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Miniştrii de externe din ţările NATO, 
reuniţi la Bucureşti, reafirmă, într-o decla-
raţie comună, angajamentele luate la 
Summitul NATO care a avut loc în urmă cu 
14 ani, tot în capitala României, inclusiv 
„politica uşilor deschise“.

„Reamintind că regiunea Balcanilor de Vest 
şi cea a Mării Negre sunt de importanţă strategică 
pentru Alianţă, salutăm întâlnirea cu miniştrii 
de externe din ţările noastre partenere - Bosnia 
şi Herţegovina, Georgia şi Republica Moldova, 
în contextul în care NATO îşi consolidează ajutorul 
adaptat pentru integritatea, rezilienţa, dezvol-
tarea de capabilităţi şi susţinerea independenţei 
politice în aceste ţări. Susţinem cu fermitate 
angajamentul nostru faţă de politica uşilor 
deschise. Reafirmăm deciziile pe care le-am luat 
la Summitul din 2008 de la Bucureşti şi tot ce 
decurge din acestea, legat de Georgia şi Ucraina“, 
arată documentul.

Semnatarii atrag atenţia că Finlanda şi 
Suedia participă ca state invitate la reuniunea 
miniştrilor de externe ai NATO. „Aderarea lor le 
va face să fie mai sigure şi va face regiunea 
euroatlantică mai sigură. Securitatea lor este 
importantă pentru Alianţă, inclusiv în timpul 
procesului de aderare“, se precizează în 

declaraţia comună. Documentul reiterează că 
NATO este o organizaţie defensivă care va 
proteja „fiecare centimetru de teritoriu aliat, 
oricând“.

Totodată, în declaraţie sunt condamnate 
atentatele din Turcia, iar semnatarii îşi  
manifestă compasiunea faţă de victime.

„Condamnăm terorismul în toate formele 
sale şi suntem solidari cu Turcia, deplângând 
pierderile de vieţi în urma recentelor atacuri 
teroriste îngrozitoare. Ne confruntăm cu ame-
ninţări şi provocări din partea unor actori 
autoritari şi din partea unor competitori din toate 
direcţiile strategice“, arată miniştrii de externe 
aliaţi. Aceştia vorbesc despre implementarea 
unui nou reper pentru posturile de apărare şi 
descurajare, anume „consolidarea semnificativă 

şi dezvoltarea unor forţe robuste, gata de luptă“. 
„Continuăm să ne pregătim (...) să descurajăm 
sau să ne apărăm împotriva unor atacuri ostile 
împotriva infrastructurii critice a statelor aliate. 
Orice atac împotriva aliaţilor va primi un răspuns 
unit, hotărât. Stăm alături, uniţi şi solidari, şi 
reafirmăm legătura transatlantică durabilă 
dintre naţiunile noastre. Vom continua să facem 
eforturi pentru pace, securitate şi stabilitate în 
întreaga regiune euroatlantică“, afirmă în 
declaraţie miniştrii de externe ai statelor NATO, 
reuniţi la Bucureşti. 

AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, 
editor: Cătălin Alexandru, 

editor online: Ada Vîlceanu)

DECLARAŢIE COMUNĂ A MINIŞTRILOR DE EXTERNE AI STATELOR NATO
NATO2022 - BUCUREŞTI

Forțele Aeriene Române au executat luni, 28 noiembrie, 
o misiune de însoțire aeriană a aeronavei TAROM care a 
asigurat transportul delegației NATO, participante la 
Reuniunea miniştrilor afacerilor externe ale statelor membre 
NATO, eveniment care s-a desfăşurat la Bucureşti în perioada 
29 - 30 noiembrie.

Două aeronave F-16 Fighting Falcon, din dotarea Bazei 
86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”, 

Borcea, au escortat aeronava TAROM de la intrarea în țară 
până la aterizarea pe Aeroportul Internațional „Henri 
Coandă”, Otopeni, pentru aproximativ 30 de minute.

Misiunea pentru asigurarea securității zborului aero-
navei care a transportat delegația NATO, a fost efectuată 
la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe şi executată în 
deplină siguranță, cu respectarea întocmai a cerințelor şi 
a prevederilor legale.

În perioada aprilie-iulie 2023, Forțele Aeriene Române vor asigura Serviciul de 
Poliție Aeriană Extinsă (extended Air Policing-2023) în Lituania, din Baza Aeriană Siauliai.

Detaşamentul român va fi format din 100 de militari şi patru aeronave F-16 Fighting Falcon.
Membrii detaşamentului Forțelor Aeriene Române care va executa misiunile de Poliție 

Aeriană Întărită sub comandă NATO, în Țările Baltice, desfăşoară în prezent activități specifice 
de pregătire, în vederea executării misiunii.

Militarii români ne vor reprezenta cu profesionalism şi vor asigura frontiera NATO! 

F-16 Fighting Falcon

Forțele Aeriene Române vor executa o misiune de Poliție Aeriană în Țările Baltice



1 DECEMBRIE
ZIUA NAȚIONALĂ 
A ROMÂNIEI
2022

Detaşamentul Forțelor Aeriene Române după trecerea pe sub Arcul de Triumf; 
în expoziție statică au fost prezentate sistemul de rachete HAWK şi radarul 
Gap-Filler

Detaşamentul Academiei Forțelor Aeriene la repetițiile pentru parada de Ziua Națională a României

Comandantul Paradei Militare 
desfăşurată de Ziua Naționala a României 
a fost directorul Statului Major al Apărării, 

general-locotenent Corneliu Postu 

Unitatea-
fanion a 
Armatei 
României, 
Brigada 30 
Gardă „Mihai 
Viteazul” a 
încheiat 
Parada 
Militară de la 
Arcul de 
Triumf

Deşi condițiile atmosferice 
au împiedicat 
desfăşurarea paradei 
aeriene de Ziua Națională 
a României, militarii din 
bazele aeriene au 
participat la repetițiile 
efectuate pentru acest 
moment festiv  

General de flotilă aeriană 
Iulian Pațilea, comandantul 
blocului de paradă a Forțelor 
Aeriene

Militarii care au alcătuit blocul de paradă al Forțelor Aeriene Române

La defilarea tehnicii militare 
au participat şi militari din 
Regimentul 74 PATRIOT

Studenții şi cadrele militare care au alcătuit blocul 
de paradă al Academiei Forțelor Aeriene
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FETEȘTI, România
În cadrul unei ceremonii 

desfăşurată la Baza 86 Aeriană 
la începutul lunii decembrie, 
NATO a declarat detaşamentele 
de luptă italiene şi spaniole 
dislocate în România pregătite 
pentru executarea misi u nii 
de Poliție Aeriană alături de 
Forțele Aeriene Române. Minis-
trul apărării naționale, Angel 
Tîlvăr, şi şeful Statului Major 

al Apărării, generalul Daniel 
Petrescu, au fost prezenți, la 
ceremonie.

Forțele Aeriene Române au 
fost reprezentate de şeful Statu-
lui Major al Forțelor Aeriene, 
general-locotenent Viorel Pană 
şi comandantul Componentei 
Opera ţionale Aeriene, general de 
flotilă aeriană Valerică Vrăjescu, 
comandantul Bazei 86 Aeriană, 

general de flotilă aeriană Cătălin 
Micloş şi comandantul Bazei 57 
Aeriană, comandor Nicolae Crețu.

Generalul-locotenent Fer-
nan do de la Cruz, coman dan  tul 
Centrului de Operații Aerie ne 
Combinate (CAOC) al NATO de 
la Torrejón, Spania, a prezen-
tat certificatul detaşamen tu lui 
Forțelor Aeriene Italiene (Aerona-
utica Militare) şi detaşamentului 
Forțelor Aeriene şi Spațiale 

Spaniole (Ejército del Aire y del 
Espacio). 

Misiunile sunt complet inte-
gra te în sistemul de apărare 
românesc. „Controlul misiunilor 
se află la Centrul de Control şi 
Raportare Moara Vlăsiei, aflat 
sub comanda tactică a CAOC 
Torrejón, iar operațiunile lor sunt 
supravegheate de Coman da-
men tul Aerian Aliat al NATO în 
Germania. Acesta este un exemplu 

CERTIFICARE A DETAŞAMENTELOR FORŢELOR AERIENE ITALIENE 

ŞI FORŢELOR AERIENE SPANIOLE

clar de spirit de cooperare şi solida-
ritate pe care îl împărtăşim în 
Alianță. NATO îndeplineşte acum 
mai multe misiuni pentru a proteja, 
asigura şi apăra națiunile noastre”, 
a spus generalul de la Cruz.

Zilnic, patru avioane Euro-
fighter-Typhoon italiene dislo-
cate la Mihail Kogalniceanu vor 
fi pregătite, împreună cu opt 
avioane spaniole F-18 Hornet şi 
aeronave F-16 Fighting Falcon ale 
Forțelor Aeriene Române disclo-
cate la Baza 86 Aeriană. Misiunea 
lor este de a proteja spațiul ae-
rian şi de a menține nivelul de 
pregătire adecvat, sub stindardul 
NATO, prin misiuni de Poliție 
Aeriană Întărită (eAP) şi protecție 
aeriană.

Cele două detaşamente de 
luptă aliate au ajuns în țară la 
jumătatea lunii noiembrie; dislo-
ca rea detaşamentului italian va 
dura până în luna iulie, iar desfă-
şurarea detaşamentului spaniol 
se va încheia în luna martie. 
Ambe le detaşamente susțin pozi-
ția de descurajare şi apărare a 
Alianței Nord-Atlantice pe coasta 
Mării Negre. Aliații continuă să 

sprijine această misiune prin 
desfă şurări rotative.

„Sunt încrezător că veți înde-
pli ni obiectivul de a proteja 
integritatea spațiului aerian ro-
mân, aşa cum ați făcut în anii 
anteriori, menținând în acelaşi 
timp un nivel adecvat de pregătire”, 
a conchis generalul de la Cruz.

„Știu că nu este o misiune 
uşoară pentru niciunul dintre dum-
nea voastră; sunteți departe de 
casă, departe de cei dragi mai ales 
acum în preajma sărbătorilor de 
iarnă. Misiunile care vă aşteaptă 
sunt dintre cela mai complexe şi vor 
solicita la maximum competențele 
şi experiența dumneavoastră, 
însă ştiu că sunteți pregătiți pe 
deplin pentru astfel de situații, 
iar prieteniile pe care le-ați legat 
aici vă vor asigura cadrul necesar 
pentru a vă face datoria la cele mai 
înalte standarde de profesionalism. 
În plus, mişinile pe care le veți 
îndeplini aici, în România, nu fac 
decât să întărească şi mai mult 
interoperabilitatea între forțele 
aliate într-un context interna-
țio  nal foarte complicat”, a spus, 
în discursul său Angel Tîlvăr, 
ministrul apărării naționale.

***
Pe lângă participarea la 

cere monia de certificare a celor 
două detaşamente de luptă, 
generalul de la Cruz a vizitat şi 
alte mijloace NATO dislocate în 
România. S-a întâlnit cu membri 
ai sistemului francez de apărare 
aeriană de suprafață MAMBA, 
care colaborează cu România 
pentru protejarea Bazei Aeriene 
de la Mihail Kogălniceanu şi ai 
detaşamentului radar spaniol 
disclocat în România, care este 
legat de sistemul regional de 
senzori al NATO.

Cele patru detaşamente 
detaşate de Aliați în România 
operează sub autoritățile NATO, 
iar CAOC Torrejón planifică, coor-
do  nea ză şi controlează aceste 
operațiuni. Sprijinind protecția 
aeriană NATO, acestea oferă o 
poziție de apărare aeriană şi 
antirachetă sporită şi durabilă 
de-a lungul flancului estic al 
NATO. Misiunea colectivă este 
concepută pentru a proteja 
teritoriul NATO împotriva ame-
nin țărilor aeriene şi cu rachete 
ca urmare a invaziei ilegale a 
Ucrainei de către Rusia.

***
Activitatea s-a desfăşurat în 

prezența ambasadorului Italiei la 
Bucureşti, Alfredo Maria Durante 
Mangoni, a ambasadorului 
Spaniei la Bucureşti, Antonio 
Hernández Pérez-Solórzano, 
a comandantului Centrului de 
Ope ra ţii Aeriene Multinaţionale 
Torrejon, generalul-locotenent 
Fer nan do de la Cruz Caravaca, 
a locțiitorului comandantului 
Co man da mentului Forțelor de 
Operații Întrunite Italiene, gene-
ra lul-locotenent Nicola Lanza 
de Cristoforis, a comandan tu-
lui Forțelor Aeriene Operați-
ona le Italiene, generalul-loco-
tenent Alberto Biavati, a loc-
ții to rului pentru Operații a 
Comandamentului Operațional 
Întrunit Spaniol, generalul de 
brigadă Javier Vidal Fernandez şi 
a Directorului pentru Operații al 
Comandamentului Aerian Ope-
ra țional Spaniol, generalul de 
brigadă Jeronimo Dominguez 
Barbero.

Text: Adrian Sultănoiu, 
Foto: Laurențiu Turoi

#WEARENATO

Ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, în dialog cu militarii spanioli şi italieni

Momentul înmânării 
certificatului 

reprezentantului Forțelor 
Aeriene din Italia

Şeful Statu lui Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent 
Viorel Pană, şi comandan tu l Forțelor Aeriene Operați ona le 
Italiene, generalul-loco tenent Alberto Biavati
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Pe parcursul vizitei oficialii au participat la un briefing de informare 
cu privire la principalele obiective stabilite pentru anul în curs, activitățile 
planificate pentru perioada imediat următoare, pe domenii de res-
ponsabilitate, iar ulterior li s-a prezentat tehnica din dotarea bazei. 

Domnul ministru Angel Tîlvăr şi-a exprimat aprecierea față de 
activitățile desfăşurate: „Am fost deosebit de încântat să vizitez astăzi 
facilitățile Bazei 71 Aeriană «General Emanoil Ionescu» şi sunt impresionat 
de dedicarea de care dau dovadă militarii în îndeplinirea complexelor 
sarcini care le revin, ținând cont mai ales de contextul cu totul special pe 
care îl traversăm. 

Vreau să mulțumesc întregului colectiv al bazei pentru sprijinul acordat 
proiectelor aliate ce se desfăşoară în perimetrul unității şi pentru colabo-
rarea excelentă pe care o are cu militarii aliați, demonstrată atât pe timpul 
activităților de instruire integrată, cât şi prin efortul comun depus pentru 
dezvoltarea capabilităților americane de aici.

Mult succes în misiunile viitoare!“

Text: Andreea Oniţa, Foto: Laurențiu Turoi, Andreea Oniţa

Ministrul apărării naţionale la Baza 71 Aeriană

În cadrul discuţiilor au fost abordate subiecte referitoare la situația 
de securitate, afectată semnificativ de războiul Federației Ruse împotriva 
Ucrainei, precum şi pe consolidarea posturii de descurajare şi apărare, 
în special prin reconfigurarea defensivă a flancului estic, participarea 

la proiectele şi inițiativele aliate, cât şi dezvoltarea de proiecte noi care 
să contribuie la securitatea şi stabilitatea regională şi internațională.

De asemenea, au fost prezentate structura, capabilităţile şi misiunile 
executate de militarii români din cele două categorii de forțe, programele 
de modernizare ale Forţelor Aeriene şi Navale Române precum şi 
proiecţia, pe termen scurt, mediu şi lung, a rolului pe care Forţele 
Aeriene şi Navale Române îl au în sistemul complex de securitate din 
regiunea Mării Negre.

În context, SACT a prezentat principalele preocupări ale 
Comandamentului Aliat pentru Transformare (Allied Command 
Transformation/ACT), subliniind importanța demersurilor pentru 
implementarea deciziilor adoptate la Summit-ul de la Madrid. Generalul 
Philippe Lavigne a apreciat că Europa este în fața celei mai mari provocări 
de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial, evidențiind 
angajamentul României față de NATO şi apreciind că unitatea trans-
atlantică este acum mai importantă decât oricând. „Dialogul nostru a 
constituit o oportunitate de a ne împărtăşi perspectivele pe mai multe 
subiecte. M-a ajutat să înțeleg mai bine abordarea românească a contex-
tului regional de securitate“, a afirmat generalul Lavigne.

Text: Cristina Kungl, Foto: Adrian Sultănoiu

Statul Major al Forțelor Aeriene a primit, în data de 12 
octombrie, vizita unei delegații condusă de Comandantul 
Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), generalul Philippe 
Lavigne, aflat în vizită în România, în perioada 10-12 octombrie, 
la invitația şefului Statului Major al Apărării (SMAp), generalul 
Daniel Petrescu. La întâlnire au participat şeful Statului Major al 
Forțelor Aeriene, general-locotenent Viorel Pană, şeful Statului 
Major al Forțelor Navale contraamiral Mihai Panait, precum şi 
ofițeri din structurile de comandă ale celor două categorii de 
forțe.

Vizita Comandantului Suprem al Comandamentului 
Aliat pentru Transformare

Italia şi Spania – contribuţie continuă pentru 
postura întărită a NATO pe flancul Estic

#WEARENATO

Detaşamentul Forţelor Aeriene Regale 
Canadiene şi-a încheiat misiunea în România

Vineri, 25 noiembrie, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu s-a desfăşurat 
ceremonia de încheiere a misiunii eAP (enhanced Air Policing) a detaşamentului 
Forțelor Aeriene Regale Canadiene.

La ceremonie ne-a onorat cu prezența generalul-locotenent Eric Kenny, Excelența 
Sa ambasadorul Canadei în România, Annick Goulet, dar şi secretarul de stat pentru 
politică de apărare, planificare şi relații internaționale, doamna Simona Cojocaru.

În cadrul ceremoniei, în semn de apreciere pentru activitatea desfăşurată pe timpul 
executării misiunii, unor membri ai detaşamentului canadian le-au fost acordate Emblema 
de Onoare a Statului Major al Apărării şi Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene.

Detaşamentul canadian, format din 180 de militari (piloți şi personal tehnic) şi şase 
aeronave CF-18 Hornet, au executat misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air 
Policing) sub comandă NATO timp de patru luni, alături de militari ai Forțelor Aeriene 
Române, care au acționat cu aeronave F-16 Fighting Falcon şi MiG-21 LanceR.

Text şi foto: Narcisa Maria Tuță

În data de 25 noiembrie, 
patru avioane Eurofighter 
Typhoon ale Forțelor Aeriene 
Italiene au aterizat la Baza 57 
Aeriană de la Mihail Kogălniceanu 
şi opt avioane F-18 ale Forțelor 
Aeriene Spaniole au aterizat la 
Baza 86 Aeriană de la Borcea, 
pentru a executa misiuni de 
Poliție Aeriană Întărită sub 
comandă NATO.

„Prin dislocarea militarilor itali-
eni, Alianța demonstrează o capaci-
tate fiabilă, robustă şi eficientă 
pentru misiunile de Poliție Aeriană 
Întărită sub comandă NATO. 
Contribuția noastră în România 
reflectă capacitatea Alianței de a 
rezolva şi de a se adapta rapid la orice 
schimbări în mediul internațional de 
securitate, prin apărarea fiecărui 

centimetru din teritoriul NATO“, a 
declarat colonelul Michele Morelli, 
comandantul detaşamentului 
italian. 

Detaşamentul italian, format 
din aproximativ 150 de militari 
(piloți şi personal tehnic) şi aero-
nave Eurofighter Typhoon, va 
executa, împreună cu militarii 
Forțelor Aeriene Române, misiuni 
de Poliție Aeriană Întărită (enhan-
ced Air Policing) sub comandă 
NATO, din decembrie 2022 până la 
sfârşitul lunii iulie 2023.

Detaşamentul spaniol (piloți şi 
personal tehnic) şi aeronavele F-18 
Hornet au fost, de asemenea, dis-
locate în România pe 25 noiembrie 
la Baza 86 Aeriană de la Borcea, 
pentru executarea misiunilor de 
Poliție Aeriană Întărită sub comandă 

NATO împreună cu Forțele Aeriene 
Române şi Italiene, pentru a veghea 
cerul în următoarele patru luni.

NATO a început să desfăşoare 
misiuni de Poliție Aeriană Întărită 
în Baza 57 Aeriană de la Mihail 
Kogălniceanu, pe coasta Mării 
Negre, în 2014, după anexarea 
ilegală a Crimeei de către Rusia. De 

atunci, deta şamentele de luptă 
aliate au contribuit la dezvoltarea 
capacităţii de reacţie şi descurajare, 
precum şi la consolidarea interope-
rabilităţii cu Forţele Aeriene 
Române, asigurând populația şi 
descurajând o potențială 
agre  siune.

Text: Lorena Niţă

Pe 25 noiembrie, avioane de luptă spaniole F-18 au 
aterizat la Feteşti, România, oferind o capacitate 

suplimentară de protecție aeriană pentru poziția defensivă 
a NATO pe flancul estic. Foto: Forțele Aeriene Spaniole

Unul dintre cele 
patru 

Eurofighters 
italiene opreşte 

motoarele după 
ce a aterizat în 

România. Foto: 
Forțele Aeriene 

Italiene

Solidaritatea aliată în acțiune - echipa gazdă a României şi 
echipele italiene Eurofighter într-o fotografie de grup la Mihail 

Kogălniceanu, România. Foto: Forțele Aeriene Italiene

Dinstinşii invitați prezenți la festivitate

Şeful SMFA, general-locotenent Viorel Pană, a mulțumit 
militarilor canadieni pentru activitatea desfăşurată Secretarul de stat, Simona Cojocaru

Generalul Philippe Lavigne a înmânat simbolul SACT şefului 
SMFA (foto stânga) şi şefului SMFN (foto dreapta)

Comandantul Bazei 71 Aeriană şi 
ministrul Apărării Naționale în timpul 

unui schimb de simboluri

Ministrului Apărării 
Naționale i-a fost prezentat 
avionul MiG-21 LanceR din 
dotarea Bazei 71 Aeriană

Şeful SMAp în dialog cu 
militarii din Baza 71 Aeriană

În data de 24 noiembrie, a avut loc 
prima vizită oficială într-o unitate 
militară a ministrului Apărării Naționale 
Angel Tîlvăr, însoțit de şeful Statului 
Major al Apărării, general Daniel 
Petrescu, unde au fost întâmpinați de 
comanda unității.
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#WEARENATO

La Baza 95 Aeriană a avut loc, în perioada 
4-6 octombrie, convocarea pe linie de geniu 
şi EOD. Problematica discutată în cadrul 
convocării a atins, atât aspecte privind 
instruirea personalului responsabil cu 
sprijinul genistic şi EOD în marile unități şi 
unitățile subordonate Statului Major al 
Forțelor Aeriene, cât şi uniformizarea pro-
cedurilor de lucru pe linie de geniu şi EOD.

,,Obiectivele vizate au fost armonizarea 
modului de aplicare a măsurilor de sprijin genistic 

şi EOD în structurile subordonate, analiza modului 
de desfăşurare a instrucției prin practicare, în anul 
2022, identificarea disfuncțiilor/dificultăților şi a 
acțiunilor corective necesare pentru remedierea 
acestora, cunoaşterea documentelor care se 
întocmesc şi circuitul acestora pentru executarea 
lucrărilor genistice şi de mascare şi a fluxurilor 
informaționale care se realizează pentru comanda 
şi controlul realizării măsurilor de sprijin genistic 
şi EOD.

De asemenea, au fost urmărite prezentarea 
modului de acțiune pe timpul desfăşurării 

şedințelor de instrucție şi a asanării poligoanelor 
în urma şedințelor de instrucție cu muniții reale şi 
analiza şi evaluarea posibilităților şi oportunității 
achiziționării de echipamente specifice pentru 
structurile de geniu“, a declarat locotenent-
colonel Florin Drăgoi.

Concluziile convocării au vizat perspectivele 
privind lucrările genistice în anul 2023 şi 
particularitățile privind planificarea, organizarea, 
execuția şi recepția lucrărilor de reparații şi 
investiții în infrastructură.

Sursa: Baza 95 Aeriană

Convocare pe linie de geniu şi EOD 

„Dialog deschis - Femeile, Pacea şi Securitatea“

În data de 2 noiembrie, şeful Statului Major al Forțelor Terestre, 
generalul-maior Iulian Berdilă a găzduit, la sediul instituției, 
„Dialogul pe marginea agendei Femeile, Pacea şi Securitatea“, 
activitate desfăşurată în marja vizitei în România a E.S., doamna 
Jaqueline O’Neill, primul ambasador al guvernului Canadei pentru 
„Femeile, Pacea şi Securitatea“. Evenimentul a fost organizat de 
Direcția pentru politici de apărare, planificare şi relații internaționale, 
din Statul Major al Apărării.

La activitate au participat şi ambasadorul Canadei în România, E.S. 
Annick Goulet, secretarul de stat pentru politici de apărare, planificare 
şi relații internaționale, doamna Simona Cojocaru, şeful Centrului de 
cercetare pentru apărare CBRN şi ecologie, militari români şi reprezentanți 
ai contingentelor armatelor străine dislocate în România.

Din partea Statului Major al Forţelor Aeriene au participat la această 
activitate comandor Mihai Pena, maior Elvira Baciu, căpitan Laurenţiu 
Gogoţ şi locotenent Lorena Niţă.

Dialogul s-a axat pe subiecte şi provocări specifice contextului actual 
global ce vizează Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU - 
Femeile, Pacea şi Securitatea, adoptată la 31 octombrie 2000.

Rezoluția afirmă rolul important al femeilor în prevenirea şi 
soluționarea conflictelor, în negocierile de pace, consolidarea şi 
menținerea păcii, răspunsul umanitar şi reconstrucția post-conflict şi 
subliniază importanța participării şi implicării depline a femeilor în toate 
eforturile de asigurare şi promovare a păcii şi securității.

Text: Cătălina Țurcan, foto: Cristina Miia, Marian Lungu

Vizita oficială a subofiţerului de comandă  
al Forţelor Aeriene ale SUA

#WEARENATO

Activitatea a permis întâlniri cu echipele de comandă, 
militarii şi elevii români precum şi cu personalul USAF dislocat 
temporar în România şi a avut ca scop cunoaşterea forțelor 
aeriene NATO şi întărirea relațiilor bilaterale între subofițerii 
de comandă din forțele aeriene aliate, fiind prima vizită oficială 
în România a unui subofițer de comandă al Forțelor Aeriene 
ale SUA. 

Vizita reprezintă rezultatul a 25 de ani de relații bilaterale 
şi de cooperare de succes în cadrul parteneriatului strategic 
derulat între USAF şi RoAF, CMSAF Bass putând cunoaşte 
specificul Forțelor Aeriene Române, eforturile multinaționale 
şi evoluția eAP pe flancul estic al Alianței, întărind şi certificând 
încă o dată relațiile bilaterale foarte bune la nivelul subofițerilor 
de comandă din forțele aeriene NATO.

La Baza 71 Aeriană, un punct de interes a fost reprezentat 
de vizita la sala de tradiții a unității, unde oaspeţilor li s-au 
prezentat informații despre unitate, de la înfiinţare până în 
prezent. Delegaţia a vizitat şi o expoziție statică unde au fost 
prezentate aeronavele din dotare, precum şi specificul 
misiunilor, dar şi modul de îndeplinire cu succes a acestora. 

Pe timpul vizitei, membrii delegațiilor au discutat mai 
multe subiecte de interes comun, precum şi programele de 
instruire derulate în cadrul instituțiilor de învățământ militar 
din cele două forțe aeriene. 

Au fost explorate noi modalități de cooperare viitoare, 
menite a creşte nivelul de pregătire a militarilor la standardele 
spaţiului de luptă actual, şi îndeplinirea cu succes a misiunilor 
comune de apărare a spațiului aerian național şi a flancului 
estic al Alianței.

Text: BIRP SMFA, Foto: Bogdan Pantilimon

Între 3 şi 5 octombrie 2022, a 
avut loc la sediul Statului Major 
al Forțelor Aeriene, Baza 71 
Aeriană Câmpia Turzii, Baza 
Aeriană Boboc/Şcoala de 
Instruire Interarme a Forţelor 
Aeriene şi la Şcoala Militară de 
Maiştri Militari şi Subofițeri a 
Forțelor Aeriene Boboc, vizita 
unei delegaţii militare condusă 
de subofițerul de comandă al 
Forțelor Aeriene ale SUA, 
Command Chief Master Sergeant 
JoAnne BASS. Delegaţia Forţelor 
Aeriene Române a fost condusă 
de plutonierul adjutant principal 
Daniel-Narcis Sîmpetru, 
subofițerul de comandă al 
Statului Major al Forțelor 
Aeriene. 

Chief Master Sergeant JoAnne 
BASS şi plutonier adjutant 
principal Daniel-Narcis 
Sîmpetru, care îi înmânează 
Placheta cu însemnul SMFA

Generalul-locotenent Viorel Pană, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, împreună cu 
Chief Master Sergeant JoAnne BASS, subofițerul de comandă al Forțelor Aeriene ale Statelor 
Unite ale Americii, la sediul SMFA

Instruirea personalului responsabil cu sprijinul genistic şi EOD

General-maior Iulian Berdilă, E.S. Jaqueline O'Neill, Ambasador E.S. Annick Goulet, secretar de stat Simona 
Cojocaru, alături de militari români şi reprezentanţi ai contingentelor armatelor străine dislocate în România

Dialog privind provocările specifice contextului actual  
ce vizează Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate  
al ONU - Femeile, Pacea şi Securitatea

Reprezentanţi ai Statului Major 
al Forţelor Aeriene la simpozion

La Şcoala Militară de Maiştri 
Militari şi Subofițeri a Forțelor 

Aeriene „Traian Vuia“ şi la Baza 
Aeriană Boboc, delegaţia 

americană a fost primită de 
către generalul de flotilă 

aeriană Ovidiu Bălan şi 
comandorul ing. Ştefan Cotigă

Membrilor delegației străine le-a fost 
prezentat specificul misiunilor şcolii 

care formează maiştri militari şi 
subofițeri pentru Forțele Aeriene, iar 

elevii şcolii au avut parte de o discuție 
interactivă cu membrii delegației

Generalul de flotilă aeriană, 
Leonard-Gabriel Baraboi, 
comandantul Bazei 71 Aeriană 
„General Emanoil Ionescu“ a 
primit vizita oficialului 
american. Vizita a avut un 
impact pozitiv, cele două armate 
continuând cooperarea la nivel 
ridicat
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ACTUALITATE

O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată 
pentru misiuni medicale, a efectuat vineri, 7 octombrie, o misiune de 
transport umanitar pe ruta Otopeni - Rzeszów–Jasionka (Polonia) – 
Dublin (Irlanda) - Otopeni.

Astfel, cinci pacienți ucraineni, în vârstă de 44, 26, 49, 56 şi, respectiv, 
36 de ani, au fost preluați de pe Aeroportul Internațional Rzeszów-
Jasionka şi transportați la Dublin pentru tratament în unități medicale 
din Irlanda.

Echipa medicală care a monitorizat pacienții pe timpul zborului a 

fost formată din specialişti ai Spitalului Clinic de Urgență Bucureşti şi 
ai Bazei 90 Transport Aerian. Aeronava militară a decolat din Baza 90 
Transport Aerian în jurul orei 9.00.

Solicitarea de transport aerian a fost făcută de Departamentul 
pentru Situații de Urgență, în urma solicitării Ucrainei încărcată în 
platforma Common Emergency Communication and Information System 
(CECIS) ce facilitează comunicarea între Mecanismul de Protecție Civilă 
al Uniunii Europene şi autoritățile naționale.

Sursa: Biroul de presă MApN

Structurile Statului Major al Forţelor 
Aeriene care execută serviciul de luptă 
permanent pentru supravegherea spațiului 
aerian al României au detectat luni, 10 
octombrie, în intervalul orar 08.05-09.10, 
trei ţinte aeriene care au evoluat în spaţiul 
aerian aferent bazinului nord-vestic al Mării 
Negre, către spaţiul aerian al Ucrainei 
(regiunile Odessa şi Viniţa). Țintele aeriene 
au survolat şi spaţiul aerian al Republicii 
Moldova.

Din analiza traiectelor de evoluţie şi a 
parametrilor de zbor, a rezultat că ţintele 
aeriene au fost, cel mai probabil, rachete de 
croazieră lansate de pe platforme navale sau 

terestre din vestul Peninsulei Crimeea. Țintele 
aeriene în discuție nu au reprezentat un pericol 
pentru teritoriul României sau pentru siguranţa 
traficului aerian al României şi al NATO.

Radarele de supraveghere şi cercetare din 
cadrul Forțelor Aeriene Române fac parte din 
sistemul de comandă şi control naţional al 
României şi al NATO şi asigură informarea şi 
avertizarea timpurie a decidenţilor militari şi 
politici din România şi din Alianţă.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale 
condamnă în termenii cei mai fermi războiul 
de agresiune al Federației Ruse împotriva 
Ucrainei, exprimând sprijinul total pentru 
suveranitatea, independența şi integritatea 
teritorială a țării vecine. Acțiunile brutale, care 

au vizat zone civile, intens populate, încalcă 
grav orice normă a dreptului internațional 
umanitar şi, implicit, a Cartei Națiunilor Unite.

Sursa: MApN, Foto arhivă

Misiuni de Poli]ie Aerian^

O nouă carte despre învățământul 
militar românesc a văzut lumina tiparului 
la Centrul Tehnic-Editorial al Armatei şi a 
fost lansată la cea de-a 29-a ediție a 
Târgului de carte „Gaudeamus”, care s-a 
desfăşurat la jumătatea lunii decembrie 
la Complexul Expozițional Romexpo din 
Capitală. 

„La pas prin şcoala militară românească” 
poartă semnătura colonelului Viorel-Eugen 
Bitan, comandantul Școlii de Instruire pentru 
Apărare Antiaeriană, şi este o incursiune în 
învățământul militar instituționalizat din 
România, de la începuturile sale, dar este 
descris şi modul cum l-a perceput autorul de 
când a păşit în Liceul Militar de la Breaza şi 
până când a finalizat pregătirea universitară 
la Academia de Înalte Studii Militare. Cititorii 

pot afla din carte nu numai cum a evoluat 
învățământul militar, ci şi emoțiile, trăirile sau 
momentele plăcute sau mai puțin plăcute 
din viața cazonă a unui adolescent care nu 
a avut privilegiul de a se bucura de libertatea 
pe care o oferă învățământul civil. 

La această lansare de carte i-au fost alături 
colonelului Viorel-Eugen Bitan foşti colegi 
de liceu sau de Academie, în activitate sau 
în rezervă cu care a depănat amintiri din 
adolescență şi din tinerețe. 

Tot la Târgul „Gaudeamus” a fost lansată 
şi prima lucrare a autorului – „Poligonul Capu 
Midia, o punte între cer şi pământ pentru 
artileriştii şi rachetiştii antiaerieni”, o carte 
care poate fi folosită ca studiu şi documentare 
de tânăra generație de specialişti de armă.

Text şi foto: Anca Medrea

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2022–2023 
a avut loc în data de 3 octombrie, pe platoul instituției. 
Activitatea s-a desfăşurat având ca invitaţi pe secretarul de 
stat - Simona Cojocaru, şeful Statului Major al Forţelor  
Aeriene – general-locotenent Viorel Pană, prefectul judeţului 
Braşov – Cătălin Văsîi, preşedintele Consiliului Județean - Adrian 
Ioan Veştea, comandanţi ai marilor unităţi şi unităţi din sub-
ordinea SMFA, comandanţi ai unităţilor militare din Garnizoana 
Braşov şi reprezentanți ai autorităților centrale şi locale. 

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“ pregăteşte tineri 
ofiţeri în specializările management în aviaţie, management 
aeronautic, managementul traficului aerian, managementul 
sistemelor de supraveghere aeriană şi managementul sistemelor 
de rachete şi artilerie antiaeriene, iar tradiţia deschiderii noului 
an universitar reprezintă şi prima participare oficială a celor 143 
studenţi din anul I la o ceremonie militară.

Text: AFA Foto: Alexandru Brătescu

Deschiderea anului universitar 
la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“

#WEARENATO

Cartea militară la Târgul „Gaudeamus”

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, aflate în Serviciul 
de Luptă Poliție Aeriană, au executat sâmbătă, 12 noiembrie, o 
misiune de poliție aeriană în spațiul aerian național pentru a 
intercepta şi escorta o aeronavă civilă care opera zborul pe ruta 
Poznan-Tel Aviv, urmare a informării organelor de trafic aerian 
civile despre o alertă cu bombă la bordul aeronavei.

Aeronavele româneşti au decolat la ora locală 16:28 şi, după 
interceptare, au escortat aeronava civilă, în conformitate cu legislația 

şi procedurile în vigoare, inclusiv pe o porțiune din spațiul aerian 
ungar, până a fost preluată de aeronave ale Forțelor Aeriene Ungare.

Misiunea, ordonată de Centrul NATO de Operații Aeriene (CAOC) 
Torrejon şi coordonată la nivel național de Centrul de Raportare şi 
Control din Comandamentul Componentei Aeriene, în coordonare 
cu organele de trafic aerian civile, s-a executat în condiții de maximă 
siguranță.

Text: Biroul de presă MApN, Foto arhivă: MiG-21 LanceR, 
Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu“

Radarul FPS-117

MiG-21 LanceR din dotarea Bazei 71 Aeriană

Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române pentru preluarea a cinci pacienți ucraineni

Secretarul de stat, Simona 
Cojocaru, primeşte simbolul 
Academiei Forțelor Aeriene 
„Henri Coandă” de la 
comandantul Academiei

Comandantul Academiei 
Forțelor Aeriene „Henri 

Coandă” 

Sosirea secretarului de stat, Simona Cojocaru

Comandantul Academiei Forțelor Aeriene, 
general de flotilă aeriană Marius Şerbeszki, 
primeşte exemplarul cu autograf din partea 
autorului

Directorul SMAp, general-locotenent Corneliu Postu, 
a participat la lansarea unei cărți de referință despre 
învățământul militar instituționalizat din România 



Aşa şi-au legat destinul şi au făcut 
legământ de credință față de patrie şi popor, 
față de armată, peste o sută de tineri de la 
Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” 
din Braşov în prezența părinților sau  
a membrilor de familie, în prezența 
comandanților militari sau a cadrelor 
didactice.  

La festivitatea desfăşurată în Piața Sfatului 
din Braşov a participat şeful Statului Major al 
Apărării, general Daniel Petrescu, alături de 
şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, general-
locotenent Viorel Pană şi comandanți ai 
unităților din Forțele Aeriene.

„Nu cred că aş fi putut fi astăzi într-un alt loc 
decât alături de tinerii camarazi care au rostit 
legământul de credință față de țară. În Piața 
Sfatului de la poalele Tâmpei, din glasul 
studenților din anul I ai Academiei Forțelor 
Aeriene „Henri Coandă” au răsunat cuvintele 
Jurământului Militar. Momentul solemn va 
rămâne definitoriu pentru întreaga lor carieră. 
Va fi o amintire de suflet pentru ei şi pentru cei 
care i-au însoțit. Mărturisesc că îmi voi aduce şi 
eu aminte cu plăcere de jurământul studenților 
militari din Braşov. A fost pentru prima dată când, 
într-o piață publică, am auzit numele fiecărui 

militar din formație, în ordine, spus cu mândrie 
şi emoție. Au fost peste o sută de nume, dar o 
singură trăire: «Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul 
vieții!». 

Prin depunerea jurământului ați făcut tre-
cerea oficială de la statutul de civil la statutul de 
militari. V-ați angajat să fiți apărători ai țării şi 
poporului român. Ne întâlnim în Cetatea de sub 
Tâmpa, loc încărcat de fapte ale istoriei naționale 
şi comandantul dumneavoastră a evocat câteva 
dintre acestea. Prezența în acest loc face ca 
Jurământul Militar să fie încărcat de semnificație. 
Ca militari ai armatei române sunteți parte, de 
astăzi, în efortul național de consolidare a 
capacităților de apărare şi parte a efortului 
colectiv de apărare a teritoriului aliat. Sunt 
recunoscător părinților dumneavoastră pentru 
că v-au insuflat respectul pentru valorile şi 
aspirațiile poporului român care vă susțin în 
alegerea pe care ați făcut-o şi vă vor susține în 
călătoria de viață pe care o faceți. Veți fi ofițerii 
cărora instituția militară le va încredința manşa 
apărării aeriene, veți fi cei cărora camarazii mai 
în vârstă le vor preda ştafeta şi veți opera noi şi 
performante capabilități aeriene şi de apărare 
antiaeriană. De astăzi suntem împreună la 
datorie sub drapelul tricolor.

Felicitări, dragi studenți! Onorați legământul 
făcut, onorați uniforma armatei române! Tuturor 
vă doresc ca formarea academică să vă fie 
încununată de realizări profesionale!”, a spus în 
discursul său generalul Daniel Petrescu. 

După festivitatea de depunere a 
Jurământului Militar, şeful SMAp a făcut o vizită 
la Academia Forțelor Aeriene unde a fost 
informat despre activitatea de pregătire a 
studenţilor, despre felul în care învățământul 
militar se adaptează, în contextul efortului 
comun al țărilor membre în Alianța Nord-
Atlantică, noilor provocări de securitate.

Text şi foto: Adrian Sultănoiu

În data de 21 octombrie 2022, 120 de elevi ai Şcolii Militare de 
Maiştri Militari şi Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia“ au 
depus Jurământul Militar, legământul de credinţă faţă de neam şi 
ţară. Atât cei 81 de elevi de anul I (67 băieți şi 14 fete) de la profilul 
maiştri militari, cât şi cei 39 de elevi de la profilul subofițeri (34 
băieți şi 5 fete) au jurat credință patriei.

La manifestările în cadrul cărora au depus Jurământul Militar elevii 
care urmează programul de formare a maiştrilor militari şi a subofițerilor 
au participat locțiitorul şefului Direcției Instruire şi Doctrină, colonel 
Vasile Ene, reprezentanţi ai structurilor centrale din Ministerul Apărării 
Naţionale, cadre militare din conducerea Statului Major al Forţelor 
Aeriene, din comanda şcolii şi din cadrul Bazei Aeriene de Instruire şi 
Formare a Personalului Aeronautic.

Evenimentul s-a desfăşurat la sediul Școlii Militare de Maiştri Militari 
şi Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia“ din localitatea Boboc, 

comuna Cochirleanca, județul Buzău. După oficierea serviciului religios, 
Drapelul de Luptă a fost scos în faţa formaţiei, iar elevii au rostit, repetând 
după comandant, cuvintele Jurământului Militar:

„Eu.... jur credinţă patriei mele, România.
Jur să-mi apăr ţara, chiar cu preţul vieţii.
Jur să respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu“.
Această festivitate, cu profunde semnificații istorice, juridice, morale, 

civice şi patriotice, nu se putea încheia mai frumos decât cu defilarea 
cadrelor militare şi a elevilor Școlii Militare de Maiştri Militari şi Subofițeri 
a Forțelor Aeriene „Traian Vuia“, care au prezentat onorul oficialităţilor 
prezente, perioadă în care aeronave militare au efectuat treceri la 
verticală pe deasupra audienţei prezente, în aplauzele tuturor celor 
prezenţi la festivitate.

Foto: Alexandru Băncilă

JURĂMÂNTJURĂMÂNT MILITARMILITAR

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia“

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”
„Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții!”

LEGĂMÂNT FAŢĂ DE PATRIE

Oficierea serviciului religios şi rostirea Jurământului Militar 
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Generalul Daniel Petrescu a oferit 
comandantului Academiei Forțelor 
Aeriene placheta cu însemnele Statului 
Major al Apărării

Sosirea la festivitatea de depunere a 
Jurământului Militar a şefului Statului 

Major al Apărării, general Daniel Petrescu

„JUR!” – legământul de credință rostit de peste  
o sută de viitori ofițeri în Piața Sfatului din Braşov

Şeful Direcţiei Instruire şi 
Doctrină, colonel Vasile Ene 
trece în revistă formaţia sub 
privirile emoționate ale 
familiilor tinerilor



 | 17 CER SENIN  Nr. 4 (171)  2022
w w w . r o a f . r o

EXERCIŢII

Vineri, 4 noiembrie, la sediul Rom teh-
nica, a fost semnat contractul de achiziție 
de către Ministerul Apărării Naţionale a 32 
de avioane F-16 de la Guvernul Regatului 
Norvegiei.

Ministerul Apărării Naţionale a obținut, în 
decembrie 2021, aprobarea Parlamentului 
României pentru inițierea procedurilor de 
achiziție şi derulării acestora conform preve-
derilor Legii nr. 214 din 2022.

Instituția militară a convenit cu 
reprezentanții norvegieni contractul de 
achiziție a 32 de avioane F-16 în configurația 
M6.5.2, motoare de rezervă şi suport logistic. 
Valoarea contractului este de 388 milioane de 
euro şi se va derula pe o perioadă de trei ani, 
primele aeronave urmând să fie livrate spre 
sfârşitul anului 2023. 

Avioanele vor fi livrate României în 
stare operațională, cu o resursă disponibilă 
care va permite operarea acestora de către 
Forțele Aeriene Române pentru o perioadă de 
minimum zece ani, respectiv pe durata 
tranziției la avioanele de generația a V-a. 

Achiziția celor 32 de avioane de la Guvernul 
Regatului Norvegiei reprezintă, în fapt, un 
transfer de capabilitate între două state 
membre ale NATO, pentru creşterea capacității 
de apărare a României şi asigurarea contribuției 
naționale la apărarea colectivă în cadrul 
Alianței Nord-Atlantice. 

***
În prezent, Forțele Aeriene Române au în 

dotare 17 aeronave F-16 în configurație M5.2R, 
care vor fi modernizate la configurația M6.6, 
achiziționate în baza prevederilor Concepţiei 
de realizare graduală a capabilităţii de apărare 

aeriană în cadrul programului 
„Avion multirol al Forţelor 

Aeriene“. Misiunile specifice 
Serviciului de Luptă Permanent - 

Poliție Aeriană (SLP-PA) sunt executate 
cu aeronave F-16 şi MiG-21 LanceR, însă 

folosirea acestora din urmă este o soluţie 
pe termen scurt (un an).
Scoaterea graduală din serviciu a avioa-

nelor MiG-21 LanceR şi necesitatea executării 
în regim permanent a Serviciului de Luptă – 
Poliţie Aeriană cu avioane F-16, coroborate cu 
evoluția mediului de securitate regional, au 
determinat nevoia identificării unei soluţii care 
să permită apărarea spațiului aerian al 
României cu avioane F-16 şi executarea SLP-PA 
cu avioane F-16, conform angajamentelor 
asumate față de NATO.

Biroul de presă MApN

32 de avioane F-16  
vor intra în dotarea 
Armatei României

Sistemul francez de apărare aeriană şi antirachetă de suprafață 
MAMBA a respins un atac aerian simulat al unor avioane de luptă 
aliate într-un exercițiu care a avut loc în data de 23 noiembrie.

Dislocat în România din mai 2022, MAMBA a sporit sistemul integrat 
de apărare antiaeriană şi antirachetă (IAMD) al NATO. La exerciţiu au 
participat avioane de luptă turce F-16, avioane Eurofighter spaniole, 
avioane Growler americane concepute pentru război electronic şi 
avioane Rafale franceze care au zburat de pe portavionul Charles De 
Gaulle.

„Ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, continuăm să ne 
consolidăm capacitatea de descurajare şi sistemele de apărare în flancul 
estic al Alianței“, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu. 
„Acest lucru include îmbunătăţirea apărării aeriene prin creşterea semni-
ficativă a numărului de avioane de luptă şi de supraveghere în patrulare, 
dar şi creşterea numărului de sisteme de apărare aeriană cu baza la sol şi 
a navelor de apărare aeriană pe mare. Exerciții precum acesta garantează 
că forțele NATO pot opera împreună şi pot rămâne pregătite pentru a 
răspunde la orice ameninţare din orice direcție“, a subliniat purtătoarea 
de cuvânt.

Sistemul de apărare aeriană SAMP/T, denumit şi MAMBA de către 
Armata Franceză, este un sistem antirachetă conceput pentru a proteja 

câmpuri de luptă şi obiective sensibile, precum aeroporturi şi porturi, 
împotriva rachetelor de croazieră, avioanelor, dronelor şi rachetelor 
balistice tactice.

„Sistemele SBAMD, cum ar fi MAMBA francez, care susțin în prezent 
misiunea Air Shielding a Comandamentului Aerian Aliat în România sunt 
o parte-cheie a sistemului IAMD al Alianței. 

Exercițiile şi antrenamentele constante de acest tip asigură că echipajele 
sunt gata să detecteze şi, dacă este necesar, să răspundă ameninţărilor 
aeriene şi de rachete care pot pune în pericol zona defensivă de operațiuni“, 
a declarat generalul de brigadă Christoph Pliet, locțiitorul pentru Operații 
al şefului de Stat Major al Comandamentului Aerian Aliat.

Sistemul integrat de apărare antiaeriană şi antirachetă al NATO 
protejează spațiul aerian aliat. Pe lângă sistemul francez MAMBA din 
România, Germania a dislocat sisteme de rachete Patriot în Slovacia, 
SUA au dislocat sisteme de rachete Patriot în Polonia, iar Spania a 
dislocat sisteme NASAMS în Letonia, ca răspuns la invazia Rusiei în 
Ucraina. IAMD NATO este o misiune esențială, continuă, în timp de 
pace, criză sau conflict cu scopul de a proteja ţările membre NATO, 
contribuind la securitatea indivizibilă şi libertatea de acțiune a Alianței.

Traducere: Lorena Niţă

ALIAȚII NATO TESTEAZĂ APĂRAREA 

AERIANĂ ŞI ANTIRACHETĂ ÎN ROMÂNIA

Sistemul antiaerian francez 
MAMBA dislocat în România în 
luna mai 2022
Foto: Forțele Aeriene Franceze

Rafale, avionul de vânătoare din dotarea Forțelor Navale ale Franței, 
operat pe portavionul Charles De Gaulle; Foto: Forțele Navale Franceze

Celulă de Eurofighter ale Forțelor 
Aeriene Spaniole în decolare de pe 

aerodromul Bezmer (Bulgaria)  
Foto: Forțele Aeriene ale Bulgariei 

F-16 Fighting Falcon
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În ultimii ani, US Special 
Operations Command Europe (US 
SOCEUR) a practicat inserția 
rapidă a sistemului HIMARS prin 
antrenament cu țările aliate şi 
partenere, pentru a creşte gradul 
de pregătire, efectul, moderniza-
rea şi interoperabilitatea prin 
integrarea tehnicilor, tacticilor şi 

procedurilor comune într-un 
mediu multi național.

Axat pe un scenariu fictiv, 
exercițiul a urmărit verificarea şi 
testarea posibilităților de îmbarcare 
şi debarcare a echipamentului 
HIMARS în aeronave de tip Airbus 
A400 M, aparținând Forțelor 
Aeriene Regale ale Marii Britanii. În 

cadrul activității, a fost executată, 
în premieră, o misiune de transport 
aerian şi infiltrarea unei instalații 
de lansare HIMARS şi a echipajului 
care o deserveşte, pe teritoriul 
României.

Baza 57 Aeriană, cu sprijinul 
Aeroportului Internațional „Mihail 
Kogălniceanu“, a oferit suportul de 

infrastructură şi spații corespunză-
toare desfăşurării exercițiului, 
integrând activitățile prin interme-
diul Serviciului Sprijin Aerian 
pentru Forțele pentru Operații 
Speciale din Statul Major al Forțelor 
Aeriene. În zilele premergătoare 
exercițiului s-au desfăşurat sesiuni 
academice şi practice pentru a 

Exerciţiu de instruire multinaţional

ATREUS - HIRAIN

antrena echipele de specialişti ai forțelor aeriene 
şi terestre privind procedurile de îmbarcare/
debarcare specifice în/din aeronava A400 
aparținând RAF UK.

Exercițiul a fost organizat cu implicarea 
intensă a Serviciului Sprijin Aerian pentru Forțele 
pentru Operații Speciale (nucleu SOATG – 
Special Operations Air Task Group) din cadrul 
Statului Major al Forțelor Aeriene Române în 
coordonare cu Comandamentul Forțelor 
Terestre aparținând Statelor Unite ale Americii 
pentru Europa şi Africa (USAREUR-AF), 
Comandamentul pentru Forțele pentru Operaţii 
Speciale - Europa, al Statelor Unite ale Americii 
(US - SOCEUR) şi o echipă de militari din cadrul 
Batalionului 1-14 Artilerie din cadrul Brigăzii 75 
Artilerie a Statelor Unite ale Americii.

ATREUS a reprezentat o oportunitate pentru 
forțele de operații convenționale şi speciale ale 
celor 3 țări de a lucra împreună într-un mediu 
întrunit şi combinat, punând bazele dezvoltării 
acestei capabilități defensive la nivel național.

Obiectivul principal privind realizarea 
„Capabilității de sprijin de foc indirect“, aferentă 
programului de înzestrare «Sistem Lansator 
Multiplu de Rachete cu bătaie mare»“ - HIMARS, 
avut în vedere la nivelul Forțelor Terestre 
Române, este operaționalizarea întregii brigăzi 
până la finalul anului 2024.

„Pentru noi, executarea acestui exercițiu 
alături de partenerii noştri din Alianță constituie 
un element esențial pentru creşterea nivelului de 
interoperabilitate, dezvoltarea cooperării militare 
şi, nu în ultimul rând, o oportunitate de a demon-
stra capabilitățile naționale dezvoltate în 
domeniul sprijinului prin foc“, a declarat colonelul 
Daniel Condruz, comandantul Brigăzii 8 Rachete 
Operativ Tactice. 

În discursul său, generalul-maior Iulian 
Berdilă a subliniat faptul că obiectivul principal 
privind realizarea „Capabilității de sprijin de foc 
indirect“, aferentă programului de înzestrare 
„Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie 
mare“ - HIMARS, avut în vedere la nivelul Forțelor 
Terestre Române, este operaționalizarea întregii 
brigăzi până la finalul anului 2024.

„Organizarea unor astfel de exerciții constituie 
o oportunitate de dezvoltare a parteneriatului 
dintre Armata României şi forțele armate din 
cadrul alianței şi totodată, o necesitate pentru 
demonstrarea capabilităților naționale în dome-
niul sprijinului prin foc indirect, având în vedere 
interesul comun de securitate regional. Pe viitor, 
ne dorim ca un asemenea exercițiu să facă parte 
din rutina de instruire a militarilor români şi aliați.“

Text: Ionuț-Florin Acatrinei, Mirela Vîță
Foto: Mirela Vîță

La începutul lunii 
noiembrie, în Baza 57 
Aeriană Mihail 
Kogălniceanu s-a 
desfăşurat Exercițiul de 
instruire multinațional 
destinat asimilării 
Conceptului de infiltrare 
rapidă a HIMARS / High 
Mobility Artillery Rocket 
System (HIMARS Rapid 
Aerial Insertion / HI-RAIN).
Componentă a exercițiului 
ATREUS, antrenamentul 
este rezultatul eforturilor 
combinate şi întrunite a 3 
națiuni: România, Statele 
Unite ale Americii şi 
Marea Britanie, prin 
implicarea a 3 categorii de 
forțe: aeriene, speciale şi 
terestre.

Proceduri de îmbarcare/debarcare 
specifice în/din aeronava A400 
aparținând RAF UK

Aeronava de transport A400 
aparținând Royal Air Force la 
Mihail Kogălniceanu

O parte din militarii ce au participat la exercițiul de instruire multinațional ATREUS - HIRAIN 
din cele 3 categorii de forțe: aeriene, speciale şi terestre
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În perioada 3 – 14 octombrie, a avut loc Exerciţiul EUROPEAN 
SPARTAN 2022 (ESE 2022), ajuns la cea de-a şasea ediţie şi s-a 
desfăşurat în Bulgaria. Exerciţiul este un eveniment multina-
ţional de pregătire şi antrenament în domeniul aviaţiei de 
transport. La ESE 2022 au participat aeronave militare de 
transport şi personal aeronautic şi ingineresc din Bulgaria, 
Italia, Lituania şi România.

Antrenamentele au loc anual, ca parte a acordului de program 
între operatorii de aeronave C-27J, state membre ale Uniunii 
Euopene. Iniţiativa proiectului C-27J aparţine Agenţiei Europene 
de Apărare şi are ca scop sincronizarea şi alinierea metodelor de 
exploatare a echipamentelor aviatice şi uniformizarea pregătirii 
personalului aeronautic şi ingineresc. 

În sprijinul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu 
Înalt“, Escadrila 572 Elicoptere aparținând Bazei 
57 Aeriană Mihail Kogălniceanu a participat 
cu o aeronava IAR-330 LRM şi o echipă JTAC 
(Joint Terminal Atac Controller), în CSIL FT 
Smârdan (Centrul Secundar de Instruire prin 
Luptă) pentru Exercițiul Zimbru 22, în cadrul 
căruia s-au realizat misiuni de sprijin aerian 
apropiat preplanificat – CAS (Close Air 
Support).

Misiunea a avut ca scop exersarea proce-
durilor standard şi menținerea antrenamen-
tului în zbor, pentru personalul navigant al 
escadrilei, dar şi un prilej de lucru alături de 
cei din echipa JTAC, aceştia fiind elementul 
esențial în coordonarea misiunilor CAS în 
siguranța şi eficiența în câmpul tactic.

 Text: Sebastian Oniga 
Foto: Narcisa Tuță

 În perioada 3-7 octombrie s-a desfăşurat exercițiul bilateral româno-bulgar „Blue 
Bridge 2022’’. Obiectivul principal al exercițiului îl reprezintă antrenarea personalului 
din Forțele Aeriene ale României, Bulgariei şi Canadei în aplicarea procedurilor de Poliție 
Aeriană care presupun acțiunea în zona frontierei comune române-bulgare.

 Baza 90 Transport Aerian a participat cu o aeronavă C-130 Hercules, cu rolul de aeronavă 
țintă, pentru executarea interceptării de către aeronavele de vânătoare române, bulgare şi 
canadiene.

Sursa: BIRP SMFA

Exerciţiul bilateral 
româno-bulgar 
“Blue Bridge 2022’’

Borcea 22.07 În perioada 10-21 octombrie 2022, la Baza 86 Aeriană 
„Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță“, s-a desfăşurat exercițiul 
asistat pe calculator „Borcea 22.07“. 

Sub conducerea Comandamentului Componentei Aeriene, 
personalul din cadrul bazei aeriene a executat antrenamente 
privind modul de planificare, coordonare şi executare a unor misiuni 
complexe pentru securizarea spațiului aerian național, în situația 
oricăror tipuri de amenințări sau atacuri asupra teritoriului.

Forţele Aeriene Române la 
European Spartan Exercise 2022 (ESE 2022)

ZIMBRU 22

DACIAN WARHAWK 22
Exercițiul este destinat antre-

nării în comun a personalului care 
exploatează aeronavele militare 
în zbor şi la sol, fiind şi un prilej 
de pregătire pentru personalul 
care încadrează sistemul de 
comandă şi control, în scopul 
dezvoltării interoperabilității în 
timpul misiunilor de apărare 
aeriană. Exercițiul s-a desfăşurat 

după un scenariu ce a evoluat de 
la simplu la complex şi presupune 
consolidarea tacticilor, tehnicilor 
şi procedurilor specifice misiuni-
lor de poliție aeriană, operațiilor 
aeriene defensive şi ofensive.

Astfel, în perioada destinată 
exercițiului, aeronavele implicate 
au executat zboruri la înălţimi 
mici (aproximativ 150 -1000 de 

metri faţă de sol) în spațiul aerian 
național. Menţionăm că aceste 
activităţi de zbor, planificate cu 
un an înainte, au fost executate 
în conformitate cu Planurile de 
instruire în zbor şi în concordanţă 
cu reglementările aeronautice în 
vigoare.

Text: Elena Tudoran 
Foto: Adrian Sultănoiu

 Forțele Aeriene Române  
au desfăşurat exercițiul 
Dacian Warhawk 22,  
în perioada 01-04 noiembrie, 
cu aeronave de tip F-16 
Fighting Falcon, C-27J 
Spartan, C-130 B Hercules, 
IAR-99 Şoim, IAK-52, IAR-316 
B Alouette, IAR-330 L-RM şi 
IAR-330 Puma SOCAT. 

Zonele principale pentru pregătirea tactică - executarea 
operațiunilor de aterizare tactică, paraşutişti şi operațiuni cu 
motoare - au fost aeroportul Bezmer şi aeroportul Cheshnegirovo. 
Pentru o intensitate ridicată a misiunilor echipajelor participante, 
acestea au simulat sarcini de aterizare pentru oameni şi mărfuri. 
Pe parcursul exercițiului au fost executate misiuni şi în zona 
aeroportului Lower Metropolia. 

Structura de comandă şi conducere a inclus reprezentanţi ai 
ţărilor participante, precum şi un membru al Agenţiei Europene 
de Apărare, ofiţer al Forţelor Aeriene Bulgare, locotenent-colonel 
Viktor Brzaskov. Responsabil de crearea unui cadru tactic şi de 
planificarea sarcinilor de zbor a fost un instructor tactic italian de 
la Centrul Internaţional de Formare pentru Simulatoare C-27J din 
Italia, locotenent-colonel Denis Innocenti.

Text: Lorena-Adelina Niţă, foto: Adrian Sultănoiu

Echipajul aeronavei executând verificări

Transportoare 
blindate 
participante 
la exerciţiu

Coordonarea misiunilor 
de sprijin aerian apropiat

Gata pentru tragere

C-27J Spartan şi C-130 Hercules
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Cross Landing 
2022

Conform protocolului adițional semnat între România şi Ungaria, 
la 24 septembrie 2004, privind cooperarea între forțele aeriene în 
situații de urgență, exercițiul are ca scop antrenarea personalului 
din Forțele Aeriene ale României şi Ungariei, în aplicarea procedurilor 
şi tacticilor specifice misiunilor de SAR şi MEDEVAC şi care presupun 
acțiunea în zona frontierei comune.

În cadrul exercițiului se urmăreşte realizarea schimbului de 
experiență în aplicarea tacticilor, tehnicilor şi procedurilor specifice 
misiunilor de căutare-salvare şi evacuare medicală. Echipa medicală 
a Bazei 71 Aeriană a îndeplinit cu maxim de profesionalism obiectivele 
stabilite în desfăşurarea acțiunilor specifice scenariului tactic. 

„Exerciţiul a fost gândit ca o situație critică, în care se aflau victime 
multiple, care au fost inițial localizate şi ulterior, echipa medicală a 
intervenit prin acordarea de prim ajutor şi evacuarea persoanelor rănite. 
Coordonarea întregii mişcări, pe partea medicală, a fost realizată de 
către personalul MEDEVAC din cadrul echipei prezente la desfăşurarea 
exercițiului“, ne-a relatat locotenentul Carmen Balog.

Astfel, interoperabilitatea la nivel medical cu partenerii din țara 
vecină, precum şi intensificarea pregătirii medicale în conformitate 
cu standardele NATO în vigoare au dus la îndeplinirea cu succes a 
misiunilor.

 Text şi foto: Adela Oltean

În perioada 10-13 
octombrie s-a desfăşurat 

exercițiul bilateral româno-
ungar Cross Landing 2022, în 
două poligoane din Ungaria: 

Dóc şi Szentes, iar în România 
pe aerodromul Giarmata şi în 

poligonul Chişoda. Gazda 
acestui exercițiu care implică 

cooperare în domeniul militar, 
între cele două state membre 

NATO, este Escadrila 712 din 
cadrul Bazei 71 Aeriană.

Acordarea primului ajutor şi evacuarea persoanelor rănite

EXERCIŢII

Atunci când auzim de mare şi pescăruşi, gândul 
ne duce imediat la soare şi distracție.

Pentru cei care au călcat măcar o dată pragul 
Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană – Capu 
Midia (S.Ins.Ap.A.A.), aceste gânduri sunt departe 
de ideal, sunetul valurilor mării şi apariția pescăruşilor 
prevestesc o bună perioadă de pregătire, muncă şi 
dor de casă, de această dată vestesc începutul 
exercițiului F.A. ISTRIA 22. Anual, conform Planului 
cu principalele activități, militarii din compunerea 
Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae 
Dăscălescu“ sunt evaluați prin activități de redislocare 
şi modalități de răspuns la diferite posibile amenințări, 
toate acestea contribuind semnificativ în vederea 
menținerii capacității operaționale a subunităților.

De această dată, a venit rândul militarilor din 
compunerea Batalionului 114 Rachete Sol-Aer 
„Codrii Vlăsiei“ şi Batalionului 5 Rachete Sol-Aer 
„Horea“ de a demonstra că pregătirea anuală cu 
conştiinciozitate şi dăruire, aduce întotdeauna 
rezultate maxime.

La finalul activității, general de flotilă aeriană 
Valerică Vrăjescu, reprezentantul Statului Major al 
Forțelor Aeriene la activitate, alături de comandantul 
brigăzii, colonel Bogdan Istrate, au mulțumit mili-
tarilor pentru efortul depus în această perioadă.

Text şi foto: Vlad Ciobanu

Pregătirea continuă!!!

ISTRIA 22

Comandantul Componentei Aeriene, general 
de flotilă aeriană Valerică Vrăjescu, însoțit 

de comandantul Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer, 
colonel Bogdan Istrate, şi coloneii Ion Moise, 

Răzvan Spînu la exerciţiul ISTRIA 22

Paramedici români şi maghiari Transportul pacientului evacuat cu ajutorul 
elicopterului IAR-330

Evaluarea prin activități de redislocare şi modalități de răspuns la diferite posibile 
amenințări contribuie la menținerea capacității operaționale a subunităților

La deschiderea 
exercițiului ISTRIA 22



În perioada 30 noiembrie - 9 decembrie 2022, militari din Baza 71 Aeriană au 
participat la exercițiul multinațional LOYAL LEDA 22 (LOLE22), care a avut loc la sediul 
Centrului de Instruire al Forțelor Întrunite (Joint Force Training Center - JFTC) din 
Bydgoszcz, Polonia.

LOLE 22 a avut ca obiective dezvoltarea capacității militarilor de adaptare şi desfăşurare 
a operațiilor în comun, ducând la creşterea nivelului de interoperabilitate, a coeziunii şi 
solidarității structurilor participante, precum şi antrenarea militarilor într-un cadru 
multinațional. 

***
Peste 1000 de militari aparținând Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est 

(HQ MNC-SE), Comandamentului Forțelor Terestre Aliate (LANDCOM) din Turcia, 
Comandamentului Diviziei Multinaționale de Sud-Est (HQ MND-SE) şi experți din structuri 
NATO şi ale Armatei României au participat, în perioada 30 noiembrie - 9 decembrie, pe 
teritoriul mai multor state NATO, la activitățile specifice exercițiului de comandament LOYAL 
LEDA 2022. 

Text: Adela Oltean, Foto: Radoslawa KUBICZEK (Joint Force Training Centre)

EXERCIŢII

Participarea la un exercițiu multinațional, în afara țării, este 
totdeauna o ocazie de a învăța lucruri noi, dar şi de a le arăta 
celorlalți militari nivelul de pregătire al trupelor proprii. Doar 
aşa se pun bazele încrederii de a acționa împreună, într-o 
situație reală.
Interoperabilitatea reprezintă un deziderat permanent al 
domeniului militar şi exercițiile sunt un mod eficient de a 
antrena şi dezvolta modalități de lucru comune care contri-
buie la menținerea şi protejarea mediului de securitate.
De pe 31 octombrie până pe 11 noiembrie, militarii români 
au participat la exercițiul multinațional Balkan Shield, 
desfăşurat în Grecia. În exercițiu au fost implicați 250 de 
participanți, cu 25 de vehicule terestre şi 11 elicoptere, din 
şapte țări (Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Grecia, 
Muntenegru, Macedonia de Nord şi România).
România a participat cu două elicoptere IAR-330 PUMA (M şi 
L-RM) şi un detaşament mixt, constituit din personal de stat 
major, navigant, tehnic şi medical din Serviciul Sprijin Aerian 
pentru Forțele pentru Operații Speciale, Baza 57 Aeriană 
Mihail Kogălniceanu, Baza 90 Transport Aerian Otopeni şi 
Baza 95 Aeriană Bacău, alături de militari ai forțelor pentru 
operații speciale aparținând Batalionului 53 
Comando„Smaranda Brăescu“, Bacău.

BALKAN SHIELD 2022

LOYAL LEDA 22

„Este primul exercițiu internaţi-
onal pe timpul căruia intenționăm 
să integrăm o structură de nivel 
detaşament de elicoptere pentru 
operații speciale într-o structură 
similară aparținând altui stat 
partener.

Fiecare exercițiu are provocările 
sale, iar acum acestea au constat în 
desfăşurarea zborurilor într-o zonă 
nouă, cu relief muntos, ritmul alert 
al misiunilor, familiarizarea cu zona 
de operații. Fiecare participant are 
un rol important şi are de învățat 
ceva pentru viitor. Pentru echipa 
tehnică, provocarea a fost dislocarea 
materialelor şi echipamentelor 
necesare efectuării mentenanței de 
nivel «luptă», folosind în acelaşi timp 
facilitățile şi infrastructura puse la 
dispoziție de țara gazdă, prin acor-
durile semnate. Un alt câştig în ter-
meni de «dezvoltarea compe ten-
țelor» vine din faptul că personalul 
navigant este implicat în toate eta-
pele exercițiului, de la planificare, la 
execuție şi până la analiza misiunilor 

din spectrul specific Forțelor pentru 
Operații Speciale. Toți aceşti paşi ne 
ajută să atingem obiectivul deta-
şamentului, de a armoniza şi a valida 
totodată tehnicile, tacticile şi proce-
durile proprii într-un mediu opera-
țional internațional“ – a detaliat 
comandorul Cosmin Macsim, şeful 
detaşamentului de zbor. 

Scopul principal a fost pregă-
tirea întrunită a forțelor pentru 
operații speciale pentru a face față 
provocărilor situațiilor de criză şi a 
operațiilor de menținere a păcii 
într-un mediu de securitate greu 
predictibil şi într-o continuă meta-
morfoză. Dezvoltarea capabilităților 
forțelor pentru operații speciale, 
îmbunătățirea şi consolidarea 
relațiilor între statele participante, 
schimbul de experiență şi facilita-
rea sincronizării şi coordonării 
acțiunilor sunt paşi către capabili-
tatea de a conduce operații speciale 
combinate şi întrunite.

Personalul participant a fost 
implicat în toate etapele şi la toate 

nivelurile exercițiului: atât la nivelul 
detaşamentului de sprijin aerian, 
cât şi în structura de conducere a 
exerciț iului :  Joint Special 
Operations Component Command 
(JSOCC), de la planificare, la 
execuția şi analiza misiunilor. 

Desfăşurarea activității de zbor 
într-o zonă nouă, cu relief muntos 
şi într-un ritm alert au fost parame-
trii care au definit scenariul 
interacțiunii cu grupul aerian 
pentru operații speciale al 
Republicii Elene. Dedicarea şi 
eforturile constante ale întregului 

detaşament au contribuit la succesul 
misiunii, pe data de 13 noiembrie înche-
indu-se redislocarea personalului şi tehnicii 
în România.

România a certificat în anul 2021 
multiple structuri de sprijin aerian pentru 
forțele pentru operații speciale, dezvoltând 
o capabilitate esențială atât la nivel național, 
dar mai ales internațional, demonstrând 
îndeplinirea sarcinilor asumate în fața 
aliaților şi a partenerilor şi a pachetelor de 
for țe puse la  dispoziț ia  NATO, 
consolidându-şi poziția favorabilă în regi-
unea Mării Negre şi a Balcanilor. 

Balkan Shield 22 este primul exercițiu 
internațional în care un detaşament de 
elicoptere pentru operații speciale 
aparținând Forțelor Aeriene Române, 
condus de către Serviciul Sprijin Aerian 
pentru Forțele pentru Operații Speciale, a 
fost integrat într-o structură similară 
aparținând unui stat partener. Principalul 
obiectiv, şi câştig în acelaşi timp, a fost 
instruirea în comun şi schimbul de 
experiență pe linia standardizării tacticilor, 
tehnicilor şi procedurilor specifice misiuni-
lor executate în sprijinul Forțelor pentru 
Operații Speciale şi de evacuare 
medicală.

„Exercițiul Balkan Shield 22 a reprezentat 
o oportunitate de antrenament complex, atât 
pentru forțele pentru operații speciale, cât şi 
pentru componenta aeriană destinată spri-
jinului acestor forțe, la care Forțele Aeriene 
Române au contribuit cu două elicoptere 
echipate pentru acest tip de misiuni, incluzând 
aici echipaje şi echipamente pentru a fi 
capabili să executăm misiuni complexe 
într-un mediu complet necunoscut. 
Interoperabilitatea a reprezentat pentru noi 
un obiectiv pe care l-am stabilit de la bun 
început şi pe care l-am atins la toate nivelurile: 
planificare, execuție şi analiză ale misiuni de 
zbor, în comun cu partenerul elen, în sprijinul 
Task Unit-urilor alcătuite din forțe aparținând 
celor 7 națiuni participante. Forțele Române 
pentru Operații Speciale dislocate au fost 
integrate în unitățile de luptă mixte constituite 
pentru exercițiu; s-a realizat cooperarea şi 
conlucrarea într-un mediu complet nou, cu 
națiuni diferite, utilizând tactici, tehnici şi 
proceduri comune, standardizate în cadrul 
Alianței Nord-Atlantice. Participarea  
României la acest exercițiu s-a realizat cu un 
aport considerabil din punct de vedere al 
sprijinului cu forțe aeriene, dar şi cu unități 
luptătoare din cadrul Forțelor pentru 
Operațiuni Speciale şi vom continua să par-
ticipam, cu siguranță, şi în anii următori“, a 
declarat comandorul Cătălin Cărăbineanu, 
comandantul detaşamentului mixt de 
elicoptere participant la Balkan Shield 22, 
şef al Serviciului Sprijin Aerian pentru 
Forțele pentru Operații Speciale din Statul 
Major al Forțelor Aeriene.

Seria de exerciții Balkan Shield a început 
la inițiativa Atenei şi este un exemplu de 
cooperare multilaterală care vizează  
promovarea păcii şi securității în Balcani.

Text: Mirela Vîţă, Ionuț-Florin 
Acatrinei, Foto: Sotiris Dimitropoulos/

Eurokiniss, Baza 57 Aeriană

Coborâre din elicopter de tip FAST ROPE - inserţie rapidă

România a participat cu 
elicoptere IAR-330 PUMA

Militari ai Forţelor pentru Operaţii 
Speciale române şi bulgare

Detaşamentul României participant 
la exerciţiul Balkan Shield 2022

Militari din 
Baza 71 

Aeriană au 
participat la 

exercițiul 
multinațional 

LOYAL LEDA 
22 (LOLE22)

Exercițiul 
multinațional 

LOYAL LEDA 22 
(LOLE22) a avut 

loc la sediul 
Centrului  

de Instruire al 
Forțelor Întrunite 

din Bydgoszcz, 
Polonia
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În efortul de război, România a pierdut circa 170.000 de ostaşi, 
alte sute de mii fiind răniţi sau dați dispăruți. Eliberarea teritoriului 
naţional, la 25 octombrie 1944, a fost obţinută prin lupta a peste 
520.000 de militari români. Armata României a continuat apoi să 
lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, alături de 
trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe şi sacrificii, la marea 
victorie obţinută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârşitul celui de-al 
Doilea Război Mondial în Europa.

La Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol, au avut loc 
o ceremonie militară şi religioasă, depuneri de coroane de flori, 
ceremonie de schimbare a gărzii şi survol al unor aeronave ale Forțelor 
Aeriene Române.

Conducerea şi coordonarea zborului au fost asigurate de militari 
din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene şi Bazei 90 Transport 
Aerian, iar comunicațiile sol-aer au fost asigurate de militari din cadrul 
Centrului 85 Comunicaţii Aero şi Informatică.

Baza 71 Aeriană:
Și pentru militarii Bazei 71 Aeriană „General 

Emanoil Ionescu“ ziua de 25 octombrie a fost 
o zi plină de încărcătură simbolică şi emoţio-
nantă, în care au cinstit faptele de vitejie şi 
sacrificiile înaintaşilor noştri. Aceştia au sărbă-
torit printr-o ceremonie militară care s-a 
desfăşurat în Municipiul Câmpia Turzii.

În noaptea de 24 spre 25 octombrie 1944 
a avut loc eliberarea municipiilor Carei şi Satu 
Mare. Cu aceste lupte s-a încheiat victorioasă, 
campania de eliberare a părții de nord-vest a 
României. Ziua Armatei României a fost săr-
bătorită prima dată la 25 octombrie, în anul 
1959, când prin Decretul nr. 381, Marea Adunare 
Națională a hotărât ca aceasta să fie ziua în care 
națiunea dă onorul recunoştinței oştirii.

Astfel, militarii bazei au participat atât la 
Carei, unde au reprezentat unitatea în locul 
unde a fost eliberată ultima brazdă de pământ 
românesc, dar şi la ceremonia militară dedicată 
acestei zile pentru care militarii români au 
luptat cu sacrificiu şi devotament. 

De asemenea, cu acestă ocazie, un număr 
de 33 de soldați gradați profesionişti se înain-
tează în grad de caporal clasa I, caporal clasa 
a II-a, caporal clasa a III-a şi fruntaş, la termen. 

Această zi, reprezintă pentru noi toți, o 
confirmare a faptului că împreună reuşim să 
depăşim orice obstacole, căci prin jurământul 
depus, am ales să tratăm cu seriozitate şi res-
ponsabilitate misiunile din țară şi de peste 
hotare.

SMMMSFA:
Reprezentanții Școlii Militare de Maiştri 

Militari şi Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian 
Vuia“ au participat, cu această ocazie, la 
ceremonia militară şi religioasă cu depuneri 
de coroane şi jerbe de flori organizată la 
Cimitirul Eroilor, din localitatea Siriu, județul 
Buzău. La acest eveniment, au participat 
autorităţi locale şi judeţene, reprezentanţi ai 
instituţiilor şi ai unităţilor militare din garni-
zoană, militari activi, în rezervă sau 
retragere.

Ziua de 25 Octombrie este una dintre cele 
mai importante sărbători naţionale, în care 
poporul român îşi omagiază armata, faptele 
ei de arme din trecutul mai depărtat şi mai 
apropiat, pe toţi cei care astăzi, în haină militară, 
sunt permanent la datorie.

Cu gândul la misiunile prezente şi la cele 
viitoare, militarii armatei române aflaţi la 
datorie sub faldurile drapelului tricolor au 
folosit răgazul acestei zile de sărbătoare pentru 
a evoca, plini de emoţie, faptele de arme ale 
înaintaşilor şi au cinstit memoria celor care, 
prin sacrificiul suprem, au făcut posibilă 
îndeplinirea idealurilor naționale.

Baza 95 Aeriană:
Devenită simbol al tuturor bătăliilor şi 

eroilor neamului românesc, data de 25 octom-
brie a rămas în sufletele românilor ca o zi în 
care țara îşi sărbătoreşte Armata şi pe cei care 
sunt sau au fost în slujba ei.

În acest context, la Monumentul Eroilor, 
situat în incinta Cimitirului Central Bacău, 
Garnizoana Bacău a organizat o ceremonie 
militară şi religioasă cu depuneri de coroane 
şi jerbe de flori.

Aeronavele Bazei 95 Aeriană ,,Erou căpitan 
aviator Alexandru Șerbănescu“ au prezentat 
onorul din aer.

De asemenea, aeronavele Bazei 95 Aeriană 
au executat un survol aerian şi pe timpul 
ceremoniei organizate şi desfăşurate în 
Garnizoana Piatra Neamț.

„Sufletul României nu se poate manifesta 
decât în unitatea națională“ - Ion Brătianu

Fie ca jertfa eroilor neamului să fie un reper 
de neclintit în conştiința românilor, prin care 
să purtăm mai departe flacăra vitejiei şi a iubirii 
de patrie!

Respect şi prețuire celor care şi-au dat viața 
pentru România noastră!

Brigada 1 Rachete Sol-Aer:
Ziua a fost celebrată în onoarea militarilor 

români şi pentru evocarea faptelor de arme şi 
a evenimentelor cu semnificaţie majoră din 
istoria modernă şi contemporană a Armatei 
Române.

Cu această ocazie, la Sfântu Gheorghe, 
județul Covasna, au fost organizate evenimente 
la care Brigada 1 Rachete Sol-Aer „General 
Nicolae Dăscălescu“ a fost reprezentată prin 
militarii Batalionului 5 Rachete Sol-Aer „Horea“.

Cinste şi onoare memoriei Eroilor Neamului!

25octombrie
Ziua Armatei 
României

Directorul de zbor, 
comandor Florin 
Sandu (Vrabie)

Controlorul  
de trafic aerian, 
căpitan Eduard 
Pănescu

Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis a depus o 
coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut

Prim-ministrul Guvernului României, Nicolae-Ionel Ciucă, alături 
de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale la 
Monumentul Ostaşului Necunoscut

Omagiu adus Ostaşului Necunoscut de reprezentanți ai 
ataşaților militari din România

Onorul din aer al aeronavelor F-16 Fighting Falcon de la Baza 86 Aeriană

Monumentul Ostaşului Necunoscut a fost survolat de aeronave 
aparținând Bazei 90 Transport Aerian
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EVOCĂRIZIUA ARMATEI ROMÂNIEI

Sărbătorirea Zilei Armatei la Roşiori
Una dintre instituţiile României în care poporul are o foarte 

mare încredere (după cum reiese din sondaje) este Armata. Armata 
noastră, cu cele trei categorii principale de forţe: terestre, aeriene 
şi navale, este cea care răspunde în faţa tuturor de independenţa 
şi integritatea ţării, prin însuşi jurământul pe care îl depun sub tricolor, 
militarii angajându-se să nu precupeţească nimic, nici chiar viaţa, 
pentru a veghea la liniştea noastră.

De aceea, ziua de 25 octombrie, devenită Ziua Armatei prin 
Decretul nr. 381 din 1959, este nu doar o sărbătoare a oamenilor în 
uniformă, ci una naţională, celebrată ca atare la toate nivelurile. 

Deşi municipiul Roşiorii de Vede nu este garnizoană militară, şi 
aici s-a simţit bucuria sărbătorii, pentru că Muzeul Municipal de 
Istorie „Petre Voivozeanu“ a avut iniţiativa de a organiza la sediul 
său din Calea Dunării un simpozion cu tema „25 Octombrie 2022 
– Ziua Armatei Române“. S-a optat pentru o discuţie legată de 
participarea aviatorilor din cadrul Forţelor Aeriene Române (RoAF) 
la misunile sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite şi NATO la 
misiunile internaţionale de menţinere a păcii. 

Motivul pentru alegerea acestei teme este simplu: activitatea 
s-a desfăşurat în sala de expoziţii temporare a Muzeului de Istorie, 
acolo unde, încă de la jumătatea lui septembrie, este etalată o 
colecţie realizată de domnul Traian Constantin Dumbrăveanu, 
muzeograf la Muzeul „Casa Mureşenilor“ şi secretar al Asociaţiei 
Aviatorilor Braşoveni. Printre obiectele expuse se numără şi fotografii 
şi machete ale elicopterelor IAR-330 Puma, fabricate la ICA Ghimbav-
Braşov, acele maşini de zburat care au intrat în dotarea RoAF şi 
servesc Patria de aproape 50 de ani. Cu alte cuvinte, exact acele 
elicoptere care au fost trimise să lupte în Mali, în cea mai recentă 
misiune a Forţelor Aeriene peste hotare. 

Cel care a primit onoranta misiune de a prezenta activitatea 
elicopteriştilor români pe frontul din ţara africană a fost profesorul 
Mihai-Atanasie Petrescu, un mare pasionat de aviaţie, membru al 
Asociaţiei Aviatorilor Braşoveni, prima organizaţie apărută în 
România, în 1987, cu obiectivul de a studia istoria Aviaţiei Române. 
Tactica adoptată de vorbitor a fost aceea de a prezenta caracteristicile 
şi capabilităţile de luptă ale elicopterului Puma, în toate variantele, 
cu un accent mai puternic pe varianta L, cea mai recentă realizare 
a fabricii de la Ghimbav, concepută anume pentru particularităţile 
frontului african. 

Ordonată de ONU în 2013, prin Rezoluţia nr. 2100 a Consiliului 
de Securitate, MINUSMA, (The United Nations Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in Mali) este executată de militari 
din 64 de ţări. În cei aproape zece ani, în Mali au fost detaşaţi aproape 
15000 de militari, în mai multe rotaţii, iar prin numărul mare de 
pierderi suferite de trupele internaţionale este considerată drept 
cea mai periculoasă misiune ONU de menţinere a păcii.

Militarii români au fost dislocaţi în Mali în august 2019, iar eli-
copterele şi echipajele au ajuns acolo în octombrie 2019. După doar 
câteva zile de la sosire, românii au şi primit prima misiune reală de 
luptă, pe care au executat-o cu succes, dovedind, astfel, că sunt bine 
instruiţi şi antrenaţi şi că tehnica folosită este adecvată şi adaptată. 
În cele 12 luni petrecute pe frontul din Mali, detaşamentul 
„Carpathians Pumas“ a executat peste 380 de misiuni, cu peste 400 
de ieşiri, însumând aproximativ 1300 de ore de zbor. Misiunile au 
fost din gama celor asumate astfel: patrulare aeriană, recunoaştere, 
cercetare, transport şi inserție/extracție.

Din fericire, în afara unui elicopter avariat în urma unei furtuni 
de nisip, detaşamentul românesc nu a suferit alte pierderi, toţi 
militarii din cele două rotaţii au revenit sănătoşi la familiile lor. În 
schimb, românii s-au bucurat de aprecierea şi respectul camarazilor 
lor din celelalte armate participante la MINUSMA, dovedind că îşi 
cunosc perfect meseria, că tehnica fabricată şi întreţinută în România 
este cât se poate de bună şi că sunt aliaţi de încredere. 

Prin expunerea sa, vorbitorul a urmărit să justifice încrederea 
românilor în armata lor. Asistenţa formată din persoane de toate 
vârstele, de la elevi la pensionari, a înţeles că militarii români sunt 
ai noştri şi dintre noi, bine instruiţi, bine antrenaţi, bine dotaţi, gata 
în orice moment să lupte pentru noi, poporul român, dar şi pentru 
aliaţii noştri. 

Mihai-Atanasie Petrescu

Baza 90 Transport Aerian:
Ziua Armatei României este, în fiecare an, momentul în care 

onorăm şi readucem în memoria noastră faptele de eroism ale 
ostaşilor români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea 
ființei naționale, a libertății şi independenței patriei, a suveranității 
şi integrității teritoriale a statului român.

La 78 de ani de la 25 octombrie 1944, când, după lupte grele 
şi cu prețul vieții a 50.000 de soldați, oraşul Carei era eliberat, noile 
generații de militari se înclină în fața tuturor eroilor care şi-au dat 
viața pe câmpul de luptă.

Dumnezeu să binecuvânteze Armata României!

Baza 86 Aeriană:
Baza 86 Aeriană Borcea împreună cu Primăria Municipiului 

Feteşti au organizat un ceremonial militar şi religios, cu depuneri 
de coroane, la Monumentul Eroilor din Feteşti.

La eveniment au participat reprezentanți ai Asociației Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere - filiala Feteşti, reprezentanți ai 
instituțiilor publice locale şi ai unităților de învățământ, precum 
reprezentanți ai formațiunilor politice.

Centrul 85 Comunicaţii Aero şi Informatică: 
Ziua Armatei României a fost celebrată de personalul Centrului 

85 Comunicații Aero şi Informatică şi în acest an, la datorie!
La ceas aniversar, de ziua Armatei României, personalul Centrului 

85 Comunicații Aero şi Informatică, urează militarilor şi întregului 
personal civil al Ministerului Apărării Naţionale, sincere felicitări şi 
succese depline în nobila şi sfânta misiune încredinţată de popor.

Militarii din cadrul Centrului 85 Comunicații Aero şi Informatică 
au asigurat sprijinul de comunicații şi informatică în cadrul mani-
festărilor organizate la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul 
Carol I.

Comandamentul Componentei Aeriene:
În cadrul manifestărilor organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei 

Armatei României, Comandamentul Componentei Aeriene, a 
organizat o ceremonie militară de cinstire a eroilor neamului la 
Monumentul Eroilor din Moara Vlăsiei. 

La activitate au participat şi reprezentanți ai Brigăzii 76 Cercetare 
Supraveghere şi Recunoaştere, ai Primăriei Moara Vlăsiei şi Asociației 
„Cercetaşii Vlăsiei“.

Memoria celor căzuți la datorie pentru țară a fost onorată prin 
pomenirea lor în cadrul unui serviciu religios, condus de un sobor 
de preoți. 

La finalul activității au fost depuse, la monument, coroane de 
flori din partea Comandamentului Componentei Aeriene, a Brigăzii 
76 Cercetare Supraveghere şi Recunoaştere, Primăriei Moara Vlăsiei 
şi a Asociației „Cercetaşii Vlăsiei“.

Grupaj realizat de Elena Tudoran

La data de 20 octombrie 
2022, a avut loc, la sediul 
Escadrilei 712 Elicoptere, sărbă-
torirea a 45 de ani de la 
înființarea Escadrilei 31 Aviație 
Cercetare, înzestrată cu avioane 
MiG-21 C, de pe aerodromul 
Giarmata, din județul Timiş. 

Păşind prin trecutul aviației, 
amintim faptul că în anul 1977, 
nou-înființata Divizie 70 Aviație 
avea în subordine Escadrila 31 

Aviație de la Giarmata, continuând 
astfel, tradițiile de luptă ale 
Escadrilei de Cercetare din 
Regimentul 93 Aviaţie Vânătoare. 

După 21 ani de la momentul 
fundamentării în structura Armatei 
României, Escadrila 31 Aviație îşi 
încetează activitatea şi îşi distri-
buie aeronavele din dotare în 
vederea accentuării programului 
de modernizare a avionului de 
luptă MiG-21 LanceR. De subliniat 
faptul că un an mai târziu, un 

număr de piloți selecționați de la 
Giarmata debutează în cadrul 
zborului pe aeronava MiG-21 
LanceR.

O etapă istorică a existenței 
Escadrilei 31 a avut loc la sediul 
Escadrilei 712 Elicoptere Transport 
din cadrul Bazei 71 Aeriană 
„General Emanoil Ionescu“, consi-
derată a fi continuatoarea valorilor 
aviației militare de pe aerodromul 
Giarmata. La evenimentul dedicat 
sărbătoririi a 45 de ani de la 

înființare, au fost prezenți, pe 
lângă gazde, membrii Asociației 
Aviatorilor din Timişoara, cadre 
militare în rezervă şi retragere care 
au activat de-a lungul timpului în 
unitățile militare de aviație dislo-
cate pe aerodromul Giarmata.

Le mulțumim tuturor pentru 
pagina marcantă pe care au scris-o 
în cartea de istorie a aviației 
Armatei României!

Text şi foto: Adela Oltean

45 de ani de la înfiinţarea Escadrilei 31 Aviaţie 
Cercetare de pe aerodromul Giarmata

UN SIMBOL AERONAUTIC: AVIATOR SMARANDA 
BRĂESCU, PARAŞUTIST ŞI PILOT

Prilej de 
aducere 
aminte şi 
întâlniri 
de suflet a  
foştilor 
camarazi

Reprezentanți ai Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofițeri 
a Forțelor Aeriene „Traian Vuia“ au participat, în data de 11 octom-
brie, la Ianca, la activitatea cu caracter comemorativ „Omagiu unui 
simbol aeronautic: aviator Smaranda Brăescu, paraşutist şi pilot“.

Anul 2022 este declarat anul Smaranda Brăescu, iar această activitate 
a onorat istoria aeronauticii de pe aceste meleaguri prin omagierea a 
două momente importante din viața şi cariera celei supranumite Regina 
Aerului: 125 de ani de la naştere şi 90 de ani de la stabilirea recordului 
mondial de altitudine la saltul cu paraşuta (7.233 de metri, cu durata 
de 25 de minute), record omologat de aeroclubul din Washington.

În cadrul simpozionului, comandorul inginer Ștefan-Daniel Cotigă, 
comandantul Școlii Militare de Maiştri Militari şi Subofițeri a Forțelor 
Aeriene „Traian Vuia“, în semn de apreciere pentru implicarea şi devo-
tamentul cu care reuşeşte să mențină vie flacăra patriotismului prin 
promovarea valorilor fundamentale ale Armatei României în general 

şi ale Forțelor Aeriene în mod deosebit, a oferit Emblema de Onoare a 
Forțelor Aeriene domnului profesor Ion Bărbuceanu, fondatorul 
Muzeului din Ianca. Cu această ocazie au fost înmânate distincții, 
diplome şi lucrări de specialitate care conțin articole despre Smaranda 
Brăescu.

La activitate a participat doamna Simona Cojocaru, secretar de stat 
pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din 
Ministerul Apărării Naționale, alături de reprezentanți ai administrației 
publice locale, cadre militare în activitate, cadre militare din structurile 
asociative (ARPIA, Cultul Eroilor şi Asociația Cadrelor în Rezervă şi în 
Retragere) din Bucureşti, Brăila, Ianca şi Focşani, elevi de liceu şi o şcoală 
gimnazială din Ianca. 

Activitatea s-a încheiat cu survolul câtorva formații de avioane, 
care au încântat privirile şi sufletul celor prezenți, cu zboruri la joasă 
altitudine.

Text: Laura Başturea

Conducerea şi coordonarea activităţii de zbor, de la 
Monumentul Ostaşului Necunoscut, au fost asigurate de 
militari din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene şi Bazei 
90 Transport Aerian, iar comunicațiile sol-aer au fost 
asigurate de militari din cadrul Centrului 85 Comunicaţii 
Aero şi Informatică
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Era doar o copilă când a văzut prima dată 
un militar pe care uniforma stătea ca pe 
manechin. Era tatăl ei, fost paraşutist militar. 
Înalt, zvelt, sobru, stăpân pe el. Impunea res-
pect prin ținuta lui. În creierul micuței Rodica 
a răsărit atunci un gând: să îmbrace şi ea, într-o 
zi, haina cazonă. Când a împlinit 14 ani i-a 
dezvăluit mamei sale marea ei dorință. Dar s-a 
izbit de un „nu“ categoric, pentru că nu dorea 
ca şi fiica ei să stea departe de sânul familiei. 

Anii au trecut, dar Rodica nu a renunțat la 
visul său. Între timp, şi-a croit un alt drum în 
viață. S-a căsătorit şi a dat naştere la doi copii, 
un băiat şi o fată, de care acum este mândră. 
Ce n-a putut realiza ea la vârsta adolescenței 
a făcut fiul ei. A urmat liceul militar şi apoi 
Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă“. 

Când s-au scos la concurs posturile de 
rezervişti voluntari, Rodica Leaua şi-a spus: 
„acum este momentul să o fac!“ Și da, la 48 de 
ani şi-a împlinit, în sfârşit, visul. A fost reparti-
zată, anul acesta, pentru cursurile de formare, 
la Școala de Instruire pentru Apărare 
Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu“ 
de la Capu Midia, unde a învățat regulamente 
militare şi cum să tragă cu arma. „A fost o 
perioadă intensă, plăcută, am învățat lucruri 

noi, am cunoscut oameni pentru care am tot 
respectul; cadrele au fost impecabile, pe scurt, o 
experiență foarte plăcută“, a declarat rezervistul 
voluntar. Ne-a mărturisit că a fost şi ea surprinsă 
că a reuşit să se autodepăşească în perioada 
petrecută la Capu Midia. „Sincer, mi-a fost teamă 
că nu o să fac față, mai ales că am avut colegi 
foarte tineri la 20, la 30 de ani, iar eu sunt în 
pragul vârstei de 50 de ani. Dar consider că am 
trecut toate etapele cu brio. La prima tragere cu 
pistolul mitralieră mi-a fost puțin frică, dar am 
realizat că pot să ating țintele“, a spus Rodica 
Leaua. 

Când a depus Jurământul Militar, i-au fost 
alături cei doi copii. Băiatul, ofițer în cadrul 
Forțelor Aeriene Române, a îmbrățişat-o, i-a 
oferit un buchet de flori şi, la final, ne-a măr-
turisit: „Prima reacție când am văzut-o pe mama 
în uniforma militară a fost nemaipomenită. Nu 
m-aş fi aşteptat niciodată să o văd aşa, dar sunt 
mândru de ea“. 

Pregătirea de bază a ei şi a colegilor soldați 
şi gradați rezervişti voluntari s-a încheiat. A 
făcut parte din prima serie care urmează cursuri 
de bază, la Capu Midia, în arma rachete şi 
artilerie antiaeriană. 

Text şi foto: Anca Medrea

împlinit la 48 de ani
Vis din copilÃrie,

Caracterizat de colegii lui din 
cadrul escadrilei ca fiind un profe-
sionist în executarea misiunilor, 
mereu atent la detalii, dornic să îşi 
facă meseria la cele mai înalte 
standarde şi să fie întotdeauna cel 
pe care te poţi baza, indiferent de 
situaţie. Locotenentul Hăprian este, 
în schimb, un om modest, pasionat 
de ceea ce face şi preocupat în 
permanenţă de siguranţa colegilor 
pe care îi dirijează, de la pornirea 
aeronavelor şi până la aterizare. 
Avantajul prezenţei lui în cadrul 
escadrilei îl reprezintă conexiunea 
şi comunicarea permanentă cu 
piloţii, adaptarea continuă la 
nevoile operaţionale, dar şi spiritul 
de echipă dezvoltat pe parcursul 
anilor alături de colegii de 
escadrilă.

Tânărul locotenent ne vorbeşte 
cu pasiune despre ceea ce face, 
fiind implicat şi devotat meseriei 
pe care o are, dar în acelaşi timp 
conştient de responsabilitatea 

imensă de pe umerii lui. Atitudinea 
pozitivă şi spiritul de sacrificiu în 
toate aspectele vieţii profesionale 
îl ajută să îşi îndeplinească cu 
succes fiecare sarcină în parte.

Absolvent al Liceului Militar 
,,Mihai Viteazul“ din Alba Iulia, şi-a 
dorit de mic să facă ceva diferit, să 
impacteze viața, atât în familie, cât 
şi în societate, iar acum impactul 
lui în locaţia Giarmata este vital. 
Alexandru a participat la toate 
exerciţiile desfăşurate pe aerodro-
mul de la Timişoara, a dirijat zeci 
de aeronave, a avut mereu o 
colaborare excelentă cu aeroportul 
civil şi îşi doreşte zilnic să fie tot mai 
bun. Un subordonat exemplar, este 
descris şi de şefii lui ca fiind foarte 
bine pregătit profesional, care a 
reuşit să-şi îndeplinească cu succes 
atribuțiile de controlor de trafic 
aerian şi să instruiască corespun-
zător colegii controlori aflaţi la 
început de carieră.

Text şi foto : Adela Oltean

Cel mai tânăr instructor controlor 
de trafic din Forţele Aeriene

Absolvent al Academiei Forţelor Aeriene, locotenentul 
Alexandru Hăprian este cel mai tânăr instructor controlor de 
trafic aerian din forţele aeriene şi totodată singurul ofiţer care 
îndeplineşte această funcţie pe locaţia Giarmata. 

Echipaje din Peru – curs de pregătire  
la simulatorul de zbor pentru avioanele  
C-27J Spartan 

Simulatorul de zbor pentru 
avioanele C-27J Spartan reflectă 
real modul de executare a unui 
zbor, prin reprezentarea tridimen-
sională a bazei geografice, terito-
riul României şi Italiei cu aeropor-
turile importante cum ar fi 
Otopeni, Bacău, Feteşti.

Cursul desfăşurat în cadrul 
Bazei 90 Transport Aerian este 
primul de acest tip, adresat nevo-
ilor specifice Forţelor Aeriene 
Peruane şi a cuprins trei zile 

academice şi şapte zile de sesiuni 
de antrenament de simulator. 

Piloţii peruani au fost instruiţi 
de către doi piloţi români care deţin 
certificarea Instructor de Zbor 
Sintetic (Synthetic Flight Instructor), 
comandor Emil Tecuceanu şi 
c ă p i t a n - c o m a n d o r  Fl o r i n 
Ianculescu. Cei doi instructori au 
mai pregătit şi echipaje din Grecia, 
primind solicitări şi de la alţi parte-
neri, ceea ce reflectă standardele 
înalte ale Escadrilei 902 din cadrul 
Bazei 90 Transport  Aerian. 

Căpitan Fiorella Sponza este 
pilot cu o experienţă de zbor de 
250 de ore pe aeronava C-27J 
Spartan şi 1200 de ore de zbor în 
total. La finalul perioadei de pre-
gătire, căpitan Sponza se declară 
mulţumită: „cursul a fost conceput 
în concordanţă cu nevoile de 
antrenare, iar programul a fost bine 
stabilit pentru a asimila cât mai 
multe noţiuni“. Pilotul a avut parte 
de o experienţă plăcută, fiind 
pentru prima dată în acest simu-
lator de zbor şi simte că„este mult 
mai pregătită pentru a face faţă 
oricărui tip de urgenţă care poate 
apărea pe timpul zborului“. De 
asemenea, a fost impresionată de 
profesionalismul instructorilor 
români, care i-au împărtăşit din 
experienţa şi pregătirea lor. 

Căpitan Esteban Mosca este 
copilot, având o experienţă de 
zbor de 30 de ore pe aeronava 
C-27J Spartan şi 1600 de ore de 
zbor în total.„A fost o reală plăcere 
să mă aflu în România. Am avut 
ocazia să încerc mâncarea tradiţi-
onală, am vizitat Castelul Bran şi 

centrul vechi al Bucureştiului. 
Totodată, Baza 90 Transport Aerian 
este dotată corespunzător, iar 
experienţa la simulator a fost pe 
măsura aşteptărilor“. Despre curs, 
căpitan Mosca spune că „a fost 
structurat astfel încât să le fie 
îndeplinite nevoile de instruire“ şi a 
asimilat cunoştinţe noi, în special 
„proceduri utilizate în condiţii de 
vreme nefavorabilă, întrucât 
vremea din Peru este mult mai 
blândă decât în România“. Copilotul 
peruan încheie mulţumindu-le 
instructorilor români pe care îi 
descrie „foarte bine instruiţi, fiind 
capabili să explice toate neclarităţile 
pe care le-am avut“.

România şi Peru fac parte din 
Grupul Utilizatorilor Spartan ală-
turi de alte ţări care utilizează acest 
tip de aeronavă, precum: Australia, 
Bulgaria, Ciad, Grecia, Italia, 
Lituania, Maroc, Mexic, Slovacia, 
SUA, Zambia.

Locotenent 
 Lorena-Adelina NIŢĂ

Piloţii peruani au 
fost instruiţi de 
către piloţii români

Baza 90 Transport Aerian a găzduit, în perioada 07 – 18 octombrie, două echipaje din Peru 
care au participat la Cursul adaptat de pregătire a piloţilor la simulatorul C-27J Spartan. 

Rodica Leaua a făcut parte din prima serie care urmează cursuri de bază, la Capu Midia, în arma rachete şi artilerie antiaeriană

La depunerea Jurământului 
Militar, Rodica Leaua a avut 
alături pe cei doi copii  ai săi
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Contingentul din Republica Moldova a 
fost constituit în proporție de 70% din militari 
tineri, care au tras pentru prima dată cu tunul 
de calibrul 57 de mm. „Am avut emoții foarte 
puternice mai ales în momentul în care 
aruncătorul a plecat din tun. A fost, pentru mine, 
ceva extraordinar, mai ales că până acum nu 
am mai tras cu acest tip de armament. Ne-au 
ajutat foarte mult şi superiorii noştri, cu 
experiență, care ne-au ținut lecții deschise în 
câmp, iar înainte de tragere ne-am însuşit 
caracteristicile tehnico-tactice ale tunului S-60 
pe care îl avem în dotare“, a spus sergentul 
clasa I Eugeniu Grosu, care a îndeplinit funcția 
de servant 4 la tunul de calibrul 57 mm şi 
care, la bază, este specialist de radiolocație.

Sergentul Alexandru Măldăruş din cadrul 
Batalionului 205 Apărare Antiaeriană a venit 
la Capu Midia pentru prima dată ca şi coman-
dant de tun. Îi place arma de calibrul 2x35 
milimetri pentru că, spune el, inspiră bărbăție, 
încredere şi siguranță. Iar dacă şi echipa din 
subordine este unită şi determinată, atunci 

tragerea decurge fără cusur: „Sunt oameni 
exemplari, cu experiență de peste 20 de ani, 
trag în fiecare an la Capu Midia cu această 
armă, o cunosc, o stăpânesc foarte bine, aşa 
că m-au făcut mândru şi, totodată, să am 
încredere deplină în ei“, a subliniat sergentul.

De fiecare dată, tragerile militarilor care 
se antrenează la Capu Midia sunt urmărite 
din toate unghiurile de specialişti care calcu-
lează şi apreciază dacă misiunea a fost 
îndeplinită. Unul dintre ei este sergentul 
major Gabriel Ciorbaru, subofițer specialist 
în cadrul formațiunii de observare a tragerilor 
din poligon. „Eu mă aflu întotdeauna în spatele 
liniei de tragere, iar rolul meu este de a observa, 
prin mijloacele specifice, dacă militarii şi-au 
atins obiectivul, mai precis de a se antrena, 
corecta şi lovi ținta antiaeriană“, a spus 
subofițerul.

Ultimele antrenamente pe care militarii 
le-au executat la Capu Midia s-au desfăşurat 
după scenarii complexe care le-au testat 
capacitatea şi aptitudinile de luptători. 

Finalul lunii noiembrie a marcat, la Capu 
Midia, sfârşitul unei perioade de pregătire, 
mai lungă pentru unii, mai scurtă pentru 
alții, dar cu satisfacții pe măsură, cu emoții, 
cu lacrimi de bucurie, cu mulțumiri şi cu 
îmbrățişări. 

Ofițerii rezervişti voluntari, dar şi soldații şi 
gradații profesionişti au finalizat cursurile de 
bază, după o pregătire intensă care a presupus 
trageri cu armamentul de infanterie, în primul 
modul, iar în cel de-al doilea au desfăşurat 
activități pe ateliere, fiecare pe sistemul pe care 
a fost încadrat la unitățile de artilerie antiaeri-
ană şi rachete: tunul de calibrul 57 mm, HAWK 
şi PATRIOT. „Am avut în unitate câte un lansator 
pentru fiecare sistem şi, alături de instructori, au 
învățat să opereze tehnica, iar la final au susținut 
un examen de absolvire“, a spus sublocotenent 
Ramona Zaharie, instructor în cadrul Școlii de 
Instruire pentru Apărare Antiaeriană. „A fost o 
perioadă lungă, departe de familie, departe de 

copii, o perioadă plină de provocări, dar acestea 
sunt privațiunile vieții cazone. Pe de altă parte 
sunt şi multe plusuri, pentru că am avut un 
colectiv unit, am legat prietenii care vor dura mult 
timp de acum înainte şi am acumulat cunoştințe 
noi care ne vor folosi în viitor“, a declarat sublo-
cotenentul rezervist voluntar Viorel David. 

Soldatul Silviu Iancu a început cursul de 
bază, alături de camarazii lui, pe 12 septembrie 
şi spune că cele 11 săptămâni petrecute la Capu 
Midia au fost interesante şi pline de trăiri: „A 
fost puțin cam greu la început până ne-am 

acomodat, dar, per total, a fost o perioadă la 
superlativ din viața noastră. Am avut parte de 
nişte instructori care au fost mereu lângă noi, 
ne-au ajutat şi ne-au învățat foarte multe lucruri“.

Certificatele de absolvire le-au fost înmâ-
nate cursanților de locțiitorul comandantului 
şcolii, colonelul Costel Fodor, care i-a felicitat 
pentru modul în care s-au pregătit la Capu 
Midia şi le-a urat succes în carieră.

Text şi foto: Anca Medrea

Cursanții Şcolii de Instruire pentru 
Apărare Antiaeriană au avut ocazia să vadă, 
la jumătatea lunii octombrie, cum arată în 
realitate sistemele de rachete şi cum sunt 
lansate spre ținte.

Militarii Regimentului 53 Rachete 
Antiaeriene „Tropaeum Traiani“ din Medgidia 
s-au aflat la trageri, în poligonul Școlii de la Capu 
Midia, unde li s-a prezentat procesele de verifi-
care a rachetelor şi au aflat răspunsuri la întrebări. 
„Au vrut să afle mai multe detalii despre destinația 
şi compunerea rachetei, compartimentele acesteia, 
precum şi despre metoda de dirijare a rachetei 
către țintă“, a spus maistrul militar clasa a II-a, 
Răzvan-George Zorilă.

Faptul că sublocotenenții şi ofițerii rezervişti 
voluntari au fost interesați de explicațiile date 
de militarii regimentului rezultă şi din impresiile 
lor.

Sublocotenent Mihaela-Cristina Stroe: „Am 
vrut să văd rachetele în realitate, am avut ocazia 
să aflu mai multe răspunsuri legate de 
funcționarea focosului şi m-a interesat în mod 
special cum se face verificarea acestora“.

Cursanții au putut vedea instalațiile de 
lansare a rachetelor la lucru, mai ales că militarii 
din Medgidia şi Craiova au avut de dus la bun 
sfârşit un exercițiu tactic după un scenariu pus 
la punct de comandanții lor. 

Text şi foto: Anca Medrea

Secretele tehnicii de rachete aflate de cursanţi la 
Şcoala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană

„Este un moment unic în viața mea, 
pentru că eu mă voi pregăti aici pentru 
MANPAD-uri şi nu voi mai interacționa 
cu acest tip de rachete pe viitor. Ni s-au 
explicat toate detaliile tehnice, etapele 

pentru lansarea rachetei, pentru 
nimicirea adversarului şi sunt foarte 
încântată de această experiență“, a 

subliniat sublocotenent Elena Păuneț

Trageri 
antiaeriene 

la capu midia

Poligonul complex de trageri Capu 
Midia a fost în perioada 1-10 
noiembrie 2022 gazda ultimei serii 
de trageri din acest an. Peste 200 de 
militari din batalioanele de apărare 
antiaeriană 55 „Someş“ din Dej şi 
205 „Gheorghe Pârvulescu“ din 
Craiova, precum şi cei ai unui 
detaşament de apărare antiaeriană 
din Republica Moldova au executat 
foc cu armamentul din dotare către 
ținte lansate deasupra mării de 
specialiştii poligonului, iar 
rezultatele au fost bune şi foarte 
bune.

Final de curs cu emoţii

Trageri cu armamentul 
de infanterie

Ofiţeri în activitate şi ofiţeri rezervişti voluntari descoperă 
caracteristicile principale ale sistemelor de rachete

Militari din România şi Republica Moldova s-au 
antrenat în nimicirea ţintei aeriene lansate 
deasupra mării de specialiştii din poligon
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Zeci de elevi de gimnaziu şi părinți au 
trecut pragul Colegiului Național Militar 
„Mihai Viteazul“ Alba Iulia cu ocazia 
activității „Ziua Porților Deschise“. Prin 
organizarea acestei activități, instituția a 
dorit să vină în sprijinul elevilor interesați 
să urmeze cursurile unui colegiu militar. 

Timp de două ore, cei prezenţi i-au putut 
vedea pe elevii militari în sălile de studiu, pe 
terenul de instrucție sau de sport şi au putut 
interacționa cu aceştia, adresându-le cu o 

curiozitate lesne de înțeles, zeci de întrebări. 
Oaspeții au putut participa şi la raportul 
companiei, o activitate care are loc zilnic la 
finalul orelor de curs.

În sala de sport a colegiului a fost amenajat 
traseul utilitar-aplicativ pe care candidații la 
admitere trebuie să îl parcurgă, elevii primind 
explicații despre executarea elementelor, 
baremul dar şi penalizările pe care le pot primi 
pentru executarea incorectă a exercițiilor.

La finalul activității, clasa a XI-a C a pregătit 
cu această ocazie un excercițiu de instrucție 

de front, spre încântarea celor prezenți, care 
i-au răsplătit cu aplauze. 

Au fost alături în acest demers reprezentanți 
ai Biroului Informare Recrutare din cadrul 
Centrului Militar Județean Alba, care le-au 
oferit oaspeților informații privind recrutarea 
pentru învățământul militar liceal.

Mulțumim tuturor de vizită, sperăm că 
informațiile pe care le-am oferit v-au adus 
clarificările necesare şi că vă vom revedea în 
toamnă în postura de elevi militari!

Text şi foto Ioana Popa

„Ziua Por]ilor Deschise“

Sub acest slogan, cadre militare şi personal civil contrac-
tual din Baza 71 Aeriană au răspuns pozitiv la apelul primăriei 
Turda pentru a dona sânge persoanelor aflate în suferință. 
Pentru personalul bazei, acest act voluntar este un stil de 
viață, iar prin actul lor au dat dovadă de altruism şi spirit civic. 

Pe această cale, vrem să aducem în atenție faptul că la 
această inițiativă organizată de primăria Turda, s-au recoltat 
37800 ml sânge de la cetățeni turdeni şi personal din sistemul 
național de apărare. Sperăm că prin această activitate 
voluntară am salvat câteva vieți şi vă încurajăm pe toți cei 
care sunteți eligibili să mergeți la cel mai apropiat centru de 
transfuzii şi să fiți aproape de semenii voştri. 

Text: Andreea Oniţa; 
Foto: Marius Romilă, Andreea Oniţa

Doneaz^ sânge! Salveaz^ vie]i!

Spre sfârşitul lunii noiembrie, Şcoala de Instruire pentru 
Apărare Antiaeriană a fost gazdă pentru a XIII-a ediție a Concursului 
de Istorie organizat de Fundația „Mareşal Alexandru Averescu“ 
în colaborare cu Divizia 2 Infanterie Getica. La concurs au participat 
14 echipe formate din elevi ai Colegiilor Naționale Militare, precum 
şi elevi ai colegiilor naționale din județul Buzău. 

Pe timpul aşteptării rezultatelor finale, concurenții împreună cu 
profesorii coordonatori au vizitat Baza Aeriană Boboc. A fost destul 
de greu să se desprindă de la simulatorul de zbor IAR-99 Standard 
unde au experimentat decolări şi aterizări, cu muuulte elemente de 
acrobație.

Au aflat informații despre aeronavele din dotarea bazei de la 
maiştrii de aviație în cadrul unei expoziții statice.

La finalul zilei, podiumul competiției a fost următorul:
Secțiunea militară: 
Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu Craiova;
Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare Câmpulung Moldovenesc; 
Colegiul Național Militar Mihai Viteazul Alba Iulia. 
Secțiunea civilă:
Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret;
Colegiul Național Bogdan Petriceicu Haşdeu;
Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul. 
Premiile câştigătorilor au fost acordate cu sprijinul Consiliului 

Județean Buzău şi al Fundației „Mareşal Alexandru Averescu“ .
Diplomele au fost înmânate participanților de preşedintele juriului 

concursului  colonel Florin Șperlea.
Felicitări tuturor participanților, profesorilor coordonatori şi 

organizatorilor !
Text şi foto: Gabriela Şerban

Atracția standului Forţelor Aeriene a fost 
reprezentată de trei simulatoare de zbor pe care 
participanții le-au putut testa: un simulator 
pentru zbor de realitate virtuală, replică a eli-
copterului IAR-316 B, un model de antrenament 
produs de Industria Aeronautică Română; 
simulatorul ELITE PI-135, pe care participanții 
l-au putut folosi pentru decolare, proceduri de 
zbor instrumental cu folosirea mijloacelor de 
radionavigație şi aterizare, iar simulatorul DCS 
(Digital Combat Simulator) pentru zbor pentru 
avioanele IAK-52 şi F-16 a redat cu mare 

acuratețe, atât modelul dinamic de zbor, cât şi 
funcționarea sistemelor interne ale aero navelor. 
Activitatea a fost coordonată de şeful serviciului 
învăţământ, tradiţii şi cultură – comandor Cătălin 
Băsescu din cadrul Statului Major al Forţelor 
Aeriene, împreună cu şeful laboratorului 
simulare Forţe Aeriene, comandor Oliver Ciuică 
din cadrul Academiei Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă“. În cadrul standului, vizitatorii au găsit 
mai multe tipuri de armament individual aflate 
în dotarea militarilor din Forțele Terestre, iar 
militari din cadrul Batalionului 313 Cercetare în 

Adâncime „Burebista“ al Forțelor Terestre 
Române au oferit noțiuni elementare despre 
supraviețurie cu ajutorul truselor specifice şi au 
prezentat cel mai nou adăpost intrat în dotarea 
Armatei României, precum şi kit-urile de 
paraşutare aflate în folosință.

Text: BIRP SMFA
Foto: Bogdan Pantilimon

Studenţii AFA la #BucharestGamingWeek!
Evenimentul central al Bucharest Gaming Week, cel mai aşteptat eveniment de gaming 

din România, s-a desfăşurat în zilele 12 şi 13 noiembrie la Palatul Parlamentului, iar 
invitații speciali ai acestei ediții au fost militarii Armatei României.

Istoria se scrie
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În perioada 10-14 octombrie, o delegaţie din Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“, 
formată din trei studenţi şi un cadru militar, a participat la Săptămâna Internaţională a studenţilor, 
organizată de Academia Forţelor Aeriene din Colorado Springs, SUA.

În cadrul acestui eveniment, membrii delegaţiei au fost implicați în activităţi didactice, 
militare şi evenimente de socializare. La această activitate au fost prezente delegaţii din peste 
douăzeci de academii de forţe aeriene din Europa şi nu numai.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate de a participa la comun la un program de instruire 
şi intercunoaştere cu studenţi din alte instituţii similare de învăţământ superior.

Sursa: AFA

În perioada 7 – 8 noiembrie 2022 s-a desfăşurat selecția participanților 
la proiectul Erasmus Plus. Aceasta a constat în două probe: scris şi 
interviu care au evaluat competențele educaționale ale candidaților.

În luna mai 2023, 15 elevi ai Școlii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
a Forţelor Aeriene (SMMMSFA), calificarea maistru mecanic, îşi vor îmbunătăți 
competențele de proiectare şi conducere a operațiilor de asamblare, revizii 
si reparații a componentelor mecanice ale maşinilor, utilajelor şi instalațiilor, 
prin participarea la activități complexe de exploatare tehnică timp de  
2 săptămâni (60 de ore) la ADA Instituto Tecnico Superior, Sevilia, Spania.

În Planul de Dezvoltare Instituțională, Școala Militară de Maiştri Militari 
şi Subofițeri a Forțelor Aeriene îşi propune o abordare europeană a activităților 
educaționale, cu accent pe formarea competențelor moderne ale elevilor 
şi în special pe cele practice, având în vedere specificul activității ulterioare 
a absolvenților, aceştia îndeplinind funcții în cadrul structurilor din Sistemul 
de Ordine Publică şi Securitate Națională.

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul“ Alba Iulia 
s-au mobilizat din nou şi vin în sprijinul bolnavilor care au nevoie 
de transfuzii de sânge. La începutul lunii noiembrie, timp de o 
săptămână, la nivelul colegiului militar s-a desfăşurat, cu sprijinul 
Centrului de Tranfuzie Sanguină Alba, o nouă campanie de donare 
de sânge, câteva zeci de elevi oferindu-se voluntari în acest demers 
umanitar. 

INTERNATIONAL WEEK

Erasmus Plus

Don^m [i salv^m!

La începutul lunii octombrie, Baza 71 Aeriană a fost gazda vizitei elevilor de clasa a 
IX-a de la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul“ Alba Iulia, unde tinerii elevi au fost 
introduşi în primele taine ale meseriei de pilot militar.

Cu această ocazie, elevilor li s-a oferit prilejul de a face cunoştinţă cu tehnica de aviaţie şi 
totodată, de a avea o amintire de neuitat. Cu zâmbetul pe buze, dar şi cu emoția curiozității la 
purtător, aceştia au observat cu atenție tehnica pusă la dispoziție, au ascultat cu drag interes 
informațiile primite şi s-au bucurat de a fi la manşa aeronavelor militare preț de câteva momente 
unice.

Acest univers caracterizat de adrenalină, provocări şi satisfacții pe care au hotărât să il 
exploreze, îi determină să fie în fiecare zi mai conştienți, mai dornici să se autodepăşească şi 
să se mândrească că au şansa de a învăța la unul dintre colegiile militare de elită ale țării. 

Vă dorim mult succes în anii de liceu care urmează şi în cariera militară.
Text şi foto Adela Oltean

Elevii din clasa a IX-a de la Colegiul 
Național  Militar „Mihai Viteazul“ din Turda 
au avut posibilitatea de a păşi pentru prima 
dată în Baza 71 Aeriană. Începutul şcolii nu 
înseamnă numai lecții, ci este şi despre cre-
area unor legături la început de liceu şi despre 
acumularea de noi cunoştințe. 

Aşadar, bobocii liceeni au învățat despre 
istoria bazei, urmărind în acelaşi timp echipa-
mentele militare expuse la sala de tradiții, au 
participat la lecții de prim ajutor susținute de 
către personalul medical specializat din bază şi 
au urcat la bordul aeronavelor din dotare, 
simțindu-se pentru o clipă asemenea unui pilot. 

Dorința de a cunoaşte şi curiozitatea lor ne-a 
marcat şi ne-am bucurat să aflăm că printre ei 
sunt doritori de a urma o carieră militară. La 
început de drum, le dorim ca această sete de 
cunoaştere să îi determine să consume informații 
din cele mai variate şi să devină cea mai bună 
versiune a lor.

Text şi foto: Andreea Onița

Vizita bobocilor Colegiului Na]ional Militar 
,,Mihai Viteazul“ la Baza 71 Aerian`

Baza de la Câmpia Turzii, gazd` pentru proaspe]ii liceeni
Prin gestul lor simplu dar de 

mare noblețe şi responsabilitate, 
elevii doresc să ofere o şansă la 
viață celor aflați în suferință şi în 
acelaşi timp, speră ca prin puterea 
exemplului personal să inspire şi 
să mobilizeze cât mai multe per-
soane să doneze sânge.

Astfel de acțiuni au loc periodic 
în Colegiul Militar din Alba Iulia, 
personalul şi elevii fiind solidari cu 
cei care au nevoie de ajutor, oferind 
spr i j inul  lor  semeni lor  ş i 
comunității.

„Această experiență pentru mine 
a fost una minunată în care am avut 
parte de tot sprijinul şi atenția per-
sonalului medical. Mi-am dorit de 
foarte mult timp să fiu voluntar 
pentru a dona sânge şi cu prima 
ocazie am fost fericită să particip 
alături de colegii mei. M-am simțit 
foarte bine, chiar dacă la început am 

avut puține emoții, cum este şi 
normal, fiind prima oară când donez. 
Totul s-a desfăşurat în condiții foarte 
bune, atmosfera a fost foarte plăcută 
şi primitoare. Cu siguranță voi mai 
dona şi sfătuiesc, cu mare încredere, 
şi alte persoane să doneze pentru că 
este mare nevoie de sânge şi foarte 
multe persoane care au nevoie de 
ajutorul nostru!“, a spus eleva ser-
gent Lorena Comănese. „Mă bucur 
că am avut ocazia şi că am putut să 
donez sânge pentru a ajuta persoa-
nele care au nevoie de transfuzii. A 
fost pentru prima dată când am 
donat, o experiență unică şi cu 
siguranță voi mai face acest gest 
umanitar ori de câte ori voi putea. Îi 
îndem pe toți cei care au posibilitatea 
să doneze sânge să o facă şi ei, fără 
nicio teamă“, este mesajul elevului 
sergent Florian Popa.

Text şi foto Ioana Popa



MISIUNEA
Școala de instruire pentru apărare antiaeri-

ană este structura subordonată Statului Major 
al Forţelor Aeriene care participă la formarea 
iniţială şi asigură formarea profesională con-
tinuă prin programe de pregătire/instruire a 
ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor, 
gradaţilor şi soldaţilor profesionişti, în activi-
tate, a rezerviştilor voluntari, în arma rachete 
şi artilerie antiaeriene şi a cadrelor militare 
chemate în activitate, instruirea unităţilor/
subunităţilor de apărare aeriană cu baza la sol 
prin executarea tragerilor de instrucţie şi 
învăţământ şi a tragerilor reale împotriva ţin-
telor aeriene şi sprijinul naţiunii gazdă pentru 
structurile militare române şi străine, aliate şi/
sau partenere care execută activităţi de 
instruire.

SCURT ISTORIC
Istoricul Școlii de instruire începe la data 

de 1 aprilie 1938 când a fost înfiinţat Centrul 
de Instruire al Apărării Contra Aeronavelor, 
dislocat pentru început în Dealul Spirii şi mai 
apoi în cazarma Ghencea din Bucureşti, sub-
ordonat Ministerului Aerului şi Marinei prin 
Comandamentul Apărării Contra Aeronavelor. 
La comanda acestei instituții de învățământ a 
fost numit maiorul Ion Bungescu. Până la 
4.04.1944, Centrul şi-a desfăşurat activitatea 
în Bucureşti. În timpul războiului, a participat 
nemijlocit cu o parte din subunități la apărarea 
antiaeriană a Capitalei în cadrul comandame-
tului special constituit de Brigada 3 Artilerie 
Antiaeriană.

În perioada 4.04.1944-15.04.1945, a fost 
dislocat lângă Făgăraş, în subordinea Centrului 

de Instrucție al Trupelor de Uscat, iar după 
23.08.1944, a luat parte la acțiunile de luptă 
din zonă. Este perioada în care şi-a schimbat 
denumirea în Centrul de Instrucție al Artileriei 
Antiaeriene. 

Începând cu anul 1945 a fost desfiinţat, iar 
apoi s-a transformat într-o „Secţie pregătitoare 
pentru artileria antiaeriană“ pe lângă Școala 
de Ofițeri de Artilerie „Regele Carol I“ din Piteşti.

La 20.08.1946, s-a contopit cu Școala de 
Ofițeri (reînființată în august 1945) şi până la 
01.03.1949 a funcționat în subordinea Direcției 
Artilerie Antiaeriene înființată în cadrul 
Subsecretariatului de Stat al Aerului în urma 
desființării Comandamentului Artileriei 
Antiaeriene. 

Începând cu 01.09.1948, ambele unități au 
fost mutate din Bucureşti în garnizoana Braşov. 

După o scurtă perioadă în subordinea 
Comandamentului Artileriei – 1.03-15.06.1949, 
Centrul de Instrucție a revenit în cadrul C.A.A.T. 
şi, la 15.06.1949, prin separarea de şcoală, a 
devenit unitate independentă în aceeaşi 
garnizoană, Braşov.

Prin ordinul Marelui Stat Major se înfiin-
ţează, începând cu data de 1.04.1950, Poligonul 
de Tragere Antiaeriană Capu Midia, în cadrul 
Centrului de Instrucţie al Artileriei Antiaeriene 
Braşov. În anul 1951, Centrul de Instrucţie a 
fost mutat de la Braşov la Capu Midia, pentru 
ca în anul 1952 să fie redislocat în Braşov şi 
mutat, din nou, la Capu Midia la sfârşitul anului 
1953. Din acest moment, destinele celor două 
structuri se despart, fiecare urmându-şi 
misiunea. 

În anul 1957, poligonul de trageri s-a 
transformat în Tabăra de Instrucţie şi poligon 
de trageri antiaeriene, iar în următoarele 
decenii de existenţă a unităţii în această unitate 
s-a executat un număr din ce în ce mai mare 
de trageri cu tehnica de artilerie antiaeriană 
din Armata României şi a altor state. În anii 
1960, în poligonul de trageri de la Capu Midia 
au început să se execute tragerile cu rachete 
sol-aer, o tehnică mult mai performantă, care 
a pus sub semnul întrebării existenţa artileriei 
antiaeriene. Au urmat ani în care Tabăra de 
Instrucţie a trecut printr-un proces de moder-
nizare, în urma căruia s-a achiziţionat tehnica 
de apreciere a tragerilor performantă care a 
crescut nivelul de atractivitate al acestei 
unităţi.

Începând cu 15.04.2003, unităţii i se 
schimbă denumirea în Tabăra de Instrucţie şi 
Poligonul de Trageri Sol-Aer, acest lucru nea-
vând implicaţii majore asupra misiunii pe care 

o avea de îndeplinit. Este perioada în care în 
poligonul Capu Midia începe planificarea unor 
exerciţii multinaţionale de amploare la care 
participă structuri din toate categoriile de forţe 
din Armata României, exerciţii care au deschis 
calea către o nouă transformare a unităţii, 
aceasta devenind, la 1.12.2017 Centrul Naţional 
de Instruire pentru Apărare Antiaerienă.

Un moment important din existenţa uni-
tăţii a fost consemnat pe 8.11.2012 când s-au 
executat primele trageri cu rachete sol-aer 
HAWK intrate în dotarea Armatei României. 

La fel de importantă este şi data de 
17.09.2020. Este ziua în care a avut loc 
ceremonia prilejuită de sosirea în România 
a primului sistem de rachete sol-aer cu 
bătaie mare (HSAM) PATRIOT din dotarea 
Forţelor Aeriene Române. Dar primele 
trageri cu rachete PATRIOT s-au executat de 
către armata Statelor Unite ale Americii, în 
pol igonul  Capu M idia  în  per ioada 
3-26.06.2019, în cadrul exerciţiului „SABER 
GUARDIAN 19“.

După ce Poligonul Capu Midia a devenit 
unitate independentă, Centrul de Instrucție a 
fost transformat, la data de 13 august 1953, în 
„Curs de perfecționare pentru ofițerii din 
artileria antiaeriană“, situație care a durat până 
la 11.06.1958, când a fost inclus în structura 
şcolii de ofițeri. 

Odată cu introducerea în înzestrare a 
rachetelor antiaeriene şi înființarea primelor 
unități – 6.01.1960 a fost reînființat şi „Cursul 
de perfecționare a cadrelor“ din armă, mai 
întâi la Bucureşti, în comandament, apoi la 
Mihai Bravu – Giurgiu unde, la 14.04.1961, a 
devenit „Centru de Instrucție Art.A.A.-C.A.A.T.“. 
Acest centru a fost unitatea-şcoală pentru 

ŞCOALA DE INSTRUIRE  
PENTRU APĂRARE ANTIAERIANĂ  

„General de brigadă Ion Bungescu“

ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE SPECIALITATE

Trageri de luptă cu diverse categorii de tehnică în 
poligonul Şcolii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană 

Pregătirea şi lansarea rachetelor din compunerea sistemului HAWK; 
în fiecare an, Capu Midia devine a doua casă pentru rachetiştii 

antiaerieni din Forțele Aeriene Române 

Comandantul 
Şcolii de 
Instruire 
pentru 
Apărare 
Antiaeriană, 
colonel 
Viorel Bitan 

Locțiitorul 
şefului SMFA, 
general de 
flotilă aeriană 
Iulian Pațilea, 
la Şcoala de 
Instruire 
pentru 
Apărare 
Antiaeriană



 | 41 CER SENIN  Nr. 4 (171)  2022
w w w . r o a f . r o

ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE SPECIALITATE ULTIMUL TRAIECT

Comandorul Aurelian Niță, având o fru-
moasă carieră de 28 de ani şi cu 2100 ore de 
zbor, şi comandorul Adrian Motorga, cu o 
vechime de 29 de ani şi 2300 ore de zbor, sunt 
doi camarazi care au ținut pentru ultima oară 
manşa unei aeronave militare. Emoția, bucuria, 
lacrimile colegilor şi ale familiilor care le-au 
fost alături nu au putut fi descrise în cuvinte 
şi nici captate în fotografii la adevărata lor 
valoare. Militarii care au lucrat cot la cot cu cei 
doi piloții au avut doar cuvinte de apreciere 
la adresa lor, respectându-i în primul rând ca 
oameni, pentru că au ştiut să fie întotdeauna 
alături de camarazii lor. 

Pasiunea pentru zbor a fost cea care a legat 
o frumoasă prietenie între cei doi piloți încă 
de la începuturile carierei. Determinarea şi 
responsabilitatea de care au dat dovadă în 
toate misiunile şi activitățile la care au parti-
cipat au fost bazele succesului. 

„Au fost momente de nedescris şi fiecare 
dintre voi veți simți ce trăim noi în acest moment. 
Este un lucru extraordinar că am ajuns până aici 
şi că am zburat cu această aeronavă. A fost o 
perioadă extraordinară cu oameni extraordinari. 

zborul  
ca destin  

şi împlinire
La jumătatea lunii noiembrie, la 

sediul Bazei 71 Aeriană „General Emanoil 
Ionescu“ a avut loc ultimul zbor pe 
aeronava MiG-21 LanceR pentru coman-
dorii Aurelian Niţă şi Adrian Motorga.

Am intrat în aviație pentru că am iubit această 
meserie, dar mai mult decât aviația am iubit 
acest avion. Au fost multe sacrificii, dar a fost 
un vis frumos şi va rămâne un vis frumos şi sper 
să îl trăiți şi voi, cei care ne călcați pe urme. Vă 
dorim să aveți parte de satisfacția profesională 
pe care am avut-o noi şi să rămâneți acelaşi 
colectiv minunat care s-a creat“. 

Acestea au fost cuvintele celor doi piloți 
care au survolat pentru ultima dată cerul senin 
al patriei. Cu acest prilej, comanda unității, dar 
şi colegii i-au felicitat şi le-a dorit să aibă parte 
numai de bucurii şi realizări, iar restul timpului 
să îl petreacă cât mai mult împreună cu familia, 
deoarece se ştie ce înseamnă sacrificul unui 
pilot român şi că datoria față de țară are de 
cele mai multe ori întâietate în fața familiei. 

Felicitări dumneavoastră pentru frumoasa 
carieră, dar şi soțiilor şi copiilor care v-au fost 
alături, v-au sprijinit şi v-au aşteptat acasă cu 
sufletul la gură, căci emoțiile zborului nu sunt 
ale pilotului, sunt ale familiei care v-a aşteptat 
acasă în fiecare zi!

Text: Andreea Oniţa; 
Foto: Andreea Oniţa, Rareş Ceclan

UN SFERT DE SECOL DE ZBOR
La Baza 95 Aeriană a avut loc ultimul 

zbor din cariera de pilot militar, cu aeronava 
IAR-330 SOCAT  a comandorului Constantin-
Corneliu Bostan, având funcția de instructor 
pe aeronava IAR-330 SOCAT în cadrul 
Escadrilei 952 Elicoptere SOCAT.

Cu o carieră de 25 de ani petrecută în slujba 
aripilor româneşti şi cu puțin peste 2200 ore 
de zbor, camaradul nostru se îndreaptă astăzi 
către o nouă etapă.

„De mic am fost fascinat de zbor. Cariera de 
pilot militar a fost «un pariu» cu mine însumi, că 
pot să fac ceea ce puțini au curajul. Pot spune că 
nu am regretat nicio clipă alegerea făcută. În 
timpul carierei, am trăit multe momente fru-
moase. Nu aş putea să fac o ierarhie a lor, dar 
îmi amintesc cu plăcere de primul zbor, de ieşirea 
la simplă comandă şi de momentul în care am 
ajuns instructor. Un loc special în inima mea îl 
ocupă misiunile externe din Turcia, Belgia şi 
Spania, dar şi numeroasele participări la paradele 
de Ziua Națională.

Am avut şansa să fac parte dintr-un colectiv 
de oameni profesionişti şi devotați meseriei, 
pentru care îndeplinirea misiunilor este primor-
dială. Împreună, am avut câteva realizări deo-
sebite: participarea la parada aeriană 
multinațională, prilejuită de inaugurarea noului 
sediu NATO din Bruxelles, executarea celui mai 
lung raid cu elicopterele SOCAT, anul acesta, 

până în Spania şi evaluările de operaționalizare 
a detaşamentelor puse la dispoziția NATO.

Le doresc tuturor colegilor mei sănătate, 
putere să continue activitatea la nivelul ridicat 
pe care l-au dovedit, iar celor mai tineri dorință 
continuă de perfecționare”.

În acest context, îi dorim multă sănătate 
şi la cât mai multe momente frumoase alături 
de cei dragi!

Felicitări pentru întreaga activitate!
Text şi foto: Mădălina Burlacu

rachetiştii antiaerieni; artileriştii antiaerieni se 
pregăteau în Şcoala de Ofițeri din Braşov şi în 
Centrul de Instrucție al Artileriei Antiaeriene 
– Bacău, subordonat C.A.F.A. 

În anul 1965, Centrul de Instrucție s-a mutat 
din garnizoana Mihai Bravu la Boteni-
Dâmbovița, ca unitate de învățământ pentru 
arma artilerie şi rachete antiaeriene. Din anul 
1979 funcționează în Bucureşti, mai întâi pe 
Șoseaua Olteniței, apoi la Cernica. După 1989, 
şi-a schimbat denumirea în Centrul de 
Perfecționare a Pregătirii Cadrelor (C.P.P.C.), iar 
în anul 1997 a devenit Școală de Aplicație 
pentru Artilerie şi Rachete Antiaeriene.

În anul 2003, Școala de Aplicație pentru 
Artilerie şi Rachete Antiaeriene se desființează 
şi se scindează în două structuri - Centrul de 
perfecționare în arma rachete şi artilerie 
antiaeriană din cadrul Școlii de Aplicație a 
Forțelor Aeriene/Boboc şi componenta de 
rachete şi artilerie antiaeriană din cadrul 
Centrului de perfecționare pentru artilerie 
terestră şi artilerie antiaeriană „Ioan Vodă“ 
(SMFT)/Sibiu, instituții care au funcționat sub 
această formă până în anul 2022. 

La data de 1.07.2022, în baza Ordinului nr. 
M 230 din data de 22.12.2021, se înființează 
Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană 
„General de brigadă Ion Bungescu“ prin trans-
formarea Centrului Naţional de Instruire pentru 
Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion 
Bungescu“, redislocarea şi integrarea celor două 
centre de la Boboc şi Sibiu, în subordinea 
Statului Major al Forțelor Aeriene. 

Prin înfiinţarea Școlii de Instruire pentru 
Apărare Antiaeriană, Poligonului Capu Midia 
i s-a atribuit un nou rol prin componenta 
educaţională, în domeniul instruirii în arma 
rachete şi artilerie antiaeriană. 

Activități organizate în Şcoala  
de Instruire pentru Apărare Antiaeriană 
Pe componenta educaţională:

Pentru ofiţeri: curs avansat şi curs de bază 
rachete şi artilerie antiaeriană;

Pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri: 
curs de specializare iniţială şi fundamentarea 
instruirii în arma rachete şi artilerie antiaeriană; 
curs de cunoaştere, operare şi mentenanţă 
pentru diferite sisteme de artilerie antiaeriană 
şi sisteme rachete sol-aer etc.;

Pentru soldaţi şi gradaţi profesionişti: curs 
de specializare în arma rachete şi artilerie 
antiaeriană;

Pentru rezervişti voluntari (ofiţeri, maiştri 
militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesio-
nişti): programe educaţionale dedicate formării 
iniţiale şi continue în arma artilerie şi rachete 
antiaeriene.
Pe componenta de instruire:

– exerciţii tactice cu mari unităţi, unităţi şi 
subunităţi naţionale, NATO sau ale altor state, 
cu/fără trageri reale cu sistemele de armament 
sol-aer, navă-aer, aer-aer, aer-sol, sol-sol, navă-
navă, sol-navă şi aer-navă;

– trageri de testare-evaluare/experimen-
tare-omologare a sistemelor de armament 
sol-aer, navă-aer, aer-aer, aer-sol, sol-sol, 
navă-navă, sol-navă şi aer-navă;

– trageri de recepţie după reparaţii de 
complexitate medie sau de complexitate 
ridicată pentru sistemele de armament sol-aer, 
navă-aer, aer-aer, aer-sol, sol-sol, navă-navă, 
sol-navă şi aer-navă;

– tabără de instrucţie în condiţii de litoral 
sau teren mlăştinos – pentru subunităţi de 
nivel grupă/pluton/companie; 

– tabără de instrucţie în condiţii de litoral 
sau teren mlăştinos – pentru subunităţi de 
nivel grupă/pluton/companie;

– exerciţii tactice cu/fără trageri reale cu 
armamentul individual în condiţii de litoral, 
teren mlăştinos, pentru nivel de grupă/pluton/
companie, sau zonă urbană – pentru de nivel 
grupă/pluton;

– casări de muniţii sau elemente de 
muniţii;

– cursuri, convocări, seminarii, simpozi-
oane, activităţi sportive sau alte activităţi de 
instruire;

– trageri individuale sau specifice cu 
armamentul de infanterie;

– şedinţe de aruncare a grenadelor de 
mână de exerciţiu şi de război;

– şedinţe de distrugeri cu explozivi reali;
– şedinţe de instrucţie cu dispozitive de 

muniţie explozivă/Explosive Ordnance 
Disposal - EOD, testare/validare de proceduri 
tehnice EOD/EOD Technical Procedure - EODTP, 
instrucţie genistică cu iniţierea unor încărcături 
de explozibil;

– trageri demonstrative, prezentări de 
tehnică, armament, muniţii şi tehnologie 
militară;

– trageri cu muniţie de manevră cu diverse 
categorii de tehnică/armament, în cadrul 
exerciţiilor. 

Facilități S.I.Ap.AA
Școala de Instruire pentru Apărare 

Antiaeriană oferă posibilități variate de 
instruire în condiții de siguranță – sectoare 
de tragere pentru diferite sisteme de arme, 
poligon de trageri cu armamentul de infan-
terie, bază sportivă, săli de pregătire şi 
suport logistic adecvat – spații cazare, spații 
hrănire, sprijin medical, sprijin AÎI, spații de 
depozitare, sprijin EOD etc.

Sistemul de apărare antiaeriană PATRIOT devine o prezență constantă la Şcoala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană

Comandorul Adrian Motorga Către ultimul start...

Oamenii cu care a lucrat comandorul 
Bostan au reprezentat, aşa cum se 

întâmplă cu toți militarii, a doua familie; 
la fel puntem spune şi despre baza aeriană 

care devine a doua casă pentru aviatori

Comandorul Aurelian Niță



CINSTIM MEMORIA ÎNAINTAŞILOR

Conferința Națională cu tema „111 ani de la zborul lui Aurel 
Vlaicu deasupra Iaşului“ a avut loc în data de 13 octombrie, pe 
platoul din fața Complexului Muzeal Național „Moldova“ din 
Iaşi.

Evenimentul ştiințific a fost organizat de Statul Major al Forțelor 
Aeriene prin Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă“ Braşov, Baza 
de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu“ Boboc, 
Buzău, Baza 95 Aeriană „Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu“, 
Bacău şi Muzeul Militar „Ștefan cel Mare“, Filiala Moldova, Iaşi a Muzeului 
Militar Național „Regele Ferdinand I“, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Iaşi, în cooperare cu Academia Română, Filiala Iaşi, 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Muzeul Municipal „Regina Maria“, 
Iaşi şi având sprijinul operațional al Complexului Muzeal Național 
„Moldova“ Iaşi, Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt“ Iaşi, Asociației „Sf. 
Ierarh Alexandru“, Ocrotitorul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt“ şi a 
unor cadre militare în rezervă din Forțele Aeriene Române.

După intonarea Imnului Național al României şi Cuvântul de 
întâmpinare al managerului Complexului Muzeal Național „Moldova“, 
au fost transmise mesaje din partea şefului Statului Major al Forțelor 
Aeriene, Academiei Române, Filiala Iaşi, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei 
şi Primăriei Municipiului Iaşi. 

Au urmat comunicări ştiințifice privind contribuția lui Aurel Vlaicu 
în aeronautica românească, susținute de către comandorul Ioan Mischie, 
comandantul Bazei 95 Aeriană Bacău şi de către istoricul militar Sorin 
Grumuş de la Baza 95 Aeriană.

Conferința a continuat cu un program artistic coordonat de 
comandorul (r) dr. Jănel Tănase şi susținut de studenți şi masteranzi 
din Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă“ şi Baza de Instruire şi 

Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu“, precum şi cu vizionarea 
expoziției temporare cu tema „Aurel Vlaicu – precursor pe calea aerului 
al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918“, realizată cu sprijinul Bazei de 
Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu“.

Manifestările dedicate zborului lui Aurel Vlaicu deasupra Iaşului au 
continuat cu vizionarea, în Sala Mare de Expoziții a Cercului Militar Iaşi, 
a expoziției temporare cu tema „Aurel Vlaicu şi aeronautica românească. 
Documente, decorații, arme albe, obiecte militare de aviație“, realizată 
de comandorul (rtr.) Ioan Gh. Botez şi cu vizitarea unor obiective istorice, 
culturale şi religioase din Iaşi (Palatul Oştirii, Filiala Iaşi a Muzeului Militar 
Național „Regele Ferdinand I“, Complexul Muzeal Național „Moldova“ 
Iaşi, Mănăstirea Cetățuia, Muzeul Municipal „Regina Maria“, Iaşi). 

Felicitări tuturor organizatorilor şi participanților!
Text şi foto: Mădălina Burlacu

111 ani de la zborul lui Aurel Vlaicu deasupra Ia[ului
PE URMELE ISTORIEI

Omagiu pionierului Avia]iei  române[ti Ɲi mondiale:  
       inventatorul  Aurel Vlaicu

Pe 19 noiembrie 1882 s-a născut pionierul român al aviației Aurel 
Vlaicu, în satul Binținți (care astăzi îi poartă numele) din Transilvania, 
aflată sub stăpânire austro-ungară, într-o familie țărănească numeroasă. 
A urmat cursurile primare în satul natal, apoi între 1895 şi 1900 a fost 
elev al Colegiului reformat „Kocsard Kun“ din Orăştie. Studiile liceale  
le-a finalizat la Sibiu, unde a fost coleg cu viitorul mare poet Octavian 
Goga, în perioada 1900-1902. În 1902 a început să studieze ingineria 
mecanică la Budapesta, iar în anul următor a plecat la München unde, 
până în anul 1907, a fost studentul Școlii Superioare Tehnice Regale 
Bavareze. În 1908 a fost angajat la Uzinele „Opel“ din Rüsselheim. După 
câteva luni a renunțat la cariera în domeniul industriei auto şi s-a întors 
în satul natal spre sfârşitul anului, hotărât să construiască un aparat de 
zbor.

Cu fondurile obținute în urma subscripției publice inițiată de fostul 
său elev coleg de liceu, doctorul Romulus Boca, precum şi a împrumu-
tului obținut de tatăl său, Aurel Vlaicu a cumpărat materialele necesare 
pentru construirea unui aparat de zbor. Tânărul Vlaicu a conceput întâi 
un planor, botezat „Gândacul“, care, în primăvara şi vara anului 1909, 
a fost testat cu succes la marginea satului natal. La începutul lui 
octombrie 1909, inginerul Vlaicu a realizat demonstrații de zbor în fața 
a numeroşi invitați, cu ocazia serbărilor Asociaţiei „Astra“, la Braşov şi 
mai apoi la Sibiu. 

Și tot în această perioadă, încurajat de Octavian Goga, Aurel Vlaicu 
a luat o decizie ce i-a schimbat viața: a plecat la Bucureşti pentru a 
obține sprijinul statului român în vederea construirii unui avion.

Pe 11 şi 20 octombrie 1909, transilvăneanul a prezentat în Parcul 
Carol din Capitală două machete de aeroplan, în fața unei comisii 
prezidate de ministrul Instrucțiunii Publice şi Cultelor, matematicianul 
Spiru Haret. Entuziasmat de rezulatele testelor, omul politic Alexandru 
Djuvara, a exclamat: „Să fim mândri că a sosit vremea să cheltuim banii 
statului şi pentru invenții, menite să ne aducă felicitările şi stima lumii!“.

Ca urmare a recomandării comisiei, guvernul român a aprobat, pe 
2 noiembrie 1909, ca aeroplanul să fie construit la Arsenalul Armatei 
din Bucureşti. De asemenea, Aurel Vlaicu a obținut un ajutor bănesc şi 
a fost angajat ca inginer diurnist, la Arsenal, începând cu data de  
14 noiembrie 1909, cu un salariu de 300 de lei.

Problema cea mai importantă care trebuia soluționată era 
achiziționarea unui motor performant. Din acest motiv, Vlaicu a plecat 
în Franța la începutul lui februarie 1910, centrul producției mondiale 
de motoare pentru aviație în acea perioadă. La Paris, tânărul inginer 
s-a consultat cu Traian Vuia şi, la sugestia acestuia, a achiziționat un 
motor rotativ „Gnome“, capabil să dezvolte 50 de cai putere.

În ziua de 17 iunie 1910, avionul „Vlaicu nr. 1 – model 1910“, a 
efectuat primul său zbor, ridicându-se la 4 metri înălțime şi parcurgând 
o distanță de 50 de metri, avându-l la comenzi chiar pe Aurel Vlaicu. 

Acest scurt zbor a fost primul pentru un avion utilizat de Armata 
Română şi totodată primul pentru un avion proiectat şi construit de 
un român în România. Pe 27 septembrie 1910 aeroplanul „Vlaicu nr. 1“ 
a executat o misiune de legătură în timpul manevrelor militare din 
Oltenia, transmițând un mesaj adresat principelui Ferdinand, după ce 
parcursese în zbor traseul Slatina - Piatra-Olt. Astfel, armata țării noastre 
a devenit a doua din lume, după cea franceză, care folosea un avion în 
scopuri militare. 

Aurel Vlaicu a fost şi un talentat pilot, învățând singur să zboare pe 
aparatele de zbor concepute chiar de el, „Vlaicu nr. 1“ şi „Vlaicu nr. 2“ 
(construit în perioada decembrie 1910 - aprilie 1911, în atelierele Școlii 
superioare de arte şi meserii din Bucureşti). Demonstrațiile sale de zbor 
au încântat şi au umplut de mândrie inimile a numeroşi români din 
Transilvania, Regat şi Bucovina. Punctul culminat al carierei sale de 
zburător a fost la „Săptămâna internațională a zborului“, competiție 
desfăşurată la Aspern, lângă Viena, între 23 şi 30 iunie 1912, când, la 
bordul avionului „Vlaicu nr. 2“, a câştigat două premii I şi două premii II, 
deşi a avut de înfruntat adversari redutabili. 

În vara anului 1913, Aurel Vlaicu a participat în calitate de voluntar 
la cel de-al Doilea Război Balcanic, executând mai multe misuni de 
observație la sud de Dunăre. După întoarcerea în țară, a fost invitat de 
Asociația „ASTRA“ să participe la festivitățile programate să se desfăşoare 
pe 14 septembrie 1913 la Orăştie. Aurel Vlaicu a văzut în această invitație 
oportunitatea de a deveni prima persoană care să traverseze în zbor 
Munții Carpați. Aviatorul român a decolat în după-amiaza zilei de 13 
septembrie 1913 de pe aerodromul Cotroceni, dar la sud de satul 
Băneşti, lângă Câmpina, avionul „Vlaicu nr. 2“ pilotat de el s-a prăbuşit. 

Moartea sa a provocat o puternică emoție. Pe 17 septembrie 1913 
i s-au organizat funeralii naționale la Bucureşti. Românii din toate 
colțurile țării au venit să-i aducă un ultim omagiu acestui pionier al 
aviației române, a cărui moarte tragică l-a transformat într-un erou 
național şi simbol al dorinței de unire a tuturor românilor. 

Surse: Istoria Aviației Române, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică 
Bucureşti,1984

Text: Nicolae Nicoleta

În data de 19 noiembrie 2022, la 140 de ani distanță, Baza Aeriană 
Boboc îi poartă cu mândrie numele şi continuă idealurile zburătorului 
dând aripi tinerilor piloți militari.

Împreună cu elevii Școlii Militare de Maiştri Militari şi Subofițeri a 
Forțelor Aeriene au înălțat un gând de recunoştință şi admirație în 
memoria genialului Vlaicu.

Recunoştință Eroilor Neamului!
Sursa: Baza Aeriană Boboc

Aurel Vlaicu (1882-1913)

CINSTIM MEMORIA ÎNAINTAŞILOR
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CINSTIM MEMORIA ÎNAINTAŞILORCINSTIM MEMORIA ÎNAINTAŞILOR

În acest an în care s-au împlinit 110 ani de la naşterea aviatorului 
Alexandru Șerbănescu căzut eroic în urmă cu 78 de ani la Ruşavăţ-Muşcel 
(Carpaţii de Curbură), Buzău, a fost construit Monumentul Aripilor Eroice 
pentru cinstirea memoriei eroului căpitan Alexandru Șerbănescu şi în 
amintirea tuturor camarazilor săi din Grupurile 7 şi 9 Vânătoare - Forţele 
Aeriene Regale Române în cel de-al Doilea Război Mondial. Monumentul 
a fost ridicat pe locul  în care bravul aviator a căzut la datorie în data de 
18 august 1944, o zi fatidică pentru el, dar şi pentru ţară. Data de 18 
august 1944 are o profundă semnificaţie istorico-militară, iar locul pe 
care s-a ridicat monumentul este un reper istoric de cinstire a memoriei 
aripilor eroice amintindu-ne de jertfele prin care, de-a lungul vremii, 
piloţii armatei române şi oştirea în totalitatea ei şi-au îngemănat faptele 
de arme cu soarta neamului românesc. 

Monumentul Aripilor Eroice împleteşte istoria, recunoştinţa şi credinţa 
în simbolul religiei creştine care va sta de veghe peste timp, acolo sus în 
Curbura Carpaţilor, pe colinele Buzăului amintind despre acei Oameni 
excepţionali precum Alexandru Șerbănescu şi Zburătorii grupului său.

Monumentul se înscrie în registrul de for public, a fost realizat de 
Fundaţia Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu şi efortul comun 
în desăvârşirea acestuia adus de Baza Aeriană de Instruire şi Formare a 
Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu“, Boboc, judeţul Buzău. Construirea 
în sine a monumentului, inclusiv sub aspect financiar, a fost susţinută 
din fondurile private ale fundaţiei. Spun şi de această dată cu toată 
convingerea că nimic nu este imposibil oricât de greu ar fi drumul până 
la realizarea unui proiect cu condiţia să crezi cu toată fiinţa că izbuteşti 
dincolo de orice obstacol şi, că tot ce realizezi are izvor istoric şi scara 
adevăratelor valori ale cărei trepte sunt constituite din atribute valoroase 
cu care a fost înzestrat Alexandru Șerbănescu şi camarazii săi, aripi 
glorioase în cel de-al Doilea Război Mondial. 

Recurs la istorie
Aviatorii români s-au acoperit de glorie luptând pentru ţara lor şi cei 

mai frumoşi ani, tinereţea şi viaţa, le-au dat în luptă pe toate fronturile. 
După încheierea războiului cei care au scăpat cu viaţă ar fi putut să îşi 
continue activitatea de zburători în loc să fie îndepărtaţi din armată şi 
chiar condamnaţi la închisoare unii dintre ei. Mulţi au trecut peste toate, 
alţii nu au găsit puterea necesară, fiind învinşi în lupta cu viaţa. 

„Istoria aripilor româneşti în cel de-al Doilea Război Mondial s-a scris 
la Prut, la Dalnic şi Tătarca, pe câmpiile înghețate de la Stalingrad, la Cotul 
Donului, la Karpovka, la Taganrog, Mariupol, la Stalino şi Nicolaev, apoi în 
ţară şi spre vest, contra unei alte dictaturi, în Ardealul românesc, pe câmpiile 
Tisei, în Munții Tatra, în Slovacia şi până la căderea ultimului stindard al 
dictaturii.Și unde sunt cei ce au scris această istorie cu sângele lor?“ spunea 
Tudor Greceanu. Zborul lor nu a fost pentru ei doar o pasiune, sunt 
adevăruri istorice, iar despre Eroii noştrii şi istoria din cel de-al Doilea 
Război Mondial nu se poate scrie în funcţie de vremuri şi politici. Acei 
luptători s-au confruntat cu cele mai mari aviații şi au luptat în numele 
Patriei şi pentru apărarea ţării. Memoria nu poate fi niciodată stinsă. Jertfa 
lor va continua să ardă ca o flacără prin ceea ce construim, cinstindu-le 
memoria prin faptele noastre . 

În data de 18 august 1944 căpitanul Alexandru Șerbănescu s-a ridicat, 
a luptat, a fost lovit mortal şi a căzut la datorie! „A căzut o stea! A căzut din 
înălţimi un titan fulgerat. A fost de ajuns străfulgerarea unei clipe pentru a 
se scrie un destin. Sunt dezorientat, şi am sufletul greu. A căzut Șerbănescu!, 
nota ultimul coechipier, lt.av. Ion Dobran în jurnal. Alexandru Șerbănescu 
ofiţerul, militar de carieră, integru şi patriot adevărat ar fi luptat pentru ţară 
până la încheierea războiului şi ar fi scris încă multe pagini de istorie. A trecut 
în viaţă ca o cometă. Era foarte apropiat de noi, iar în timpul liber ne cânta 
din vioară. A comandat jumătate din partea estică a României, iar nefericita 
zi de 18 august a devenit, datorită lui, ziua în care comemorăm vânătorii şi 
va rămâne mereu întipărită în mintea mea“, spunea generalul Ion Dobran. 

Despre ceremonia militară şi religioasă 
Dezvelirea şi sfințirea Monumentului au avut loc în data de  

24 octombrie 2022, premergător Zilei Armatei României şi a fost în 
organizarea Bazei Militare de Aviaţie Boboc în strânsă colaborare cu 
preşedintele Fundaţiei Erou Cpt. Av.Alexandru Șerbănescu din Bucureşti.

Slujba de Tedeum a fost oficiată de Înaltpreasfințitul părinte Ciprian, 
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei în cadrul unei ceremonii militar-religi-
oase de înaltă ţinută şi vibraţie sufletească.

Se cuvine să dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi măreață, prilej 
de bucurie şi de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirea pe care 
a făcut-o prin noi, un omagiu adus Eroului între Eroi care, şi aici pe locul 
acesta sfinţit, Alexandru Șerbănescu, simbolul aviaţiei de vânătoare, este 
tot acasă! a spus unul dintre participanţi. 

La eveniment a fost cea mai înaltă reprezentare militară şi adminis-
trativă a judeţului Buzău: comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica – 
general-maior Ciprian Marin, comandantul Brigăzii de Informații Militare 
- colonel Cristinel Apopei, prefectul județului Buzău - domnul Daniel-
Marian Țiclea, preşedintele Consiliului Județean Buzău - domnul Petre 
Emanoil Neagu. De asemenea, la eveniment au participat: comandantul 
Bazei 95 Aeriene „Erou Căpitan aviator Alexandru Șerbănescu“ Bacău - 
comandor Ioan Mischie, delegaţia Primăriei Coloneşti, jud. Olt, repre-
zentanţii Asociaţiei Cultul Eroilor „Regina Maria“ - filiala Bacău „col. Corneliu 
Chirieş“, reprezentanţii Fundaţiei „Erou căpitan aviator Alexandru 
Șerbănescu“ din Bucureşti, Bacău şi Coloneşti, reprezentanţii Asociaţiei 
Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, filiala Cislău, jud. Buzău, vice-
primarul primăriei Buzău, primarul comunei Vipereşti, preoţi, elevi şi 
cetăţeni din comunităţile locale. 

Au fost depuse coroane de flori şi s-au rostit alocuţiuni de către 
preşedintele fundaţiei, oficialităţile militare şi administrative. În cuvântul 
tuturor nu a fost nimic formal, doar profund respect pentru cinstirea 
memoriei Aripilor Eroice exprimat în acel cadru unic, sublim şi aproape 
ceresc, un fel de „stop cadru“ dumnezeiesc în care s-a desfăşurat întregul 
eveniment în timpul căruia am avut sentimentul că reperele şi „trecutul 
istoric“ au fost transpuse într-un prezent mai bun şi un viitor poate mai 
sigur pentru tinerele generaţii. 

Onor în memoria Aripilor Eroice!
Dacă eşti Om onest şi credincios, ai repere şi modele, demnitate, ai 

pasiune în ceea ce faci şi te bazezi în primul rând pe tine şi pe valoarea 
ta fără să aştepţi ceva în schimb, cred că poţi realiza lucruri deosebite în 
trecerea ta prin viaţă. 

Text: Eleonora ARBĂNAŞ

Monumentul 
Aripilor Eroice

Pe eroi nu-i cãutati în mormânt, 
ci în inima voastrã!

spunea Nicolae Iorga

,

Într-un gest de aducere aminte, în anul în care 
s-au împlinit 140 de ani de la naşterea lui Aurel Vlaicu, 
150 de ani de la naşterea lui Traian Vuia şi 50 de ani 
de la trecerea în neființă a marelui inventator Henri 
Coandă, la Cimitirul Bellu din Bucureşti, a avut loc o 
ceremonie în care s-a evocat memoria celor trei 
personalități care, la finalul primului deceniu al 
secolului XX, puneau la loc de cinste şi de necontestat 
România în istoria aeronauticii mondiale. Locul ales, 
nu întâmplător, a fost monumentul ridicat în anul 
2013, în memoria şi întru „gloria celor care prin stră-
dania lor au întemeiat aeronautica militară română“. 

Desfăşurată la inițiativa Statului Major al Forțelor 
Aeriene şi având ca invitați de onoare membri ai 
Asociației Române pentru Propaganda şi Istoria 
Aeronauticii, ceremonia a avut o încărcătură de suflet, 
în special în rândul tinerilor, fiind prezenți alături de 

studenți de la Academia Forțelor Aeriene „Henri 
Coandă“ din Braşov, elevi de la Colegiul Național „Aurel 
Vlaicu“, Liceul Tehnic de Metrologie „Traian Vuia“ şi 
Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă“ din 
Bucureşti. O prezență remarcabilă a fost aceea a 
nepoatei inginerului Aurel Vlaicu.

Statul Major al Forțelor Aeriene a fost reprezentat 
de generalul de flotilă aeriană Cezar Stănciulescu, 
comandantul Bazei 90 Transport Aerian „Comandor 
aviator Gheorghe Bănciulescu“, comandorii Cătălin 
Băsescu, Dinu Pădurariu şi comandorul inginer Ștefan-
Daniel Cotigă. Scurte discursuri în care s-a evocat 
memoria „triadei sacre a aeronauticii române“ – Vuia, 
Vlaicu, Coandă, au fost urmate de o slujba religioasă 
iar la monumentele funerare ale celor trei personalități 
evocate au fost depuse coroane de flori. 

Text şi foto: Adrian Sultănoiu

Întru aducere aminte...
Odată cu progresul ştiinţei, românii au dat pionieri care au deschis calea aparatelor de zbor mai 

grele decât aerul. 
Traian Vuia a realizat primul aparat de zbor ce a rulat, decolat şi aterizat cu propriile mijloace, la  

18 martie 1906, definind astfel conceptul aparatului pe care astăzi îl numim „avion“. 
Aurel Vlaicu a proiectat, construit şi pilotat primul aeroplan al Armatei Române, care a zburat la  

17 iunie 1910, făcând din România una din primele țări din lume care a folosit avionul în scop militar. 
Henri Coandă a proiectat şi realizat primul avion cu reacţie, prezentându-l şi zburând cu el la Paris 

în toamna anului 1910 fiind autorul a peste 250 de invenţii şi 700 de brevete şi aplicaţii tehnice.

Reprezentanții Statului Major al Forțelor Aeriene Studenți de la Academia Forțelor Aeriene
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INTERFERENŢESPORT MILITAR

„Cu ocazia sărbătoririi Zilei 
N a ț i o n a l e  a  R o m â n i e i ,  l a  
1 Decembrie, am avut ocazia şi 
onoarea de a expune, în prima 
decadă a lunii decembrie, lucrările 
noastre, ale membrilor Asociației 
Modelism Tomis, în incinta Bazei 
86 Aeriană «Locotenent Aviator 
Gheorghe Mociorniță» de la 
Borcea. 

În vitrinele expoziției s-au aflat 
machete ale diverselor aeronave 
cu înmatriculare românească din 
diverse perioade istorice, începând 
cu cele ale aeronavelor ce au 
participat la cele două conflagrații 
mondiale, aeronave din perioada 
de până la Revoluția din 1989, cât 
şi din prezentul în care suntem 
parte în Alianța Nord-Atlantică. 

Unde putea fi un loc mai 
potrivit decât la această unitate de 
elită a aviației şi Armatei României, 
care a sărbătorit în acest an 70 de 
ani de la înființare, să evocăm prin 
lucrările noastre aviația militară 
română? 

Mulțumim pentru această 
oportunitate, fiind în acelaşi timp, 
alături de militarii din Forțele 
Aeriene, personal navigant şi 
tehnic, care îşi îndeplinesc cu 
onoare datoria în slujba țării! 

«Piesa de rezistență» a 
expoziției noastre, ca un simbol al 
continuității şi tradiției, în care 
dincolo de pricepere şi pasiune am 
pus, poate, mai mult suflet, a fost 
macheta avionului Hawker-
Hurricane înmatriculat cu însem-
nele Aeronauticii Militare Regale 
din perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial, tip de avion care 
a fost în înzestrarea Escadrilei 53 
Vânătoare, unitate ai cărei urmaşi 
sunt prietenii din «53 Warhawks» 
cu ale lor F-16 Fighting Falcon“.

ASOCIAȚIA MODELISM 
TOMIS a fost înființată în anul 
2018, ca organizație non-guver-
namentală şi non-profit, pornind 
de la un nucleu de patru practicanți 
ai modelismului, urmare firească 
şi aşteptată a unei pasiuni ce s-a 
materializat de-a lungul timpului 
prin realizarea de machete şi 
participarea cu acestea la diferite 
concursuri şi expoziții de mode-
lism dar şi prin organizarea eveni-
mentelor cu acest profil în 
Constanța. Scopul comun al fon-
datorilor „Asociației Modelism 
Tomis“ este acela de a asigura 
membrilor un cadru organizat de 
practicare a acestei activități cu 
valențe tehnico-aplicative ce 
cuprinde o multitudine de dome-
nii în care se pot exprima şi 
perfecționa din punct de vedere 
al îndemânării, imaginației şi 
esteticului.

Text şi foto: Asociația 
Modelism Tomis

HAWKWER-HURRICANE 
DIN NOU ACAS~

Patriotismul este una dintre valorile @Invictus România, dar 
misiunea lor cuprinde mai mult de atât. Misiunea lor este de a cultiva 
şi de a promova curaj, devotament, patriotism şi respect față de eroii 
neamului! 

Pentru a reitera aceste valori, în data de 5 octombrie, comunitatea 
@Invictus România a dat startul celei de-a noua ediții a Ștafetei 
Veteranilor, un proiect organizat în contextul sărbătoririi Zilei Armatei 
României.

Activitatea a presupus purtarea de către alergători şi ciclişti ai 
Invictus România, ai Armatei României, cât şi cetățeni civili, a trei ştafete, 
pe trei trasee diferite, simbolic diferențiate prin cele trei culori ale 
drapelului: albastru, galben şi roşu. 

Ștafeta albastră a trecut prin Giurgiu, Alexandria, Piteşti şi s-a 
îndreaptat spre Curtea de Argeş, în timp ce galbenii s-au îndreaptat 
spre Miercurea Ciuc, după trecerea prin Ploieşti, Braşov şi Sfântu 
Gheorghe. Traseul roşu a avut oprire în Brăila, după popasurile în 
Călăraşi, Constanța, Tulcea, îndreptându-se către Buzău.

Fiecare traseu a inclus opriri la monumentele ridicate în cinstea 
eroilor țării, eroi datorită cărora ne aflăm astăzi pe pământ 
românesc.

Sportivii s-au despărțit în data de 5 octombrie la Monumentul 
Eroilor Patriei din Bucureşti şi s-au reunit pe 25 octombrie, de Ziua 
Armatei României, în localitatea Carei, la Ansamblul Monumental Glorie 
Ostaşului Român, ultimul teritoriu eliberat de armata română în al 
Doilea Război Mondial. La Carei, sportivii au fost întâmpinați şi primiți 
cu respectul pe care îl merită. Aici ştafeta şi-a îndeplinit misiunea şi a 
prezentat onorul, într-un mod simbolic, tuturor celor care s-au jertfit 
pentru România. 

Regula este ca, în permanență, cel puțin doi participanți, alergător 
şi ciclist, să se afle în cursă, ducând, în acest mod, ştafeta mai aproape 
de destinație. Poate participa oricine, civil sau militar, alergător sau 
biciclist, sportiv de performanță sau amator.

Împreună prezentăm onorul eroilor României!

Text, foto: Cristian Păduraru

Ştafeta 
Veteranilor 20

22

„Patriotismul  
nu este numai 

iubirea 
pământului  
în care te-ai 

născut ci,  
mai ales, iubirea 

trecutului, fără  
de care nu există 

iubire de ţară“ 
Mihai Eminescu

Baza Aeriană Boboc a fost, la începutul lunii decembrie, gazda 
competiției de Taekwondo organizată de Serviciul Educație Fizică Militară 
din Statul Major al Apărării în colaborare cu Federația Română de 
Taekwondo WT.

În concurs, pe suprafața de luptă au intrat 11 echipe, însumând peste 
200 de participanţi.

Competiţia, desfăşurată pe parcursul a trei zile a dus la configurarea 
podiumurilor de premiere astfel:

Clasament pe unități de instrucție: 
Locul I: Statul Major al Forțelor Aeriene;
Locul II: Statul Major al Forțelor Navale;
Locul III: Divizia 4 Infanterie „Getica”.
Clasament pe instituții de învățământ militar: 
Locul I: Academia Forțelor Terestre;
Locul II: Academia Tehnică Militară;
Locul III: Școala Militară de Maiştri Militari şi Subofițeri a Forțelor 

Terestre. 
Clasament pe echipe, feminin:
Locul I: Școala Militară de Maiştri Militari şi Subofițeri a Forțelor Terestre; 
Locul II: Academia Tehnică Militară;
Locul III: Academia Forțelor Aeriene.
Clasament pe echipe, masculin:
Locul I: Academia Forțelor Terestre;
Locul II: Școala Militară de Maiştri Militari şi Subofițeri a ForțelorAeriene;
Locul III: Academia Tehnică Militară. 
Felicitări tuturor, succes în viitor!

Text şi foto: Gabriela Şerban

COMPETI}IE DE TAEKWONDO
Taekwondo este un sport de sorginte militară, unul dintre 

sporturile naționale coreene, practicat de peste 2.000 de ani şi 
reprezintă una dintre cele mai vechi arte marțiale. Taekwondo a 
fost inclus în programul olimpic al Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 2000 de la Sydney, după ce a fost un sport demonstrativ la 
edițiile din 1988 şi 1992.

Atenția pentru detalii, „arma” 
tuturor modeliştilor

Membri ai Asociației Modelism Tomis, cpt. cdor Vlad „Dodo” Crețu 
şi sg. maj. Paul Nicula de la Baza 86 Aeriană încadrați de Ovidiu 
Simionescu (stânga) şi m. m. pr. (r) Gabriel Eremia (dreapta)

Două avioane legendare: 
IAR-80 şi MiG-21

Două repere ale aviației 
mondiale: P-38 Lightning (sus) 

şi F-14 Tomcat (jos)



În decursul anului 2022, Centrul 70 Geniu 
„General-maior Gheorghe Teodorescu” a reuşit 
să finalizeze cu succes toate misiunile încre-
dinţate de către eşalonul superior.  

De departe, în cursul anului 2022, cea mai 
importantă şi de anvergură misiune executată 
de către militarii Centrului 70 Geniu „General-
maior Gheorghe Teodorescu” a fost cea execu-
tată la sediul Bazei 57 Aeriană Mihail 
Kogălniceanu, pentru realizarea unei platforme 
temporare de tip intermediar, din piatră spartă, 
pe o suprafaţă de aproximativ 60.000 de metri 
pătraţi. Începând cu luna aprilie, până către 
finele lunii iulie un detaşament format din 
militari şi tehnică aparţinând Batalioanelor 1 
şi 2 Geniu, a fost dislocat în Baza 57 Aeriană 
Mihail Kogălniceanu pentru ca, în cadrul 
instruirii prin practicare, să demonstreze 
îndemânarea şi priceperea în folosirea utilajelor 
de geniu din dotarea Centrului 70 Geniu 
„General-maior Gheorghe Teodorescu”. 

Provocările nu au fost puţine. Cerinţele 
impuse de suprafaţa foarte mare a platformei, 
dar şi de timpul relativ scurt la dispoziţie au 
generat un ritm susţinut de executare a 
lucrărilor, reprezentând, totodată, poate cel 
mai mare proiect de infrastructură realizat 
exclusiv cu forţele şi mijloacele proprii în 
beneficiul unei mari unităţi tactice din cadrul 
Forţelor Aeriene, din ultimii ani. 

Etapele tehnologice ale executării misiunii 
au cuprins, în linii mari:

•  ridicarea topografică;
•  decopertarea stratului vegetal şi evacu-

area acestuia;
•  compactarea şi pregătirea suprafeţei;
•  aşternerea unui strat de geotextil pentru 

preluarea solicitărilor şi pentru a împie-
dica creşterea vegetaţiei;

•  aşternerea şi compactarea în straturi a 
platformei cu o grosime de 30 cm de 
piatră spartă;

•  executarea unor lucrări specifice spriji-
nului de geniu general prin realizarea 
sistemului de evacuare a apelor pluviale 
şi a săpăturilor necesare instalării siste-
mului de canalizare.

După cum era de aşteptat de la început, 
la fiecare etapă s-au întâmpinat diferite difi-
cultăţi, pe care, datorită experienţei acumulate 
în timp şi a cunoştinţelor teoretice dobândite 
în cariera de genist, responsabilii desemnaţi 
au reuşit să le gestioneze cu succes. Dintre 
acestea, poate cea mai mare provocare a fost 
stabilirea cotelor pentru executarea lucrărilor, 
etapă de care a depins, în cele din urmă, suc-
cesul întregii misiuni, deoarece, la o suprafaţă 
atât de mare, trebuie luată foarte în serios 
modalitatea de evacuare a apelor pluviale şi 
trasarea pantelor necesare acestui proces. 

Peste toate solicitările de natură tehnică, 
adevărata provocare a constat în încadrarea 
în termenul ordonat pentru finalizarea lucră-
rilor, având în vedere că, în decursul celor 4 
luni cât a durat executarea misiunii, precipita-
ţiile au creat reale probleme, imobilizând 
tehnica esenţială de geniu şi creând abateri 
de la graficul iniţial programat pentru 

executarea lucrărilor. Și în privinţa acestui 
aspect s-au găsit, totuşi soluţii alternative, astfel 
încât termenul iniţial stabilit pentru finalizarea 
lucrărilor a fost respectat.

Destinată amenajărilor temporare a faci-
lităţilor de cazare pentru un detaşament 
aparţinând militarilor NATO dislocaţi în incinta 
Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în 
contextul izbucnirii războiului din Ucrania, 
activitatea desfăşurată de către militarii 
Centrului 70 Geniu „General-maior Gheorghe 
Teodorescu” a avut vizibilitate internaţională, 
demonstrând că structura specializată de geniu 
din cadrul Forţelor Aeriene are o capacitate 
ridicată de a se mobiliza, în timp scurt, pentru 
executarea unor lucrări ample de infrastructură, 
atât în beneficiul forţelor proprii, cât şi Aliate. 

De asemenea, modul de cooperare cu 
reprezentanţii militarilor străini beneficiari ai 
facilităţii, pe timpul executării lucrărilor de 
amenajare a infrastructurii propriu-zise cât şi, 
ulterior, pe timpul sprijinirii acestora pentru 
realizarea conexiunilor la apă menajeră, 
electricitate şi canalizare, au demonstrat 
interoperabilitatea forţelor proprii cu cele 
similare din armatele moderne, dar şi capaci-
tatea acestora de a executa, cu succes, misiuni 
în context internaţional. 

 Succesul răsunător al acestei misiuni 
aduce, de altfel, cinste întregului colectiv al 
Centrului 70 Geniu „General-maior Gheorghe 
Teodorescu” pentru că, chiar dacă participarea 
nu a fost una directă, tot personalul, fie el civil 
sau militar, a susţinut desfăşurarea misiunii în 
cele mai bune condiţii. 

O altă misiune foarte importantă din 
decursul anului 2022, executată cu succes de 
către militarii Batalionului 1 Geniu din cadrul 
Centrului 70 Geniu „General-maior Gheorghe 
Teodorescu”, a fost cea desfăşurată la Școala de 
Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General 
de brigadă Ion Bungescu” Capu Midia, constând 
în consolidarea infrastructurii căilor de acces, 
prin refacerea stratului de beton.  

Astfel, sub coordonarea locotenentului 
Alexandru Rusu, în perioada 5 septembrie – 13 
octombrie, o subunitate formată din 7 militari, 
având roluri şi responsabilităţi clar definite în 
procesul tehnologic propriu-zis, au executat 
repararea unui sector de drum din incinta Școlii 
de Instruire pentru Apărare Antiaeriană 

„General de brigadă Ion Bungescu” Capu Midia, 
având o suprafaţă de aproximativ 1800 mp, 
pentru care s-a folosit o cantitate de aproxi-
mativ 360 mc beton rutier. 

Succesul activităţii a fost unul real, datorită 
experienţei şi profesionalismului de care 
militarii au dat dovată. Urmărind întregul 
proces tehnologic, de la pregătirea suprafeţe-
lor, realizarea cofrajelor la cotele şi dimensiunile 
stabilite şi până la turnarea propriu-zisă a 
betonului şi realizarea rosturilor de dilatare, 
militarii au reuşit să se încadreze în cerinţele 
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În baza Decretului-lege nr. 2503 din 25 
august 1942, la data de 1 noiembrie 1942 
Regimentul de geniu aeronautic este divizat 
în Regimentul de Transmisiuni-Aero şi în 
Regimentul de Pionieri-Aero, comanda acestuia 
din urmă fiindu-i încredințată colonelului 
Leandru Cimponeru, fiind dislocat în cazarma 
de pe aeroportul Pipera.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
Regimentul de Pionieri-Aero şi-a adus o 
contribuție deosebită, asigurând din punct de 
vedere genistic acțiunile de luptă ale Corpului 1 
Aerian Român, alături de care a parcurs un 
lung şi eroic drum de luptă în Transilvania, 
Ungaria şi Cehoslovacia.

După terminarea războiului, în anii dicta-
turii comuniste, Regimentul de Pionieri-Aero 
primeşte pe rând denumirile: Regimentul 4 
Aerodroame (în anul 1949), Regimentul 262 
Aerodroame (în anul 1951), Regimentul 70 
Aerodroame (în anul 1959) şi Regimentul 70 
Geniu-Aviație (în anul 1983), pentru ca, în anul 
2016, prin Dispoziția Statului Major General 
nr. G(S) 1292 din 27 octombrie 2016 să pri-
mească denumirea de Centrul 70 Geniu. Ulterior, 
în baza Ordinului şefului Statului Major al 
Apărării nr. H 742 din 2018, Centrul 70 Geniu 
primeşte denumirea onorifică „General-maior 
Gheorghe Teodorescu”, denumire sub care este 
cunoscut şi astăzi.

Înfiinţat iniţial pentru satisfacerea nevoilor 
de sprijin de geniu al forţelor luptătoare din 
Forţele Aeriene, Centrul 70 Geniu „General-
maior Gheorghe Teodorescu” şi-a dovedit pe 
deplin utilitatea şi pentru asigurarea sprijinului 
de specialitate al societăţii civile, prin partici-
parea la realizarea unor lucrări publice de mare 

importanţă, dar şi prin intervenţiile pentru 
înlăturarea efectelor dezastrelor naturale. 
Printre numeroasele şi diversele misiuni la care 
Centrul 70 Geniu „General-maior Gheorghe 
Teodorescu” a participat de-a lungul timpului, 
amintim:

•  înlăturarea urmărilor secetei din 1947, a 
inundaţiilor din 1972 şi a mişcărilor tec-
tonice din 1977 şi 1986, inclusiv ajutorarea 
populaţiei sinistrate;

•  construirea căii ferate Telciu-Sighetul 
Marmaţiei;

•  amenajarea râului Dâmboviţa în zona 
Operă - Operetă şi participarea cu forţe 
şi mijloace la construirea canalului Dunăre 
- Marea Neagră, construcţii de locuinţe şi 
exploatări miniere;

•  construirea unor aerodromuri, cu toată 
infrastructura aferentă;

•  repararea pistelor de decolare-aterizare 
cu suprastructură din beton, construirea 
de noi piste, cât şi repararea pistei de 
decolare-aterizare de la Otopeni, fără 
oprirea traficului aerian;

•  participarea cu trupe şi tehnică de luptă 
la Revoulţia din decembrie 1989, pentru 
apărarea Pieţei Revoluţiei, Palatului 
Primăverii şi Televiziunii Române. 

În istoria recentă, Centrul 70 Geniu 
„General-maior Gheorghe Teodorescu” are ca 
obiectiv principal pregătirea şi executarea 
misiunilor de sprijin de geniu şi EOD în sprijinul 
marilor unităţi şi unităţi din Forţele Aeriene, 
pentru continuarea procesului de dezvoltare 
a capabilităţilor de apărare în vederea conso-
lidării capacităţii de luptă a structurilor Forţelor 
Aeriene, concomitent cu îndeplinirea, la 

termenele planificate, a angajamentelor 
militare asumate de România pe plan 
internațional. 

În acest context, adaptarea la cerinţele 
mediului operaţional modern este crucială şi 
pentru structurile din compunerea Centrului 
70 Geniu „General-maior Gheorghe Teodorescu”.  
Instruirea prin practicare – componentă de 
bază a instrucţiei desfăşurate de către militarii 
aparţinând Centrului 70 Geniu „General-maior 
Gheorghe Teodorescu” – a fost eficientizată 
permanent, prin recâştigarea unor capabilităţi 
pierdute în timp şi dezvoltarea altora noi, 
răspunzând astfel, obligaţiilor ce ne revin, pe 
linia interoperabilităţii cu structuri similare 
aparţinând diferitelor organisme internaţionale 
din care suntem parte, precum NATO sau UE. 

Anumite capabilităţi, precum asfaltarea 
suprafeţelor sau efectuarea de determinări 
tehnice ale suprafeţelor de mişcare aeropor-
tuare, pe care Centrul 70 Geniu „General-maior 
Gheorghe Teodorescu” le-a dezvoltat de-a 
lungul anilor, atât din perspectiva reorganizării 
permanente, cât şi dotării cu echipamente şi 
tehnică modernă, conferă unicitatea acesteia 
în cadrul structurilor de geniu din  Armata 
României.

Astfel, cu forţele şi mijloacele la dispoziţie, 
Centrul 70 Geniu „General-maior Gheorghe 
Teodorescu” se poate lăuda cu îndeplinirea cu 
succes în ultimii ani, a numeroase misiuni de 
sprijin de geniu şi EOD în unităţi din dispozitivul 
Forţelor Aeriene, în majoritatea garnizoanelor 
de dislocare a acestora, precum: Bacău, Câmpia 
Turzii, Verneşti, Braşov, Boboc, Domneşti, 
Otopeni, Moara Vlăsiei, Capu Midia, Mihail 
Kogălniceanu, Mihai Bravu, Schitu, Constanţa 
sau Borcea.

GENIŞTII DIN FORŢELE AERIENE

Primele decenii ale secolului al 
XX-lea au impus omenirii o nouă armă 
de luptă extrem de eficace, aviația, care 
a adus avantaje de necontestat, prin 
posibilitatea îndeplinirii unei largi 
palete de misiuni pretinzând însă, încă 
de la început, o puternică infrastructură 
(piste de decolare-aterizare, hangare, 
depozite, puncte de conducere).

Pentru a putea răspunde 
corespunzător cerințelor impuse de 
dezvoltarea caracteristicilor tehnice şi 
tactice ale aparatelor de zbor, la 1 
noiembrie 1938, prin Înaltul Decret 
Regal nr. 3758 din 3 octombrie 1938, a 
fost înființat Regimentul de geniu 
aeronautic, subordonat Secretariatului 
de Stat al Aerului. Colonelul Gheorghe 
Teodorescu, primul comandant al 
regimentului de geniu aeronautic, a avut 
privilegiul de a primi, în data de 10 mai 
1939, primul Drapel de Luptă al unității, 
din mâna regelui Carol al II-lea, pe 
platoul din curtea Cotrocenilor. 
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Lucrările executate de militarii 
genişti rămân mărturie peste timp 
a dăruirii, pasiunii şi consecvenței

O necesitate în acord cu cerințele 
contemporaneității: tehnica 
modernă pentru geniştii de aviație
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Absolvent al Liceului Teoretic 
„Ion Mihalache “ – Topoloveni, 
profil Uman în anul 2004, pasionat 
de psihologie şi ştiințe umaniste, 
este admis la Facultatea de 
Psihologie, studii pe care sperăm 
să le finalizeze cât mai curând cu 
succes. 

De unde a venit dorința lui de 
a deveni militar? Din primele 
discuții am aflat că este foarte 
mândru de bunicii lui, ambii lup-
tând cu vitejie în al Doilea Război 
Mondial, cadre militare active de 
artilerie şi infanterie pe timpul 
războiului.

„Bunicul meu, sergent la un 
pluton de infanterie a fost luat ostatic 
într-un lagăr de concentrare din 
regiunea Tambov în apropierea 
Munților Ural, unde a muncit la 
extracția de cărbune timp de 2 ani 
(1943-1945) când a fost eliberat, 
ulterior, devenind croitor în oraşul în 
care locuiesc în prezent, Topoloveni. 

Din păcate, nu au apucat să îmi 
povestească prea multe despre 
nenorocirile prin care au trecut, 
ambii s-au stins din viață când eu 
aveam 11 ani, dar amintirile lor din 
armată, spuse poate cu prea multă 
blândețe m-au fascinat şi încurajat 
să urmez şi eu o carieră militară, 
spunând acum cu mândrie şi spirit 
patriotic chiar, că iubesc România“.

Nu i-a fost niciodată greu să se 
adapteze noului, încă de la început 
a avut norocul să cunoască unitatea 

foarte bine din prisma unor viitori 
colegi din localitatea de domiciliu. 
Pot spune că sub „aripa lor“ profe-
sională şi-a clădit pas cu pas cariera 
unde a învățat drumul de succes 
spre a deveni un militar pro-
fesionist. A participat la foarte 
multe activități în decursul carierei, 
nelipsind de la misiunile 
încredințate batalionului prin 
diferite etape de evaluare şi pregă-
tire (Histria, Istria, Vlăsia, Midia sau 

Mihai Bravu), activități în urma 
cărora a primit aprecieri de la 
comandanți, acestea încununând 
satisfacția personală a lui Mihai şi 
contribuind semnificativ în hotă-
rârea ca pe viitor să treacă în corpul 
subofițerilor.

După 17 ani poate spune că 
meseria de militar nu este uşoară, 
nu este liniştită, nu este doar o 
uniformă şi atât, sub ea se ascunde 
multă muncă, pregătire perma-
nentă şi nopți nedormite, iar celor 
ce îşi doresc cu adevărat să urmeze 
o carieră militară le transmite că 
devotamentul față de Patrie nu se 
realizează doar prin haina militară, 
principiile morale şi etice presupun 
anumite sacrificii care în timp îți 
clădesc spiritul şi mândria că eşti 
militar.

Mult succes şi aşteptăm veşti 
şi după admiterea în corpul 
superior.

Text: Vlad Ciobanu
Foto: arhiva personală

Mândria bunicilor!
Caporalul clasa a lll-a Mihai 

Popescu, veteran în cadrul 
Ministerului Apărării Naționale, 
cu peste 17 ani de vechime în 
activitate, pe diferite funcții, atât 
în cadrul serviciului de Poliție 
Militară, cât şi şofer în cadrul 
plutonului Hawk din cadrul 
Batalionului 111 Rachete Sol-Aer 
„Voievodul Mihai“ – Boteni, face 
parte din categoria soldaților-
gradați profesionişti. Această 
categorie este baza de selecție a 
viitorilor subofițeri în activitate pe 
filieră indirectă (cursuri destinate 
în special militarilor activi), cât şi 
suportul „piramidei“ Armatei, 
militari care prin modul de înde-
plinire a activităților desfăşurate 
în serviciile de pază şi intervenție 
în unități, depinde siguranța 
noastră, a tuturor militarilor.

impuse prin asumarea misiunii, dovedind că 
sutele de ore petrecute pe terenul de instrucţie 
şi, poate, timpul petrecut în misiuni similare 
departe de casă, nu au fost în zadar. Deşi 
pregătirea materialului s-a realizat mecanizat, 
cea mai provocatoare etapă a fost, într-adevăr, 
turnarea propriu-zisă a betonului deoarece a 
presupus un efort intens şi susţinut din partea 
întregii echipe deoarece a trebuit să se ţină 
cont atât de respectarea procedurilor tehno-
logice, cât şi de respectarea timpilor în care 
materialul poate fi pus în operă, ulterior 
devenind greu de modelat. 

Chiar dacă misiunea Centrului 70 Geniu 
„General-maior Gheorghe Teodorescu” se rea-
lizează prin executarea misiunilor de sprijin 
de geniu şi EOD în cadrul instruirii prin prac-
ticare, preponderent în alte locaţii decât 
cazarma de dispunere la pace, există o preo-
cupare permanentă a comenzii unităţii de 
asigurare a celor mai bune condiţii de cartiruire, 
desfăşurare a activităţilor zilnice şi sportive. 
Astfel, ca rezultat al demersului iniţiat în 
decursul anului 2018, o altă mare realizare 
notabilă din anul 2022 a fost finalizarea pro-
iectului de investiţie imobiliară constând în 
intervenţii şi modernizări radicale la pavilionul 
Comandament din cadrul Centrului 70 Geniu 
„General-maior Gheorghe Teodorescu”. 

Lucrările executate au vizat, pe de o parte, 
consolidarea structurii de rezistenţă a clădirii 
şi, pe de altă parte, modernizarea aspectului 
general, prin executarea unor lucrări de 
intervenţii specifice, precum: refacerea aco-
perişului şi a faţadei clădirii, creşterea coefici-
entului termic prin lucrări de termoizolare şi 
montare a uşilor şi ferestrelor termoizolante, 
realizarea compartimentărilor interioare, în 
conformitate cu cerinţele operaţionale impuse 
de misiunea proprie, refacerea instalaţiilor de 
alimentare cu apă, sanitară, termică şi electrică, 
refacerea instalaţiei de hidranţi interiori, 
inclusiv prin instalarea unui sistem de senzori 

moderni de detecţie şi avertizare în caz de 
incendiu, refacerea infrastructurii de comuni-
caţii, astfel încât unitatea să poată fi conectată 
cu uşurinţă la reţelele proprii ale Ministerului 
Apărării Naţionale, inclusiv cele cu un nivel de 
secretizare mai mare decât secret de serviciu, 
realizarea lucrărilor de refacere a tencuielilor 
interioare şi a finisajelor, conferind un aspect 
modern spaţiilor destinate birourilor cadrelor 
din comandament.

Totodată, pavilionul renovat a fost dotat 
cu mobilier nou, modern, care aduce un plus 
de confort utilizatorilor şi permite desfăşurarea 
în cele mai bune condiţii a unei serii întregi de 
activităţi, de la cele zilnice, uzuale, până la 
desfăşurarea unor exerciţii tactice de coman-
dament (cu utilizarea mijloacelor moderne de 
procesare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor) 
sau a altor activităţi în comun cu structuri 
similare din armatele moderne. 

Cu o bogată tradiţie şi experienţă, dobân-
dite prin executarea unui spectru larg de 
misiuni, cu personal specializat în arma geniu, 
bine pregătit şi motivat pentru a acţiona 
oportun la realizarea obiectivelor viitoare, 
Centrul 70 Geniu „General-maior Gheorghe 
Teodorescu” al Statului Major al Forţelor 
Aeriene, ESTE MEREU LA DATORIE, acolo unde 
este nevoie de acesta. 
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Imagine din noul sediu administrativ al 
unității
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