aeronautic.

De asemenea, la Capu Midia avem 608 
hectare de teren. Din 2008 încoace, primăria şi 
consiliul local Corbu au emis titlu de proprietate 
în poligon pentru o suprafaţă mai mare de 320 
de hectare. Am aflat acest lucru cu întârziere şi 
am pornit mai multe procese în instanţă. De 80 
de ani destinaţia terenului este militară. Mai 
mult, de peste 60 de ani acest teren este destinat 
realizării exerciţiilor militare şi tragerilor de 
instrucţie, fiind singurul poligon din ţară unde 
se pot executa trageri sol-aer. Am despus mai 
multe cereri, dosare în instanţă, pentru persoane 
care au fost puse în posesia terenurilor. Mai 
avem pregătite documente pentru peste 70 de 
noi acţiuni.

Ne confruntăm cu toată paleta de procese 
posibile, de la drepturi băneşti, grupe de 
muncă, litigii cu terenuri, dosare rezultate în 
urma unor închirieri de terenuri şi clădiri, 
dosare penale, plecând de la renumitul dosar 
Ciorogârla, de lipsă arme, până la sustrageri 
de combustibili din unităţi, atât cu bidoanele, 
cât şi cu maşinile. După şase ani de la 
producerea evenimentului Ciorogârla, ne 
aflăm în procedura de recuperare a unor arme 
de la cel care le-a sustras, şi de recuperare 
diferenţă sumă de bani pentru armele care nu 
s-au găsit. Pe lângă armele noastre s-au găsit 
şi alte arme şi cartuşe care au fost confiscate, 
de altă provenienţă, care se află în procedura 
de a fi predate armatei. Momentan sunt în 
derulare 92 de dosare ce privesc SMFA şi 
unităţile subordonate, cu termene scurte, iar 
pentru fiecare dintre acestea trebuie să 
întocmim documente pentru a fi reprezentaţi 
în instanţă.

Pe lângă dosarele aflate în instanţă ne 
confruntăm cu problemele la care trebuie 
acordată consiliere de specialitate cum ar fi, 
mai nou, acordarea concediului fără plată 
cadrelor militare, asigurare drepturi băneşti, 
proiecte legislative ce privesc crearea cadrului 
legal de organizare şi funcţionare,statutul 
personalului aeronautic, cooperare şi 
funcţionare structuri civile şi militare prin noul 
Cod aerian, acorduri tehnice, protocoale etc.

De asemenea, am fost şi sunt implicat în 
investigarea evenimentelor şi incidentelor de 
aviaţie, în soluţionarea dosarelor de cercetare 
administrativă, în soluţionarea abaterilor 
disciplinare şi a evenimentelor şi incidentelor de 
orice natură.  

Înţelegând că nu puteţi planifica problemele 
cu care se va confrunta instituţia militară pe 
care o reprezentaţi, şi, bineînţeles, că nu 
puteţi da prognoze despre viitor, pe lângă 
cazurile pe care trebuie să le gestionaţi, care 
sunt proiectele anuale programate ale 
domeniului dumneavoastră de activitate?

Derulăm, an de an, în colaborare cu 
parchetele militare, acţiuni de prevenţie în 
unităţile subordonate, la care participă deseori 
procurori militari, care au rolul de a le aduce 
oamenilor în atenţie problemele de care se loveşte 
Parchetul Militar, în care a fost implicat personalul 
din unităţi. Cu această ocazie i se aduc 
personalului la cunoştinţă modificările apărute 
în ceea ce priveşte legislaţia penală. Consider că 
aceste acţiuni preventive sunt pozitive. Pe lângă 
acţiunile de prevenţie, an de an ne străduim să 
organizăm grupuri de lucru şi întâlniri, convocări 
de specialitate cu consilierii juridici din Forţele 
Aeriene şi, de doi ani, şi cu cei din Forţele Navale. 
Aceste convocări au rolul de a stabili o oarece 
unicitate în abordarea problemelor, de a ne 
împărtăşi experienţa, mai ales către cei tineri. La 
convocări am invitat şi reprezentanţi de la 
structurile centrale din Ministerul Apărării 
Naţionale, procurori de la Parchetele Militare şi 
angajaţi ai instanţelor civile, judecători pe 
probleme penale sau civile. Experienţa lor şi 
modul cum abordează aceştia problemele şi cum 
sunt văzute din afara sistemului ne sunt de mare 
ajutor pentru că, până la urma urmei, în caz de 
litigii cu obiectul nostru de activitate, tot înaintea 
instanţei va trebui să ne aflăm. Acolo nu mai 
există loc de mediere, se aplică legea. Pe lângă 
aceştia am avut şi invitaţi de la Direcţia de 
prevenire şi investigare a faptelor de corupţie şi 
a fraudelor, Direcţia Audit, Direcţia Domenii şi 
Infrastructuri şi specialişti în domeniul achiziţiilor. 
Ne dorim, în astfel de activităţi, să ne menţinem 
nivelul sau să îl ridicăm, spre beneficiul tuturor 
consilierilor juridici din Forţele Aeriene Române, 
şi să găsim soluţii în diminuarea problemelor şi 
evenimentelor în structurile în care ne desfăşurăm 
activitatea.

În încheiere, ce ne sfătuiţi să facem pentru 
a nu avea probleme cu legea în activităţile 
profesionale de zi cu zi?

Avizul consilierului juridic este unul 
consultativ, dar nu obligatoriu. Chiar dacă nu 
este obligatoriu, noi stăm la dispoziţia tuturor 
celor care au nevoie de consiliere juridică şi chiar 
le recomandăm acestora să ne consulte, pentru 
a nu avea probleme ulterior.

Vă mulţumim, domnule colonel, pentru des-
chiderea pe care aţi avut-o în a accepta realizarea 
acestui interviu şi pentru informaţiile edificatoare 
pe care ni le-aţi oferit despre domeniul dumnea-
voastră de activitate!
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Preşedinţia EPAA – 
o provocare 

organizatorică
Din anul 2006, ARPIA a devenit o 

componentă de bază a Parteneriatului 
European al Asociațiilor Aeronautice (EPAA). 
Prin calitatea sa de membru cu drepturi 
depline și ca vector în desfăşurarea activităţilor 
la nivel național şi european, ARPIA a 
promovat acţiuni de substanţă pentru 
cunoaşterea istoriei aviaţiei române de peste 
o sută de ani, a contribuţiei românilor la 
afirmarea aviaţiei europene şi internaţionale, 
a primelor zboruri cu aparate mai grele decât 
aerul, a tradiţiilor şi cooperării  aeronautice 
cu diferiţi parteneri. Prin Parteneriatul 
European, ARPIA a reușit să pună în evidenţă 
evenimente şi personalităţi, lucrări, invenţii 
şi valori ale căror dimensiuni se impun a fi 
cultivate și în viitor. Eforturile şi aprecierile la 
adresa sa au fost suportul acordării preşedinţiei 
rotaţionale a EPAA, pentru 2013-2014, o 
sarcină şi obligaţie de mare responsabilitate, 
încredere şi seriozitate, garanţie în 
funcţionarea parteneriatului, confirmate deja, 
la Sesiunile EPAA organizate de ARPIA în 2013 
şi 2014, la Braşov şi Bucureşti.

Numitorul comun al acţiunilor subsumate 
manifestării a evidenţiat necesitatea 
imperativă a participării şi realizării unităţii 
de vederi a tuturor partenerilor. De asemenea, 
privind în viitor, este dezirabilă participarea 
de invitaţi din cât mai multe asociaţii de profil, 
din cât mai multe ţări europene. Prin valoarea 
participanţilor şi a problematicilor angajate, 
manifestările au rolul de a contribui la 
realizarea unui plus de legitimitate, 
reprezentativitate şi autoritate internaţională 
a EPAA, în planurile interesului, prestigiului 
şi imaginii. În întreaga perioadă a preşedinţiei 

RELAŢII ŞI COLABORĂRI ARPIA  
ÎN CONTExT EUROPEAN

General (rtr.) Iosif Rus,  
preşedinte ARPIA

Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii (ARPIA) a deţinut, în 
perioada 2013–2014, preşedinţia rotaţională a Parteneriatului European al Asociaţiilor 
Aeronautice (EPAA). Asumarea acestei responsabilităţi a fost şi rămâne un eveniment de 
mare anvergură la nivel european, menit să aducă în atenţia specialiştilor şi a publicului 
larg interesul pentru aviaţie, pasiunea, utilitatea şi necesitatea aplicării unor programe 
în plan personal, naţional şi internaţional. 

deţinută de ARPIA, este de remarcat faptul 
că s-a simţit sprijinul moral, material şi 
asociativ, de mândrie şi prestanţă manifestat 
de toate cele 21 filiale ale asociaţiei. 

Simpozioanele 
internaţionale – 

un brainstorming 
necesar

Summitul Parteneriatului European al 
Asociaţiilor Forţelor Aeriene desfăşurat la 
Bucureşti în toamna anului trecut a avut două 
componente: una profesională – simpozionul 
cu tema Cer European Unic – şi a doua de ordin 
conceptual, constând în modificarea 
statutului, dezbaterea proiectului de program 
pentru următorii doi ani, îmbunătăţirea 
comunicării între membrii parteneriatului. 
Din punct de vedere organizatoric s-au realizat 
predarea-primirea preşedinţiei rotaţionale, 
aprobarea siteului parteneriatului şi a 
simbolului preşedinţiei. Nu în ultimul rând, 
întâlnirea a avut  şi un rol relaţional, prin 
creşterea colaborării între asociaţiile 
partenere. 

Simpozionul a cuprins materiale şi evocări, 
schimburi de experienţă şi opinii, sinteze şi 
experienţe, confirmări de autentificare a unor 
programe, necesităţi şi perspective. 

P a r t i c i p a r e a  r e p r e z e n t a n ţ i l o r 
Parteneriatului European al Asociaţiilor 
Forţelor Aeriene, a unor invitaţi şi a celor din 
instituţiile aeronatice militare şi civile din 
România la un asemenea eveniment a dovedit 
interesul tuturor şi preocuparea asociaţiilor 
forţelor aeriene faţă de subiectul ales, în 
cunoaşterea evoluţiei aplicării pachetelor de 
reglementări în domeniu şi creşterea 
siguranţei zborurilor.

Acţiuni ARPIA 
de promovare  

a aeronauticii române
În perioada 2013-2014, ARPIA a continuat 

informarea publicului la nivel naţional şi 
continental despre contribuţia românilor în 
afirmarea aeronauticii europene şi mondiale. 
Cele mai importante momente au fost 
următoarele:  participarea la întâlnirile naţionale 
şi europene; organizarea sesiunilor de 
comunicări în comuna Traian Vuia, cu prilejul 
împlinirii a 110 ani de la zborul primului avion-
automobil inventat de Vuia; un secol de la 
apariţia primei legi de organizare a Aeronauticii 
Militare Române; comemorarea a 100 de ani 
de la  „Zborul frânt” al lui Aurel Vlaicu, 
inventatorul şi constructorul primelor planoare 
şi avioane fabricate şi zburate în România de 
un fiu al său. Paşi importanţi s-au făcut de 
asemenea, în obţinerea acceptului şi dezvelirea 
efigiei lui Vlaicu la Universitatea Tehnică din 
München, al cărei student a fost în anii 1903-
1907. Imaginea lui va fi asociată şi cu alţi 
absolvenţi constructori de avioane, printre care 
Messerschmidtt şi Dornier, foşti studenţi la 
această instituţie de prestigiu care are ca 
absolvenţi nu mai puţin de 17 laureaţi ai 
premiului Nobel. 

În acest ansamblu de acţiuni se înscriu, 
respectul şi recunoştinţa aduse de ARPIA eroilor 
aviaţiei şi armatei române. Omagiul nostru 
poate fi regăsit prin susţinerile, deplasările şi 
respectul manifestat faţă de sacrificiul unor 
eroi la monumentele dedicate în ţară şi peste 
graniţă astfel: echipajului mixt româno-polonez 
din Michailowice, lângă Varşovia; comandorului 
Gheorghe Bănciulescu la Rymařov, Cehia; pe 
valea râului Socea, Slovenia, la cimitirul comun 
şi monumentul ridicat în memoria ostaşilor 
români din Primul Război Mondial, iar cel mai 
recent, gestul de respect şi pietate acordat 
ostaşilor care s-au jerfit, în Războiul pentru 
independenţă din 1977-1978, la Plevna şi 
Griviţa.

În finalul predării preşedinţiei, pentru 
următorii doi ani, s-au conturat propuneri ce 
se vor transforma în beneficii cu privire la 
funcţionarea EPAA prin, continuarea organizării 
unor întâlniri asemănătoare, a căror 
problematică să fie centrată pe teme, precum: 
criteriile, subiectele şi condiţiile dezvoltării 
imaginii EPAA şi a asociaţiilor naţionale; 
creşterea suportului funcţionării parteneriatului 
şi a modalităţilor de maximizare a utilităţii 
acestuia; reevaluarea dialogului în sensul 
creşterii productivităţii acestuia, destul de des 
comentat în ultimii ani.

Speranţa şi mesajul nostru pentru următorii 
doi ani, al ARPIA şi al Slovak Air Association, 
care a preluat preşedinţia EPAA, sunt optimiste 
şi au ca suport responsabilitatea unor astfel 
de orientări ce aparţin exclusiv organizaţiilor 
noastre şi a tuturor partenerilor europeni. 

În concluzie, considerăm că ARPIA 
reprezintă un vector important al efortului 
de promovare a imaginii aeronauticii 
române, atât în plan naţional, cât şi 
internaţional.
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COMUNICAŢIILE  
ŞI INFORMATICA

CENTRUL SECUNDAR NR. 1
Începem cu Centrul secundar nr. 1 de 

comunicaţii şi informatică pentru operaţii (CS 1 
CIOp) care execută serviciul de luptă 
comunicaţii şi informatică. Centrul exploatează 
sistemul de comunicaţii şi informatică al 
Centrului de Operaţii Aeriene (AOC), sistem 
necesar pentru supravegherea spaţiului 
aerian, înştiinţarea despre situaţia aeriană, 
executarea comenzii şi  controlului, 
desfăşurarea acţiunilor militare în spaţiul 
aerian, precum şi pentru cooperarea cu 
celelalte elemente ale Sistemului de Apărare, 
Ordine Publică şi Siguranţă Naţională sau cu 
parteneri NATO. De asemenea, Centrul 
contribuie la dezvoltarea la ordin a acestui 
sistem şi asigurarea mentenanţei primare  
pentru echipamentele şi tehnica din dotare.

Serviciul se execută în ture, asigurând 
menţinerea stării de operativitate a forţelor 
şi mijloacelor, funcţionarea continuă a staţiilor 
radio din sistemul de poliţie aeriană şi a 
echipamentelor de comunicaţii şi informatică, 
precum şi aplicaţiilor şi echipamentelor de 
date ale AOC, deservirea reţelelor radio sol-sol 
organizate pentru asigurarea legăturilor de 
conducere şi cooperare ale AOC. De asemenea, 
tura de serviciu din CS 1 CIOp coordonează 
personalul din teritoriu, subordonat pe linia 
executării serviciului, pentru remedierea 
oportună a problemelor ce apar în funcţionarea 
legăturilor de comunicaţii şi informatică. 

Totodată, CS 1 CIOp este implicat în diverse 
grupuri de lucru pentru stabilirea cerinţelor 
tehnice, implementarea unor proiecte, 

Plutonier adjutant  
Alexandru BĂLĂNESCU

După ce în numărul trecut al revistei am prezentat o parte a personalului din 
comandamentul Centrului 85 Comunicaţii Aero şi Informatică „Sublocotenent gheorghe 
Robescu” şi activităţile desfăşurate de către aceştia, în acest material vom încerca să 
prezentăm subunităţile care intră în compunerea Centrului 85 şi modul în care acestea 
contribuie la îndeplinirea misiunilor unităţii.

dezvoltarea unor capabilităţi existente sau 
achiziţia unora viitoare. Un alt câştig îl 
reprezintă soluţia identificată şi implementată 
pentru dezvoltarea unei infrastructuri PKI, 
conform cu reglementările autorităţilor 
abilitate în domeniul securităţii informatice, 
strict necesară acreditării COM-SCCAN.

În anul 2014, CS 1 CIOp a asigurat legăturile 
de comunicaţii şi informatică necesare AOC 
pentru o serie de exerciţii naţionale şi 
multinaţionale, dintre care amintim Black Star 
2014, Carpathian Spring 2014, Ramstein Guard, 
Steel 2014, Blue Danube 2014, Dacian Viper şi 
altele.

„Personalul este pregătit prin practică şi se 
adaptează la nou. Dacă lipseşti două zile de la 
serviciu deja rămâi în urmă, apar reconfigurări 
de sistem”, ne-a destăinuit maiorul Marius 
DULEA, şeful CS1CIOp, continuând: „Oamenii 
care vin trebuie să se integreze cât mai repede 
pentru că este nevoie de ajutorul lor. În academii 
şi şcolile militare nu se prezintă tehnica pe care 
o folosim noi, iar absolvenţii nu vin pregătiţi 
pentru operarea aparaturii de comunicaţii şi 
informatică specifică Forţelor Aeriene, fiind 
nevoiţi să înveţe la locul de muncă sau la 
convocările care se fac în cadrul categoriei 
noastre de forţe”.

Am mai aflat că şefii de tură din centru, 
locotenenţii ingineri Narcis Florentin 
ANTONIE, Marian UDROIU, Simion CIPRIAN 
şi Angelica ROBU sunt cei care gestionează 
funcţionarea sistemului de comunicaţii şi 
informatică deservit şi pregătesc, prin 
îndrumare şi exemplu personal, oamenii din 
subordine. 

Preocuparea permanentă pentru creşterea 
vitezei de reacţie şi automatizare a unor 
activităţi s-a concretizat prin realizarea unor 
aplicaţii informatice de către personalul civil 
contractual Alexandru ANTON , sub 
coordonarea locotenenţilor Antonie şi Udroiu, 
care realizează monitorizarea legăturilor pe 
VPN/MPLS destinate SMFA, automatizarea 
proceselor de configurare a reţelelor IP în 
funcţie de nevoile operaţionale şi dezvoltarea 
unui sistem de jurnalizare relevant pentru 
securitatea funcţionării reţelelor IP ale 
SMFA.

De asemenea, în cadrul CS 1 CIOp există 
echipamentul necesar şi militari instruiţi 
pentru remedierea oportună a deranjamentelor 
care apar la legăturile de fibră optică ce 
deservesc unităţile militare din Forţele Aeriene. 
În cursul anului 2014, maistrul militar clasa I 
Stelian PUIU, maistrul militar clasa a II-a 
Eduard CALANCEA, maistrul militar clasa 
a IV-a Cristian VASILE, plutonierul Ionel 
VELICU ori caporalul clasa a III-a Aurel 
NETEjOARĂ s-au deplasat în locaţiile Bacău, 
Domneşti, Mihail Kogălniceanu, Feteşti, 
Târgşor, Vişeu, unde, folosind aparatul de 
sudură fibră optică, au remediat mai multe 
zeci de legături sau au realizat infrastructura 
de fibră optică necesară. Datorită acestui fapt 
nu a fost necesară contractarea acestor lucrări 
de la un operator economic privat şi s-au 
realizat importante economii în bugetul 
SMFA.

Problemele cu care se confruntă CS 1 CIOp 
sunt legate de condiţiile de muncă din locul 
de desfăşurare a activităţii, care afectează tot 

ELEMENTE DE SPRIjIN
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personalul, în acest sens existând un proiect 
prin care se urmăreşte reabilitarea 
infrastructurii acestuia; de asemenea, 
dispunerea izolată a structurii, îngreunează 
ajungerea la serviciu, în special a celor care 
fac naveta din alte garnizoane.

„Datorită interacţiunii cu structurile NATO, 
af lăm tot ce apare nou pe par tea de 
comunicaţii şi operăm tot ceea ce intră mai 
nou în ţară. Fiecare dintre noi ne dorim să 
învăţăm cât mai multe şi să lucrăm cu 
aparatură cât mai nouă. Avem oameni care 
urmează doctoratul, masterate de specialitate, 
cursuri şi acreditări CISCO sau cursuri de limbi 
străine”, a încheiat maiorul Dulea prezentarea 
structurii pe care o conduce, cu un elogiu 
la adresa oamenilor săi.

CENTRUL SECUNDAR NR. 2
Centrul secundar nr. 2 de comunicaţii şi 

informatică pentru comandamentul SMFA 
(CS2CI) realizează şi exploatează sistemul de 
comunicaţii (voce, fax, video) şi informatică 
(SIMIN - sistemul meteorologic integrat 
naţional, INTERNET, INTRANET etc.) pentru 
asigurarea legăturii Statului Major al Forţelor 
Aeriene cu structurile subordonate, cu celelalte 
categorii de forţe, dar şi cu alte structuri cu 
care acesta colaborează în cadrul sistemului 
naţional de apărare. De asemenea, centrul 
asigură cu tehnică de comunicaţii Grupul de 
Staţii Radio şi exploatarea acestuia. Elementele 
CS2CI sunt dispuse în SMFA, în cazarma 
comandamentului Centrului 85 Comunicaţii 

şi Informatică şi în Şcoala de Aplicaţie pentru 
Forţele Aeriene de la Boboc. Pentru menţinerea 
în permanentă stare de funcţionare a 
sistemului de comunicaţii şi informatică 
necesar SMFA, centrul asigură întreţinerea 
echipamentelor exploatate şi mentenanţa 
primară a echipamentelor de comunicaţii şi 
informatică.

Şeful CS2CI, maiorul gabriel ANDREI, a 
prezentat modul în care se lucrează în acest 
centru, foarte simplu: „O legătură are două 
capete, motiv pentru care echipele sunt poate 
mai bine dezvoltate la noi. Fără echipă nu 
merge”. Apoi a continuat: „Bineînţeles că îi 
ajutăm şi pe ceilalţi transmisionişti (tot 
transmisionişti rămânem chiar dacă ne-a fost 
schimbat numele în comunicaţii şi informatică) 
atunci când sunt hopuri mai mari de trecut sau 
când pur şi simplu ne este cerut ajutorul. În vara 

anului trecut, un fulger a distrus multă aparatură 
la Brigada 1 Rachete Sol-Aer, iar maistrul 
militar clasa I Viorel OLTEANU a fost primul 
care a sosit acolo. Mai târziu au venit şi alţii, dar 
primele intervenţii fuseseră deja făcute. Despre 
plutonierul-major Adrian STOIAN pot spune 
că visează echipamentele şi sunt destule 
amănunte pe care cel din faţa echipamentului 
nu le observă, dar la care el te va face atent. Bun 
simţ, experienţă de viaţă şi impetuozitate sunt 
notele în care îi descoperim şi pe sergentul-
major Constantin ŞTEFAN, maistrul militar 
principal Dan BANTAŞ, caporalul clasa a 
III-a Radu STOCHICI, p.c.c. Petre DINU, 

sergentul-major Ionel DOBRE, plutonierul 
major Gelu TĂNASE, caporalul clasa a III-a 
Cotruţă Marius şi alţii”.

„Problemele centrului sunt legate de 
echipamentele care îmbătrânesc în condiţiile în 
care cerinţele de viteză şi stabilitate a legăturii 
pentru transferul datelor şi informaţiilor sunt în 
creştere. Nevoia de personal se datorează 
faptului că personalul din cadrul structurii îşi 
desfăşoară activitatea în afara centrului de 
comunicaţii ca operatori RDE. Acesta este un 
punct care doare pentru că s-au împlinit 2 ani 
de când asigurăm această activitate cu personal 
care ar trebui să execute serviciul de luptă 
comunicaţii şi informatică. De asemenea, faptul 
că nu există condiţii legislative pentru 
desfăşurarea concursurilor de angajare pentru 
personalul civil contractual, ne este nefavorabil. 
Sunt compartimente din cadrul unităţii care se 
confruntă de prea multă vreme cu acest 
incovenient”, este concluzia şefului CS2CI. 

Grupul de staţii radio din compunerea 
acestui centru de comunicaţii şi informatică 
pentru comandamentul SMFA este dispus în 
cazarma Iasmin. Aici, serviciul se desfăşoară 
în ture. „Noi asigurăm legăturile radio pentru 
SMFA şi COA în cazul în care unităţile rămân fără 
legătura de bază”, ne-a explicat şeful de tură, 
sergentul-major Mihai CONSTANTIN. Aceste 
legături se asigură prin intermediul a patru 
reţele principale: reţeaua de conducere a 
SMFA, reţeaua de înştiinţare centralizată, 
reţeaua de avertizare meteo şi reţeaua de 
comandă şi control a Statului Major General. 

Staţiile radio folosite pentru realizarea 
legăturilor sunt de tipul KSS 1300 şi HARRIS, 
acestea fiind legate la grupuri generatoare 
automatizate care pornesc atunci când se 
întrerupe curentul electric şi asigură 
alimentarea acestora. L-am găsit în tură pe 
caporalul clasa a III-a Radu STOCHICI care 
este cel mai experimentat gradat profesionist 
din unitate, lucrând aici din anul 1990. El are 
44 de ani şi mai are şase ani până la limita de 
vârstă în grad, însă speră să se schimbe statutul 
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti până 
atunci şi să poată rămâne mai mult timp în 
sistem. Stochici ne-a explicat că, pe lângă 

atribuţiunile de serviciu, tura trebuie să 
întreţină şi sectorul unde sunt amplasate 
antenele grupului de staţii radio, o suprafaţă 
de teren destul de mare.

CMSCITNA
Centrul Mobil de Sprijin de Comunicaţii, 

Informatică şi Terestru de Navigaţie Aeriană 
(CMSCITNA) este dispus la Baloteşti şi poate 
extinde, la ordin, sistemul de comunicaţii şi 
informatică pentru forţele aeriene, pe teritoriul 
naţional, oriunde este nevoie. Sistemul CIS 
dislocabil pentru structura de aviaţie, din 
cadrul centrului, „asigură mobilitatea şi nevoile 
operaţionale în ceea ce priveşte schimbul şi 
procesarea informaţiilor între structurile  de 
comandă din cadrul Forţelor Aeriene şi structurile 
luptătoare sau de sprijin în zonele în care suportul 
operaţional fix este limitat sau inexistent”, am 
aflat de la căpitanul Nicolae Ionuţ LIxANDRU, 
şeful sistemului, care a continuat cu 
prezentarea tehnicii folosite: „O autostaţie 
MCIS este dispusă pe un şasiu de ARO 323 D care 
are ataşată o remorcă destinată transportului 
echipamentelor. Configuraţia actuală a 
autostaţiei a rezultat în urma adăugării în 
inventarul completului a unor echipamente şi 
materiale, în funcţie de necesităţi şi misiunile pe 
care le-a primit modulul şi pe baza experienţei 
căpătate de echipaj”.

În această configuraţie, modulul a 
participat la exerciţiile „ROUEX” din anii 2007 
şi 2008, „SALVATORUL” din anii 2009 şi 2010, 

Verificarea interconectării de reţea

Verificarea plăcilor  
pentru abonaţii telefonici
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„RECUPERATORUL 2012” şi „CETATEA 2014”. 
De asemenea, mijloacele de comunicaţii din 
compunerea modulului CIS au fost utilizate 
pentru completarea necesarului de comunicaţii 
la diferite activităţi, precum prezentările de 
tehnică sau tragerile de luptă cu aviaţia şi 
rachetele sol-aer.

Dintre militarii pe care îi coordonează, 
ce s-au remarcat prin pregătire şi 
profesionalism, căpitanul Lixandru a amintit 
de maistrul militar clasa I Petru-Daniel 
CÎRÎC, specialist în structura de comandă, 
maistrul militar clasa a II-a Constantin-
Ale xand ru M ĂI C AN , op erator-şef, 
sergentul-major Eugeniu-Valentin 
PREDA, specialist subsistem comunicaţii 
prin satelit, maistrul militar clasa a V-a 
Marius-Ion VĂDUVA, operator şi caporalul 
clasa a III-a Mădălin-Eugen VOINESCU, 
radiotelefonist.

Deşi participă cu plăcere la misiunile pe 
care le execută cu CMSCITNA, şi nu sunt 
puţine, recunoaşte că trebuie să apeleze 
uneori la bugetul familiei pe timpul acestora, 
deoarece diurna este foarte mică, iar 
cheltuielile sunt mai mari atunci când eşti 
plecat de acasă.

„Vin cu plăcere la muncă. Îmi place 
atmosfera, mă simt ca acasă. Avem cu ce şi cu 
cine să lucrăm”, mi-a mărturisit căpitanul 
Lixandru, unul dintre cei care sunt mulţumiţi 
de calitatea personalului şi de atmosfera de 
lucru din această unitate. Aceasta este 
completată de atmosfera plăcută din cadrul 
familiei. Are un băiat, Eric Nicolae, de trei 
anişori, iar al patrulea membru al familiei era 
pe drum, soţia, Denisa Elena, fiind însărcinată 
în momentul realizării documentării. „Asta e 
tot ce îmi doream, încă un membru al familiei, 
ca să fim compleţi” a rostit în încheiere 
căpitanul Lixandru. Aceste cuvinte simple 
transmiteau însă un puternic mesaj emoţional. 
Am simţit un om care trăieşte sentimentul 
împlinirii destinului său.

COMPANIA 212  
APĂRARE CBRN

O sinteză a activităţilor desfăşurate de 
către Compania 212 Apărare CBRN, anexă a 
Centrului 85 Comunicaţii Aero şi Informatică, 
a făcut-o locotenentul Vasile Adrian 
LEUŞTEAN, comandantul companiei. „Într-o 
unitate dominată de efectele undelor radio, 
exploatarea tehnicii şi a echipamentelor specifice 
pentru detecţia şi identificarea agenţilor CBRN 

sau pentru decontaminarea personalului, 
tehnicii şi echipamentelor, determinarea 
parametrilor loviturilor armelor de distrugere 
în masă chimice, biologice, radiologice şi 
nucleare (ADMCBRN) sau oricare alte activităţi 
specifice reprezintă o adevărată provocare”, 
ne-a mărturisit locotenentul Leuştean.

Compania 212 Apărare CBRN are ca 
misiune de bază asigurarea protecţiei forţelor 
din organica SMFA împotriva efectelor 
atacurilor cu muniţii CBRN clasice sau teroriste 
şi a evenimentelor, altele decât atacul, prin 
acţiuni specializate de descoperire şi avertizare 
oportună, respectiv de limitare, înlăturare a 
impactului acestor efecte asupra capacităţii 
operaţionale a forţelor.

Compania beneficiază de personal 
specializat, care a dat dovadă în permanenţă 
d e  i n t e r e s  p e nt r u  m e nţ i n e r e a  ş i 
perfecţionarea deprinderilor individuale şi 
colective necesare pentru îndeplinirea 
misiunilor specifice unui domeniu aflat 
într-o continuă dezvoltare. Această pregătire 
a fost demonstrată cu ocazia participării la 
Convocarea de specialitate Apărare CBRN 
cu specialiştii de Apărare CBRN din Forţele 
Aeriene, care se desfăşoară anual în Poligonul 
de specialitate Valea Poienii din Câmpulung 
Muscel. Aici, personalul companiei a avut 
ocazia să pună în practică cunoştinţele 
dobândite pe parcursul instrucţiei, în 
condiţiile simulării existenţei riscurilor CBRN, 
ale pericolului întrebuinţării armelor de 
distrugere în masă chimice, radiologice, 
biologice şi nucleare (ADMCBRN) şi ale 
emisiilor altele decât atacul (EADA).

Concomitent cu instruirea personalului, 
Compania 212 Apărare CBRN încadrează cu 
personal şi tehnică Modulul de Protecţie 
CBRN, asigurând asistenţă profesională 
pentru operaţionalizarea detaşamentelor 
Forţelor Aeriene în vederea participării la 
exerciţii sau punerea acestora la dispoziţia 

NATO şi UE. Remarcăm participarea la 
certificarea naţională a Detaşamentului 
dislocabil de elicoptere, desfăşurată în 2011, 
atunci când personalul companiei şi-a 
demonstrat capacitatea de a acţiona într-un 
mediu de ameninţări convenţionale şi CBRN, 
în conformitate cu cerinţele Codului de 
capabilităţi NATO şi a standardelor NATO.

Pe lângă activităţile pe linia Protecţiei 
Forţelor, Companiei 212 Apărare CBRN îi revin 
şi alte sarcini conexe, cea mai importantă 
f iind asigurarea unui mediu propice 
desfăşurării activităţilor sportive la un 
standard ridicat de performanţă, prin 
întreţinerea terenurilor de tenis, fotbal, volei 
şi a sălii de sport. Toate aceste informaţii 
le-am aflat tot de la locotenentul Leuştean.

Încheiem aici prezentarea Centrului 
85 Comunicaţii Aero şi Informatică 
„Sublocotenent gheorghe Robescu”, 
despre care comandantul acestuia, 
colonelul inginer Dorinel SANDU, spunea 
că „în spatele rezultatelor bune şi foarte 
bune stă acea atitudine pozitivă ... care 
înseamnă responsabilitate, integritate 
morală, devotament faţă de instituţie, 
pasiune, dăruire, receptivitate la tot ce 
înseamnă nou şi respect faţă de realizările 
înaintaşilor”.

Realizarea unei 
conexiuni prin cablu

Grupa decontaminare RBC execută 
decontaminarea transportorului de cercetare CBRN

O parte a personalului 
din cadrul Centrului Secundar nr. 1 şi USAFE pe timpul Summitului NATO din anul 2008
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IMPORTANȚA 
SECȚIEI 

ÎN CADRUL 
FORȚELOR 
AERIENE

Despre importanţa transporturilor 
rutiere pentru realizarea deplasării 
persoanelor,  cu autovehicule 

proprietate personală sau cu mijloace 
de transport în comun, precum şi 
pentru aprovizionarea cu mărfuri, cred 
că este conştient fiecare dintre noi. În 
România, traficul cel mai mare îl 
întâlnim în cazul acestui tip de 
transport, urmat de transporturile 
feroviare, transporturile aeriene şi 
transporturile navale. În condiţiile în 
care numărul autovehiculelor ce circulă 
pe drumurile publice este tot mai mare, 
iar infrastructura de căi rutiere se 
dezvoltă într-un ritm mult mai lent, a 
devenit o necesitate folosirea 
autovehiculelor cu o stare tehnică 
foarte bună. Funcţionarea la întreaga 
capacitate a autovehiculelor permite 
ca acesta să răspundă, într-un timp 
optim, la comenzile pe care le primeşte 
de la conducătorul auto, prevenindu-se 
astfel unele accidente de circulaţie, în 
condiţiile în care pe şoselele principale 
se circulă în coloană. La nivelul Forțelor 
Aeriene, structura responsabilă cu 
v e r i f i c a r e a  s t ă r i i  t e h n i c e  a 
autovehiculelor şi cu executarea 

reparațiilor, care nu se pot executa la 
nivelul unităților, este Secția reparații 
şi lucrări complexe tehnică auto şi 
autospeciale.

În anul 2009, locotenent-
colonelul Vasile CERNAT, comandantul 
Secției reparații şi lucrări complexe 
tehnică auto şi autospeciale, a fost 
detaşat de la Statul Major al Forțelor 
Aeriene (SMFA) în cazarma de la 
Târgşoru Nou, unde a coordonat 
executarea lucrărilor necesare pentru 

înființarea unității. În acest loc a 
funcţionat anterior un centru de 
depozitare al materialelor, aparţinând 
SMFA, dar, personalul secţiei a reuşit 
să amenajeze sectoarele productive şi 
să reabiliteze unele utilaje necesare 
desfăşurării activităţilor de producţie. 
De la înfiinţare şi până în prezent au 
fost organizate trei fluxuri pentru 
executarea lucrărilor de mentenanţă. 
În această perioadă au fost reabilitate 
pavilioanele şi punctele de lucru 
acordându-se o mare atenţie creării 
condiţiilor propice pentru executarea 
atribuţiilor funcţionale.

După sufletul pe care îl punea în 
executarea lucrărilor, personalul unităţii 
îi spunea comandantului: „Parcă este 
la dumneavoastră acasă, aşa vă 
comportaţi!”, însă acesta a făcut tot ce 
i-a stat în putinţă pentru a crea 
condiţiile necesare unui climat de lucru 
corespunzător. „Dacă le creezi oamenilor 
condiţii de muncă, aceştia lucrează cu 
drag. Dacă nu, la fel te tratează şi ei. Cea 
mai mare bucurie a şefului este atunci 

când îi şi oferă omului, nu doar îi cere”, 
consideră comandantul care a 
recunoscut că „tot ceea ce s-a realizat 
în unitate este meritul întregului colectiv”. 
Şi, ca o recunoaştere a meritelor sale, 
în anul 2010, colonelului CERNAT i-a 
fost conferită Emblema de Onoare a 
Logisticii.

Am aflat de la comandantul unităţii 
că în această unitate s-a format un 
colectiv bine închegat, echilibrat, care 
reuşeşte să acopere toate necesităţile, 

cu toate că structura de personal nu 
permite o încadrare la nivelul cerinţelor 
secţiei. În acest an au fost planificate 
o serie de activităţi pentru continuarea 
operaționalizării unității. În acest sens, 
se lucrează în continuare la organizarea 
fluxurilor de reparații. În anul 2014 s-au 
executat 116 inspecţii tehnice periodice, 
nouă reparații curente, o reparație de 
complexitate medie, două revizii, două 
reparații de complexitate ridicată şi 
două casări de tehnică. Datorită 
constrângerilor bugetare, lucrările de 
reparații executate anul trecut au fost 
limitate. La sfârşitul anului trecut, 
unitatea a fost dotată cu o serie de 
utilaje şi scule, dispozitive, verificatoare 
necesare desfăşurării activităţilor de 
mentenanţă.

Locotenent-colonelul Cernat este 
un familist convins, soţia Anca şi cei 
doi copii ai săi, Alexandra şi Andrei, 
susţinându-l  în planurile sale 
profesionale, indiferent de funcţiile pe 
care le-a îndeplinit, la diferite 
niveluri.

DIVIZIUNEA 
MUNCII

Maistrul militar principal Daniel 
VLAD, şeful Atelierului de reparații 
echipamente electrice şi organe de 
maşini, a fost cooptat de către 
comandant în echipa cu care s-a lucrat 
la înființarea unității. „A fost mult de 
muncă la început. Am găsit aici şanțuri, 
grămezi de moloz şi clădiri care nu erau 
racordate la utilități. Nu am crezut că 
vom ajunge la dotările actuale”, îşi 
aminteşte maistrul militar despre 
efortul deosebit depus de grupul inițial 
de 10-15 persoane care a pornit pe 
acest drum. Inițial acesta a fost subofițer 
dar, în anul 2012, a absolvit examenul 
pentru trecerea în corpul maiştrilor 
militari la Şcoala de Maiştri Militari şi 
Subofițeri a Forțelor Terestre, de la 
Piteşti, unde l-a întâlnit pe maistrul 
militar clasa a V-a Romulus Lucian 
BĂRBUȚ, actualul coleg de atelier, pe 
care îl descrie ca fiind „o tânără 
speranță” şi căruia îi transmite cât mai 
multe din cunoştințele acumulate. „Tot 
aceeaşi treabă fac acum ca şi înainte, nu 
simt nicio diferență”, a făcut o comparație 
între situația din trecut şi cea din 
prezent maistrul Vlad, în încheiere.

Cel care îndeplineşte, prin cumul, 
funcțiile de ofițer ce nu se regăsesc în 
cadrul unității este sublocotenentul 
inginer Bogdan PĂDURARU, şeful 
Atelierului reparaţii motoare. Acesta a 
urmat Colegiul Militar Liceal „Ştefan 
cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc 
„pentru a demonstra că poate face ceva 
ce mulţi nu pot sau nu sunt dispuşi să 
facă, deoarece un liceu militar presupune 
anumite sacrificii, însă şi satisfacţia este 
pe măsură”. După terminarea liceului, 
urmarea unei academii a considerat-o 
ca pe o datorie morală. Academia 
Tehnică Militară a fost o alegere destul 
de simplă, deoarece fizica a fost una 
dintre materiile sale preferate, încă din 
şcoala generală. „Specializarea Blindate 
Automobile şi Tractoare a fost o alegere 
destul de uşoară. Cărui băiat nu ii plac 
maşinile?”, ne-a descris sublocotenentul 
Păduraru modul în care a ales domeniul 
urmat în cei patru ani universitari, în 
care s-a format ca om. După absolvirea 
academiei ar fi vrut să rămână în 
Bucureşti, însă soarta a făcut să ajungă 
în această mică unitate de la Târgşoru 
Nou, localitate pe care a trebuit să o 

SE-NVÂRTE ROATA... 
ÎN SIGURANŢĂ

Secția reparații şi lucrări complexe tehnică auto şi autospeciale s-a înființat la 1 iulie 2010 în subordinea 
Centrului 91 Mentenanță de la Boboc. În urma reorganizării, la 1 ianuarie 2014 secția a trecut în subordinea 
Bazei 91 Logistice de la Otopeni. Secția este organizată pe nouă ateliere productive, o stație de inspecţii 
tehnice periodice (ITP) şi un depozit de materiale auto. Personalul încadrat în această structură execută 
activităţi de mentenanţă şi inspecţii tehnice periodice la tehnica auto din dotarea Forţelor Aeriene.

Plutonier adjutant
Alexandru  BĂLĂNESCU
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caute pe Google Maps înainte de a 
alege repartiţia, deoarece nu avea idee 
unde se află. Apropierea faţă de Ploieşti 
şi faptul că structura făcea parte din 
Forţele Aeriene au fost factorii decisivi 
în alegerea unității.

„Pot spune că am păşit cu teamă în 
prima zi, în unitate, dar am fost foarte 
bine primit şi am găsit aici mai mult decât 
un colectiv de lucru, am găsit o familie 
care m-a ajutat rapid să mă adaptez şi 
să mă integrez. Acum sunt mai mult 
decât mulţumit de locul în care am ajuns, 
mă aflu tot timpul aproape de tehnică, 
lovindu-mă zilnic de probleme, ceea ce 
cred că este tot ce îşi doreşte un inginer. 
Experienţa pe care o voi căpăta în această 
unitate sunt convins că îmi va fi de mare 
folos”, ne-a descris în câteva cuvinte 
sublocotenentul experinţa sa de tânăr 
ofiţer cu aspiraţii mari, dar care 
consideră esenţială parcurgerea tuturor 
etapelor, aşa că este hotărât să 
analizeze cât mai bine fiecare decizie 
pe care o va lua în drumul său spre 
vârful carierei militare.

Maistrul militar clasa I george 
MIRIȚESCU, maistru militar specialist 
în comanda secției, a venit în unitate, 
în urmă cu un an, de la un batalion din 
cadrul Forțelor Terestre unde ocupa o 
funcție de subofițer la Compartimentul 
achiziții, ceea ce nu era în concordanță 
cu pregătirea şi cu aspirațiile sale. La 

început a ajutat la elaborarea 
documentelor dar acum vrea să treacă 
la Atelierul de prelucrări mecanice 
pentru a se perfecționa în pregătirea 
pe linie de auto, el fiind de arma 
artilerie antiaeriană, însă în acest 
domeniu îşi găseşte tot mai greu o 
funcție. Faptul că îi place să intre în 
amănunte la tehnică, să vadă cum 
funcționează şi să repare ceea ce nu 
este bun, îi face trecerea mult mai 
uşoară. „Doresc să mă perfecționez în 
continuare şi să lucrez aici până când 
voi ieşi la pensie pentru a lăsa locul celor 
mai tineri”, ne-a mărturisit, la finalul 
conversației, maistrul Mirițescu.

La Atelierul de tinichigerie, 
vopsitorie şi  tapițerie auto şi 
autospeciale i-am întâlnit pe maistrul 
militar clasa I george Corin IANCU, 
şeful de atelier, şi pe maistrul militar 
clasa a III-a Marius PARASCHIV care, 
după eforturi susținute, sunt mulțumiți 

aflate în depozit a crescut semnificativ, 
atât în urma achizițiilor efectuate cât 
şi prin redistribuiri de la alte unități. 
Depozitul asigură aprovizionarea cu 
piese şi materiale, precum şi necesarul 
de scule, dispozitive, verificatoare (SDV) 
pentru atelierele din cadrul unității, 
dar şi pentru celelalte unități din cadrul 
Bazei 91 Logistice, structurile solicitând 
materialele bazei, care le livrează 
depozitului, iar acesta le distribuie. 

STAȚIA ITP
Am mers la stația de Inspecții 

Tehnice Periodice unde se executau 
lucrările prevăzute în cadrul verificării 
la un autobuz Iveco Irisbus venit de la 
Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, 
avându- l  conducător auto pe 
personalul civil contractual Antoniu 
DUMITRU. Plutonierul adjutant ing. 
Emil CARPEN ,  şeful stației ITP, 
împreună cu plutonierul-major 
Leonida RADU şi personalul civil 
contractual Mihai STOIANOV făceau 
cu atenție lucrările specifice ştiind că 
oricând pot fi verificați de către 
personalul Registrului Auto Român 
(RAR). Ceea ce s-a şi întâmplat! 
Autovehiculul a fost selectat pentru 
reinspecție de către RAR şi, în scurt 
timp, un inspector de la sucursala din 
Ploieşti a regiei a venit pentru a repeta 
operațiunile. Acest fenomen se 
întâmplă destul de des, iar cei doi 
subofițeri, care sunt atestați să 
efectueze inspecții tehnice periodice, 
execută operațiunile cu mare atenție. 
Pentru a obține această autorizare, ei 

sunt testați după fiecare doi ani şi 
primesc un certificat de atestare privind 
„absolvirea programului de pregătire 
profesională organizat de Registrul Auto 
Român. 

Am aflat de la plutonierul adjutant 
Carpen că stația a fost inaugurată în 
anul 2010 şi, cu implicarea directă a 
comandantului ,  a  fost  dotată 
corespunzător pentru a fi autorizată 
de către RAR. Între timp, o parte din 

aparatură s-a învechit şi ar fi necesar 
să fie schimbată. În ultimul an stația a 
fost dotată cu un tester de diagnosticare 
a funcționării sistemelor auto-
vehiculelor, ce se foloseşte la cele care 
sunt prevăzute, la bord, cu sistem de 
autodiagnosticare. Personalul stației 
simte nevoia unor cursuri  de 
specializare,  deoarece tehnica 
evoluează, iar ei trebuie să fie la curent 
cu noutățile.

Şeful stației ITP ne-a informat că 
autovehiculele se prezintă la inspecție 
într-o stare tehnică din ce în ce mai 
bună. Carpen a absovit Facultatea de 
Autovehicule Rutiere din Braşov în anul 
2008, iar în acest an, cu ocazia Zilei 
Armei Auto, i-a fost decernată Emblema 
de Onoare a Logisticii. Conform 
planului comandantului de a continua 
dotarea şi implementarea sistemului 
de mentenanță, cu ajutorul factorilor 
de răspundere, de la un an la altul rolul 
Secției reparații şi lucrări complexe 
tehnică auto şi autospeciale în 
asigurarea unor autovehiculele cu o 
stare tehnică foarte bună, în cadrul 
Forțelor Aeriene, va fi tot mai mare. 

Distribuirea din depozit a pieselor de schimb 

Atelierul de tinichigerie, vopsitorie şi tapițerie auto

Executarea unei inspecţii tehnice periodice

de felul în care arată acest punct de 
lucru şi de experiența pe care a 
căpătat-o personalul încadrat aici, 
rezultatele fiind pe măsura efortului 
depus. 

În cadrul Atelierului cutii viteze şi 
organe de maşini se mai execută şi 
lucrări de reparații a sistemului de 
frânare,  precum şi  reglaje de 
convergență a direcției am aflat de 
sergentul-major george BURTEA, 

care îşi doreşte să se perfecționeze în 
acest domeniu pentru a obține cele 
mai bune rezultate la fiecare lucrare 
încredințată.

Administratorul secției, sergentul 
Constantin IFRIM, era aproape de 
finalizarea luării în primire a funcției. 
Nu are pregătire în arma intendență 
dar îi plac activitățile administrative şi 
urmăreşte să se pregătească în acest 
domeniu pentru că este conştient de 
riscul de a fi „pus la plată”, dacă nu are 
cunoştințele necesare. Îşi doreşte să 
urmeze cursuri în această specialitate 
militară şi să execute o misiune într-un 
Teatru de Operații. 

În Depozitul de materiale auto 
ordinea şi curățenia era la ea acasă, ca 
de altfel în toată unitatea, numai că 
aici fiind mai multe materiale efectul 
vizual era mai puternic. Plutonierul 
major Sorin MOVILEANU, şeful de 
depozit, are pregătire în arma auto, dar 
şi zece ani de experiență în domeniul 
logistic, o îmbinare perfectă pentru 
funcția ocupată. De la mutarea sa pe 
această funcție, numărul reperelor 
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şi au cuplat cablurile pentru pornire 
de la autospeciala cunoscută sub 
numele de „APA”.

Bănuţă a alergat la avion, cu 
greu, din cauza costumului, 
ţinând cu mâna stângă furtunul 
de oxigen ce-l lovea peste pulpa 
piciorului. A urcat scara sprijinită 
de fuzelaj, s-a instalat în cabină 
şi, ajutat de tehnicul de avion, s-a 
legat în chingile scaunului, a 
cuplat furtunul de oxigen şi 
f u r t u n u l  d e  a e r  p e n t r u 
compensarea forţei centrifuge. 
Apoi a luat legătura radio cu 
Punctul de Comandă: „PUNCTULE, 
sunt 125. Pe recepţie”. „125, sunt 
PUNCTUL. Gaz”. „PUNCTULE, sunt 
125. Am înţeles clar: GAZ…”.

A trecut pe frec venţa 
conducătorului de zbor aflat în 
Turnul de conducere: „TURNULE, 
sunt 125. Aprobaţi pornirea”. 
„Aprob pornirea pentru 125”.  
Tânărul căpitan a pornit motorul, 
a zăvorât şi a ermetizat cabina 
avionului MiG-21 MF: „TURNULE, 
sunt 125. Totul normal la bord. 
Aprobaţi rulajul şi intrarea pe pistă”. 
„Aprob rulajul la pistă pentru 
125”.

ŢINTA decolase deja de câteva 
minute când a intrat la pistă 
VÂNĂTORUL, avionul care-l avea 
la manşă pe Bănuţă. Operaţiunile 
de decolare au decurs normal: a 
scos flapsul în poziţia de decolare 
şi a mărit turajul motorului. A 
făcut un control vizual al 
aparatelor de bord. În cabina 
strâmtă a supersonicului luminile 
de la bord, difuze, reci, semnalizau 
funcţionarea întregului ansamblu: 
motor, presiune, radio, altimetru, 
turometru etc. Nimic deosebit nu 
i-a atras atenţia.

„TURNULE, sunt 125. Cer 
aprobarea decolării cu forţaj”. „Aprob 
decolarea cu forţaj pentru 125”.

PREgĂTIREA
Era o zi de noiembrie a anului 

1970. Piloţii de la unitatea de 
aviaţie din Mihail Kogălniceanu, 
doi câte doi, parcurgeau distanţa 
de la intrarea în cazarmă până la 
sala cu mese cât mai grăbiţi, unii 
erau deja în întârziere, serveau 
repede masa de prânz şi, apoi, 
intrau la sala de pregătire pentru 
zbor. În acea zi, regimentul avea 
zbor mixt, de zi şi de noapte. 
Zboruri, în special, de interceptare 
a unor ţinte aeriene la înălţimi 
mari, de peste 10.000 de metri. 

Comandantul  unităţ i i , 
locotenent-colonelul Iosif Rus, 
împreună cu maiorul Nicolae 
Sascău, zis Şişcă, au executat în 
acea zi cercetarea meteorologică 
cu un avion MIG-21 dublă 
comandă, Şişcă urmând apoi să 
conducă zborul. Au decolat şi au 
zburat în raionul de zbor, pe 
înălţimi diferite, până la 10.000 
de metri, trecând prin toate 
zonele. După 30 de minute de 
zbor, au executat o trecere la 
verticala aerodromului la 100 de 
metri înălţime, au intrat în tur de 
pistă şi au venit la aterizare. Când 
au văzut avionul pe panta de 
aterizare, piloţii şi personalul de 
deservire a zborului s-au adunat 
în formaţie, în faţa liniei de 
avioane. Şişcă a venit în faţa lor 
şi le-a expus tuturor, în câteva 
cuvinte, situaţia meteorologică 
din zona aerodromului şi a 
raionului de zbor, pe înălţimi. A 
hotărât: „Se execută zbor de 
instrucţie în condiţii meteorologice 
normale, zbor mixt, în special 
interceptări la mare înălţime. 
Atenţie la zbor. Eu merg în TURN 
pentru conducere”.

Piloţii mai tineri, locotenenţii, 
au primit cu bucurie vorbele 
comandantului pentru că, în 
condiţii meteorologice normale, 

puteau şi ei zbura, având 
clasificările necesare, respectiv 
pilot clasa a III-a şi a II-a.

ECHIPAREA  
PENTRU ZBOR
După acest mic raport, 

tehnicii de avion au trecut la 
pregătirea supersonicelor pentru 
misiuni, iar piloţii la sala de 
echipare situată în apropierea 
pistei, la Celula de Alarmă. S-au 
echipat cei care aveau prima ieşire 
într-un zbor mixt, zbor la lăsarea 
serii pentru că, în luna noiembrie, 
se întunecă mai devreme.

Echiparea nu era deloc o 
treabă simplă, mai ales că zborul 
se executa în stratosferă, la 
înălţimea de 13.000 de metri. Juju, 
tehnicul de la costume, împreună 
cu un militar în termen, îi ajutau 
pe piloţi să se echipeze, toţi având 
costumele de suprasarcină 
aliniate pe umeraşe, pe mărimi, 
după statura fiecăruia.

La a treia ieşire, aproximativ 
după ora 22, a venit la echipare 
ultima serie de piloţi. Printre ei 
era şi un tânăr căpitan, Bănuţă 
Victor, un tip de statură potrivită, 
nu prea înalt, slăbuţ, respectuos, 
sensibil şi de bun simţ. Căpitanul 
făcuse de curând trecerea pe noul 
tip de avion MiG-21 MF. Juju l-a 
ajutat să se echipeze. Bănuţă şi-a 
îmbrăcat întâi costumul de 
milaneză (bluză şi indispensabili), 
apoi costumul de suprasarcină 
peste care a luat combinezonul, 
ghetele de zbor şi, în final, casca 
de zbor.

DECOLAREA
În timp ce Bănuţă se echipa cu 

costumul de suprasarcină, tehnicienii 
erau la avion. Îl pregăteau pentru 
pornire. Au deschis cupola carlingii 

INTERCEPTAREA
După decolare, la 50 de 

metri înălţime, Bănuţă a dat 
comanda de închidere a trenului 
de aterizare, a escamotat flapsul 
şi a raportat: „Sunt 125. Tren, 
flaps escamotat, aprobaţi să trec 
pe canal cu PUNCTUL”. „Aprob 
125…”.

MiG-ul urca spre cer, pe 
direcţia 04 grade, în acea noapte 
senină, cu stelele deasupra şi 
globul lunii undeva în dreapta, 
deasupra mării. Urca vertiginos 
cu viteza de 800 km/oră. Urca 
spre infinit.

Căpit anul  a  s chimb at 
frecvenţa radio şi a luat legătura 
cu Punc tul de Comandă: 
„PUNCTULE, sunt 125, înălţime 200 
pe 4 grade”. „125, intră pe cap-
compas 310 grade la înălţimea 
13.000”. „Confirm 125, la 13.000”.

După 5 minute de zbor a auzit 
în căşti vocea navigatorului: „125, 
te văd. Dreapta la comandă. Scoţi 
pe 90 de grade”. „Am înţeles! Scot 
pe 90. Am 10.000”. „Foarte bine, 
125. Urcă la 13.000”. 

Primea în continuare comenzi: 
„Stânga la comandă, înclinare 45, 
scoţi pe 300. 125, cuplează forţajul. 
Măreşte la 900. ŢINTA în faţă, 
dreapta la 18 km, coboară 500”. 
„Sunt 125, cuplat. Am 900 km/h, 
văd ŢINTA la 14 km. Aprobă intrarea 
la atac”. „Aprob intrarea la atac, 
125”. „PUNCTULE, ŢINTA la 9 km. 
Am încadrat ”. „Foarte bine, 
125…”.

CATAPULTAREA
În această fază a interceptării, 

şeful Punctului de Comandă şi 
navigatorul de la IOC, care 
aşteptau ca pilotul să le confirme 
intrarea la interceptare, au auzit 
în căşti şi difuzoarele de pe masa 
de operaţii vocea pilotului 
interceptor: „Sunt 125. M-am 
angajat. Catapultez”. Şi apoi linişte. 
Doar chemările în van ale 
navigatorilor: „125, poziţia… 125, 
poziţia…”.

Căpitanul Bănuţă ia degetul 
de pe butonul de tragere foto şi 
are impresia că avionul e instabil: 
indicatoarele de bord se aprind 
şi se sting, luna cade pe cupola 
cabinei şi se prelinge pe aripi, 
stelele se rotesc în jurul cabinei 
ca un roi de albine. Acul de la 
ARU-3V din dreapta-sus, indica o 
poziţie incorectă. 

La viteză mare, comanda 
dată de pilot ar trebui să aibă 
o amplitudine mai mică, iar 
trecerea dintr-o poziţie în alta 
să se facă în trepte, într-un 
anumit timp. Tocmai acest timp 

Ex TR ATER ESTRUL
Nelu Enache 

– ARPIA, Filiala Constanţa

Viaţa extraterestră a stârnit dintotdeauna numeroase controverse. Unii au afirmat, sus şi tare, 
că au avut parte de întâlniri ceva mai speciale, fiinţe din alte lumi alegând să îi viziteze. Reale sau 
rodul unei imaginaţii bogate, poveştile cu extratereştri relatate de posturile de radio sau televiziune, 
au creat în conştiinţa oamenilor o stare de fapt. O stare de suspans, de teamă. O stare greu de 
prevăzut. 

Era perioada anilor 1960-1970 când, şi la noi, se vorbea peste tot de o invazie a fiinţelor din alte 
lumi, de un atac extraterestru, de răpiri, de nave ce aterizau oriunde dar, mai ales, de acei omuleţi 
îmbrăcaţi în costume argintii ce coborau de pe nave sau direct din cer.
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de trecere pe braţ mic a fost mai 
mare decât timpul în care s-a 
făcut acceleraţia şi, ca urmare, 
avionul a intrat într-o mişcare 
necontrolată. Legat strâns în 
chingi, Bănuţă încearcă să prindă 
manetele de catapultare pe care 
le vede cum se mişcă printre 
genunchii lui, ca nişte tentacule, 
în timp ce raportează prin radio: 
„ Sunt 125.  M - am angajat. 
Catapultez”.

Totuşi, reuşeşte să prindă 
mânerele. Îşi repoziţionează 
corpul în scaun şi trage cu toată 

puterea. Într-o fracţiune de 
secundă sare în aer cupola 
cabinei, apoi pleacă scaunul care 
se desprinde pe la 2000 de metri 
şi pilotul rămâne suspendat între 
cer şi pământ, în suspantele 
paraşutei de salvare. Prin vizorul 
căştii de suprasarcină nu vede 
decât o linie dreaptă a orizontului 
şi mici luminiţe mişcătoare pe 
pământ. Nici nu-şi dă seama ce 
sunt.

ExTRATERESTRUL 
ATACĂ

În acea noapte cu lună 
plină, pe un câmp situat în 
j u d e ţ u l  V r a n c e a ,  î n t r e 
localităţile Ciorăşti şi Vâlcele, 
tractoarele arau pământul 
pentru culturile de toamnă-
primăvară. Se ara la lumina 
farurilor şi, în nopţile cu lună, 
se ara mult mai bine. 

Era un câmp întins, împărţit 
între cele două sate, aproximativ 
pe 10 km, între zona numită 
Donoaia, calea ferată Tecuci-
Făurei şi pădurea Spătaru. Ei bine, 
pe acest câmp întins era un singur 
arbore vechi, un stejar, iar la 
delimitarea celor două zone, pe 
un drum de ţară, exista o fântână 
cu o cumpănă ce părea aplecată 
sub greutatea lunii. 

În timp ce pilotul Bănuţă 
venea spre pământ sub cupola 
paraşutei de un alb lucios în 
noapte, unul dintre acei tractorişti 
l-a observat şi a început să 
claxoneze şi la ceilalţi. Apoi a 
ridicat plugul din brazdă şi s-a 
îndreptat către locul unde venea 
pilotul pentru aterizare. Luminile 
farurilor tractoarelor erau acele 
luminiţe mişcătoare pe care le 
văzuse Bănuţă de sus. Tractoristul 
care l-a văzut primul pe pilot şi 
care claxona şi la ceilalţi, se 
ridicase în picioare pe tractor şi 
ţ i p a  d i n  to ate  p u te r i l e : 
„ EX TRATEREŞTRII MĂ!… NE 
ATACĂ!… PE EI!...”. 

Bănuţă a dat cu picioarele de 
pământ pe acel câmp proaspăt 
arat, a reuşit imediat să-şi desfacă 
paraşuta, s-a ridicat în picioare şi 
a ridicat mâinile în sus către acei 
oameni care veneau spre el, 
făcându-le semne de ajutor. Dar 
câteva tractoare s-au oprit, 
tractoriştii au coborât, fiecare 
având în mâini leviere sau furci, 
agitându-le deasupra capului, tot 
ţipând: „E EXTRATERESTRU!... SĂ 
NU NE SCAPE!...”.

Abia într-un târziu, văzându-i 
aşa porniţi şi agitaţi, Bănuţă şi-a 
dat seama că nu e de bine deloc 
ce se întâmplă. Îmbrăcat în 
costumul de suprasarcină, cu 
combinezonul gri petrol pe 
deasupra şi cu casca argintie pe 
cap, sub impulsul acelor ani, 
putea fi uşor confundat cu un 
extraterestru. A încercat să fugă, 
dar aşa costumat cum era nu 
putea ajunge departe. S-a oprit 
în loc şi când acei oameni au ajuns 
la câţiva paşi de el, a reuşit să-şi 
scoată casca de pe cap şi să strige 
la ei: „Oameni buni! Sunt pilot! Sunt 
român! Am sărit dintr-un avion 
supersonic!…”.  

După mai multe ore de 
căutări pilotul a fost găsit şi 
adus cu un elicopter, a doua zi 
dimineaţa, la spitalul din 
Constanţa. I  s-a pus un 
diagnostic de tasare de 
vertebre şi a stat mult timp 
internat. După ce s-a însănătoşit 
a renunţat definitiv la zbor.

În perioada 23-27 februarie 2015, în staţiunea Piatra Fântânele, 
s-a desfăşurat finala pe Ministerul Apărării Naţionale a campionatului 
militar de schi, competiţie la care au participat loturile sportive ale 
Statului Major al Forţelor Aeriene (SMFA), Statului Major al Forţelor 
Terestre (SMFT), Statului Major al Forţelor Navale (SMFN) şi 
Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii (CCI).

Vremea a dat bătăi de cap atât organizatorilor, cât şi concurenţilor, 
deoarece a fost foarte cald pentru această perioadă din an 
(temperaturi de până la 12 grade C) şi a plouat, aşa că totul s-a 
transformat într-un fel de cursă contracronometru pentru 
organizatori, în efortul de a finaliza competiţia înainte să se topească 
zăpada, iar pentru sportivi, pe trasee, o luptă dură cu gheaţa 
dimineaţa, şi epuizantă cu zăpada apoasă după primele raze de 
soare.

La finalul competiţiei, rezultatele au fost următoarele:
– biatlon şi ştafetă: locul I: SMFT, locul II: CCI, locul III: SMFA;
– patrulă: locul I: SMFT, locul II: SMFA, locul III: CCI.
Lotul sportiv al SMFA, care a realizat deosebita performanţă 

de a plasa echipa SMFA pe primele locuri la ambele probe de 
concurs, a fost format din: maior Cristinel BREAHNĂ (UM 02015), 
maistru militar Iosif SAROŞI (UM 01969), plutonier-major Nicolae 
jURCĂ (UM 01930E), maistru militar Alin PARASCHIV (UM 01969), 

plutonier-major georgel MALIHIN (UM 01853), caporal Iustinian 
RADU (UM 01853), caporal Ionuţ BRâNZĂ (UM 02015);  
sublocotenent Andrei PĂRUŞ (UM 01912), maistru militar Cătălin 
TIUTIU (UM 01812), maistru militar Dragoş jIPA (UM 01961), 
sergent-major Dragoş HULUŢĂ (UM 02015), sergent-major 
gabriel PRODAN (UM 01914), caporal Daniel BĂDICEL (UM 01858), 
personal civil contractual doctor Flavius CUCERZAN  
(UM 01824).

Membrii lotului SMFA au participat şi în comitetul de organizare 
al competiţiei cu următorii militari: plutonier-major Ioan MELINTE 
(UM 02015), plutonier Doru ALExANDRU (UM 01961), plutonier 
Cătălin TOMA (UM 01912) şi sergent-major Simion MOLDOVAN 
(UM 01829).

Lt. col. Ilie SCURTU
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SIMPOZIONUL 
NA}IONAL

TRAIAN VUIA

Sâmbătă, 28 martie a.c., Muzeul Traian Vuia 
din comuna cu acelaşi nume a găzduit un 
simpozion dedicat marelui nostru compatriot, 
inginer şi pilot care, în 1906 a efectuat primul 
zbor din lume, folosind pentru decolare propriile 
mijloace de bord. Muzeul a fost deschis în martie 
2012, la împlinirea a 140 de ani de la naşterea 
marelui inventator. Acțiunea, sprijinită de 
Consiliul Județean Timiş, Muzeul Banatului, 
Primăria comunei Traian Vuia în parteneriat cu 
Statul Major al Forțelor Aeriene şi Asociația 

Română pentru Propaganda şi  Istoria 
Aeronauticii, a creat perspectiva dezvoltării 
cunoaşterii contribuției românilor la dezvoltarea 
aviației mondiale, cu deosebire a creației lui 
Traian Vuia.  

În edițiile anterioare s-au dezbătut diferitele 
aspecte ale vieții, încercări şi evoluții în diferite 
specializări, experiențe şi studii ale eroului 
nostru. Ediția actuală, a treia, s-a evidențiat prin 
diversificarea tematicii, comunicărilor, creşterea 
numărului participanților şi a reprezentării 
diferitelor instituții din județ şi din țară. Totodată, 
sunt de subliniat preocupările pentru colectarea 
şi tipărirea materialelor, creşterea patrimoniului 
muzeului şi a numărului exponatelor ce se 
prezintă. 

Pentru a sublinia valoarea de noutate şi de 
conținut a dezbaterilor, nu trebuie decât să 
enumerăm titlurile comunicărilor care au 
focalizat atenția participanților: Zborul de la 
istorie, la prezent şi viitor (gen. Dumitru 
Prunariu); Traian Vuia, membru de onoare al 
Academiei Române (prof. Radu Homescu); 
Promovarea creației lui Traian Vuia, un proces 
continuu şi complex (gen. Iosif Rus); Conceptul 
de tracțiune vectorială, inventat de un român 
(Dan Antoniu). Desigur, fiecare vorbitor s-a 
străduit să prezinte lucrări, noutăți, imagini şi 
argumente istorice specifice studiilor şi invențiilor 
lui Traian Vuia.

Evidenţiem, de asemenea, susținerea acestui 
simpozion de către membrii ARPIA, aflați printre 
participanți şi, cu deosebire, a preşedinților 
filialelor Timişoara, Cluj, Caraş-Severin, 
Bucureşti; materialele documentare au fost 
asigurate cu sprijjinul filialei ARPIA de la Craiova 
şi a Muzeul Național al Aviației Române. 

Sublocotenent (r)
Ioan VULPOU

Gl. fl. aer. (rtr.) Petre BÂNĂ

Ce titlu inspirat! Nu este al meu, ci al lucrării 
semnate de comandorul (rtr.) Anghelache 
TULEARCĂ, în care se reproduce jurnalul ţinut de 
fratele său, comandorul Oancea TULEARCĂ, veteran 
de război, plecat în februarie 1998 la escadrilele din 
ceruri. De ce un asemenea titlu? Pentru că eroul 
memoriilor s-a născut la sfârşitul zilei de 22 august 
1923 şi al zodiei Leu şi începutul, la 23 august, al 
Fecioarei. Şi, mai mult şi mai explicit, pentru că a fost 
viteaz în lupte, năvalnic, agresiv, dacă pot spune aşa, 

ca un leu, iar în viaţa de toate zilele de o puritate şi 
un sentimentalism asociate fecioarei.

Fratele său, Anghelache, şi el pilot un timp, 
reproduce memoriile lui Oancea, găsite după mulţi 
ani din ascunzişurile – inexplicabil gest – ale fostei 
soţii a eroului. Începând din fragedă copilărie, până 
după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, 
mărturiile sunt emoţionante.

În septembrie 1941, când ţara era în război, s-a 
pregătit, ca radiotelegrafist şi mitralior de bord la 
Şcoala militară din Cotroceni. Repartizat la Flotila 3 
Bombardament Craiova, pe avioanele Ju-88, pleacă 
pe Frontul de Est, unde suferă un accident de zbor, 
rămâne în viaţă, iar după ce se reface în spital, nu 
renunţă, revine la unitate şi face trecerea pe Ju-87 

Stuka. Participă activ la campania dusă în Răsărit, 
dovedind o competenţă ieşită din comun, până la 
20 august 1944, când avionul cu care zbura este 
doborât la Podul Iloaei. Scapă şi de această dată cu 
viaţă şi iarăşi nu renunţă, deşi, din motive justificate 
legal, putea părăsi aviaţia, dimpotrivă! S-a ambiţionat 
să lupte mai departe, cu Escadrila 74 Stuka, de 
bombardament în picaj, până la victoria finală, chiar 
şi câteva zile după 9 Mai 1945 când, în unele zone, 
fascismul german continua să lupte.

De la submaistru a trecut în rândul corpului 
ofiţerilor şi, după terminarea războiului, a îndeplinit 
diferite funcţii în statul major al Diviziei de Apărare 
Antiaeriană Timişoara, până în 1979, când s-a pensi-
onat. A fost distins cu Ordinul „Virtutea Aeronautică 
cu spade”, „Steaua României”, „Meritul Militar”, toate 
clasele, „Seviciul Credincios cu spade”, clasa a II-a, 
dar şi cu alte multe ordine şi medalii româneşti şi 
străine.

De-a dreptul impresionante, până la limita 
incredibilului, acţiunile relatate şi consideraţiile sale 
asupra misiunilor de bombardament la care a luat 
parte. Ca şi importantele mărturii despre luptele 
purtate în Est, dar şi pe teritoriul naţional, precizia 
bombardamentelor executate asupra poziţiilor 
inamicului la Târgu Mureş, Apahida, Cluj, Someşeni, 
Turda, Cojocna, Ghioroc, Păuliş. A descris pe larg 
acţiunea riscantă, executată sub focul dens al artileriei 
antiaeriene inamice în timpul asaltului asupra podului 
de la Budapesta, condusă de locotenentul Mircea 

BĂDULESCU. Intuind pericolul, aviatorii sovietici nu 
s-au încumetat. Ai noştri decolau spre moarte, fără 
să cârtească. Iar ei, cei de la bombardament, efectuau 
şi câte patru-cinci misiuni zilnic.

Enumerările şi portretele făcute de el despre 
piloţii cu care a zburat, dar şi despre cei ce îi acopereau 
împotriva vânătoarei inamicului par fără sfârşit:  
Toma Lucian, Dobran, Rozariu, Şerbănescu, 
Miu, Mociorniţă, Moscu, Dan Stoian, Paul 
Landman, Laurenţiu Manu, Euftimie Zaharcu, 
Petre Agheici ş.a.

Un temerar al văzduhului şi un cronicar cu care 
se mândreşte nu numai fratele său, Anghelache, care 
mi-a oferit, spre lectură, jurnalul celui ce a întreprins 
nu mai puţin decât 70 de ieşiri la inamic, ci întreaga 
aviaţie.



părinţii ei care fac eforturi deose-
bite pentru a-i asigura suportul 
moral şi financiar necesar. Orele de 
pregătire individuală, deplasările 
la festivaluri, înregistrarea specta-
colelor pentru a observa compor-
tamentul din timpul acestora şi 
remedierea deficienţelor de 
comportament, toate acestea 

presupun costuri financiare şi 
eforturi fizice deosebite pe care cei 
doi părinţi le fac cu drag pentru a 
ajuta această tânără stea a muzicii 
populare să ajungă între marile 
valori ale folclorului românesc, 
ceea ce îi dorim şi noi!

Cu ocazia festivităţilor 
desfăşurate la aniversarea a 
50 de ani de la înfiinţarea 
Batalionului 5 Rachete Sol-Aer 

de la Vâlcele, Imnul Naţional 
a fost interpretat de către 
solista de muzică populară 
Elena ISTRATE, în vârstă de 
numai 15 ani. Ea este fiica 
soţilor Istrate, caporalul  
clasa a III-a Cornel ISTRATE 
şi personalul civil contrac-
tual Mirela ISTRATE, încadraţi 
în acest batalion, care i-au 
descoperit talentul artistic 
încă de la o vârstă fragedă. 

Plutonier adjutant  Alexandru BĂLĂNeSCU
Astfel, la numai 7 ani au înscris-o 
la cursurile Şcolii Populare de Arte 
şi Meserii din Sfântu Gheorghe pe 
care, deşi era cea mai mică dintre 

cursanţi, a absolvit-o în anul 2011 
cu rezultate foarte bune, în calitate 
de interpret, la specialitatea canto. 
Între timp, s-a înscris în Ansamblul 
de dansuri de la Măieruş, ca solistă, 
de unde, prin intermediul unei 
persoane din ansamblu, a reuşit să 
ajungă la Palatul Copiilor din 
Braşov, alături de care a participat 
la multe spectacole. În anul 2009, 
s-a înscris în Ansamblul folcloric 
„Crai Nou”, din Braşov, cu care a  

participat la festivaluri inter- 
naţionale de folclor din  Germania 
şi Olanda, în anul 2010. 

Dar cariera sa se afla abia la 
început. A mai participat la diferite 
turnee în Republica Moldova şi 
Italia, a străbătut ţara în lung şi în 
lat pentru diferite festivaluri şi 
spectacole, a par ticipat la 
nenumărate festivaluri-concurs 
naţionale şi internaţionale de fol-
clor, dintre care amintim: „M-am 
născut cu stea în frunte”, de la 
Bucureşti, unde a ajuns până în 
finală, „Steaua Carpaţilor”, la Braşov, 
„Festivalul Tinereţii”, la Constanţa, 
„La oglindă”, la Bistriţa, şi altele. De 
asemenea, a fost invitată la postu-
rile naţionale de televiziune Etno 
şi Favorit şi la cele locale, TVS, Nova 
TV şi MIX2 TV.

Anul 2014 a fost, pentru Elena, 
un an plin de realizări, deoarece a 
fost la cules de cântece la bătrânii 
satului şi şi-a îmbogăţit repertoriul 
cu trei melodii care o reprezintă şi 
pe care le interpretează cu mare 
drag, pentru două dintre ele  
realizând şi videoclipuri. 

În toată activitatea desfăşurată, 
Elena este susţinută de către 

Forţele Aeriene 
Române au organizat, 

în perioada  
6 -10 aprilie 2015, în 

cadrul proiectului 
„Armata – O şcoală 

altfel”, o serie de 
activităţi de documen-

tare pentru elevii şi 
profesorii participanţi.

Programul de 
activităţi s-a adresat 

tuturor categoriilor de 
elevi şi le-a oferit 

acestora posibilitatea 
de a vizita sălile de 

tradiţii ale unităţilor, 
simulatoarele de zbor, 

precum şi zona 
operaţională unde a 
fost expusă tehnica 

din dotare.

ArmAtA - O {cOAl| Altfel
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