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MESAJUL ŞEFULUI SMFA
CU PRILEJUL DEBUTULUI ANULUI DE INSTRUCŢIE 2018

Provocarea performanţei

General de
flotilă aeriană
dr. Viorel PANĂ,
Şeful Statului Major
al Forţelor Aeriene

Trecerea într-un an nou calendaristic reprezintă
atât un reper important în cronologia evoluţiei noastre
personale şi profesionale, cât şi un moment de canalizare
a energiilor pentru parcurgerea următoarei etape
privind dezvoltarea profesională. Sfârşitul de an
constituie momentul bilanţului şi al recunoaşterii
meritelor fiecărei structuri din categoria noastră de
forţe, dar şi un moment propice pentru autoevaluarea
obiectivă a activităţii fiecăruia dintre noi. Cred că
suntem pregătiţi cu toţii să accesăm calendarul unui
nou an cu forţe proaspete, ducând, totodată, mai
departe împlinirile anului 2017.
Angajamentele îndeplinite în ultimul an nu au fost
nici puţine şi nici facile, Forţele Aeriene Române
asumându-şi cu succes atingerea obiectivelor pe
parcursul a ceea ce a fost cel mai prolific şi solicitant
an, din punct de vedere al participării la misiuni şi
exerciţii de nivel internaţional de o anvergură deosebită.
Am contribuit astfel, alături de celelalte categorii de
forţe, la consolidarea imaginii României ca partener
care contribuie activ la efortul comun de furnizare a
securităţii şi stabilităţii în flancul estic al Alianţei
Nord-Atlantice.
Participarea la exerciţii precum Saber Guardian,
Noble Jump sau Tobruq Legacy ne-a oferit
oportunitatea de a ne dovedi competenţele şi de a ne
amplifica nivelul de expertiză în cadrul fiecărei secvenţe
a scenariului NATO de apărare colectivă, de la concepţie
până la execuţie. S-a probat, prin executarea acestor
exerciţii, interoperabilitatea deplină între toate forţele
şi mijloacele (radiolocaţie, artilerie şi rachete
antiaeriene, aviaţie), atât din cadrul Forţelor Aeriene,
cât şi din cadrul celorlalte structuri naţionale sau
internaţionale, participante la misiunea de apărare
integrată a spaţiului aerian.
Totodată, pentru a realiza apărarea şi controlul
utilizării spaţiului aerian naţional, care a devenit un
obiectiv al apărării colective, structuri militare
specializate ale statelor partenere au început să execute,
începând cu anul 2017, Serviciul Poliţie Aeriană

Întărită în România, sub comanda NATO şi în
coordonare cu Forţele Aeriene Române.
Din punct de vedere al înzestrării, în anul 2017,
s-a scris o filă importantă a istoriei recente a Forţelor
Aeriene, odată cu finalizarea etapei iniţiale de
introducere în serviciu a avionului F-16. Această
platformă aeriană oferă atât un plus de capabilităţi
Forţelor Aeriene Române, cât şi încrederea aliaţilor
că putem susţine executarea de misiuni comune la
standarde comune. De asemenea, tot în anul 2017, au
fost iniţiate demersurile legale pentru ca programul
F-16 să fie dublat de un demers similar în domeniul
apărării aeriene cu baza la sol.
Aceste programe majore de înzestrare a Forţelor
Aeriene vin în completarea celor deja implementate
în ultimii ani în domeniul aviaţiei de transport,
radiolocaţiei sau războiului electronic şi reprezintă
înţelegerea faptului că încrederea şi respectul nu se
obţin altfel decât prin eforturi susţinute, prin sacrificii,
viziune şi strategii corect orientate.
Calendarul anului 2018 se anunţă cel puţin la fel
de solicitant prin prisma organizării şi participării la
exerciţii şi misiuni atât la nivel naţional, cât şi
internaţional. Prin urmare, îmi exprim speranţa că
„lecţiile învăţate” în cursul activităţilor deosebit de
complexe ale anului 2017 vor constitui premise pentru
dezvoltarea cooperării şi interoperabilităţii, atât cu
partenerii de alianţă, cât şi la nivel întrunit, în cadrul
antrenamentelor şi misiunilor executate împreună cu
celelalte categorii de forţe armate.
Aşa cum este normal, standardele au o tendinţă
ascendentă, iar noi trebuie să întâmpinăm cu cel puţin
acelaşi nivel de responsabilitate obiectivele de evoluţie
pe care instituţia noastră şi le asumă. Vom lua parte
la misiuni şi exerciţii cu vizibilitate internaţională, în
care vom integra tehnica şi capabilităţile nou intrate
în dotare, vom continua procesul de dezvoltare a
capabilităţii de apărare aeriană, concomitent cu
pregătirea ca specialişti în domeniul aviaţiei,
radiolocaţiei, artileriei şi rachetelor sol-aer.
Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că
anul 2018 stă sub auspiciile sărbătoririi Centenarului
Marii Uniri, devenind astfel un reper sacru de
comemorare a sacrificiului înaintaşilor. Pentru tot
personalul care încadrează structurile Forţelor Aeriene
Române de astăzi, raportarea la cele mai înalte
standarde profesionale şi morale constituie o asumare
a datoriei de a onora memoria tuturor celor care au
plătit preţul suprem de-a lungul a peste un veac pentru
gloria şi tradiţia Forţelor Aeriene şi ale României.
În concluzie, se impune din partea fiecăruia o
abordare responsabilă, coerentă şi realistă a sarcinilor
particulare, prin raportare la valorile de bază ale
organizaţiei noastre, respectiv integritate, devotament
şi tenacitate. Doar aşa putem contribui la transformarea
Forţelor Aeriene într-o forţă aeriană modernă,
flexibilă, dislocabilă, bine antrenată şi capabilă să
asigure României integritatea teritorială şi
suveranitatea naţională.

Un 2018 plin de realizări!
Cer senin!

Componentă importantă a sistemului
naţional de apărare a spaţiului aerian,
complexul de rachete sol-aer HAWK,
la trecerea pe sub Arcul de Triumf
Drapelele de identificare ale unităţilor care
au participat în teatrele de operaţii

Membrii Asociaţiei „Tradiţia Militară” au
defilat purtând uniforme specifice
Primului Război Mondial

Militari din cadrul
Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer

Parada tehnicii militare a fost
deschisă de un elicopter IAR-330
de la Baza 90 Transport Aerian

Peste 3.500 de militari şi
specialişti din Ministerul
Apărării Naţionale,
Ministerul Afacerilor
Interne şi Serviciul Român
de Informaţii, cu peste
350 de mijloace tehnice,
cărora li s-au alăturat
peste 300 de militari din
ţări aliate sau partenere
au participat la Parada
militară desfăşurată cu
ocazia Zilei Naţionale a
României în Piaţa Arcului
de Triumf din Bucureşti.

Trecere la verticala Arcului de Triumf a elicopterelor
IAR-330 din dotarea Forţelor Aeriene

1 Decembrie
ziua naţională a româniei

Blocul de paradă al instituţiilor
militare de învăţământ

AGENDA
Generalul de flotilă aeriană Viorel PANĂ, şeful SMFA, şi generalul-locotenent Michael
HOOD, comandantul RCAF, trec în revistă Garda de Onoare

Vizita delegaţiei RCAF
Generalul-locotenent
Michael HOOD, comandantul
Forţelor Aeriene Regale Canadiene
(RCAF), a efectuat în data de
16.11.2017 o vizită la sediul Statului
Major al Forţelor Aeriene (SMFA),
pentru o scurtă întrevedere cu
echipa de comandă a Forţelor
Aeriene Române.
Delegaţia canadiană a fost
întâmpinată de către generalul de
flotilă aeriană Viorel PANĂ, şeful
SMFA, iar vizita a avut loc în contextul întăririi relaţiilor de colaborare
dintre militarii celor două ţări, fapt
favorizat şi de dislocarea detaşamentului canadian la Baza Aeriană
de la Mihail Kogălniceanu, cu
aeronave CF-18, în cadrul misiunii
NATO de Poliţie Aeriană Reassurance.
Generalul-locotenent Michael
Hood a adus mulţumiri militarilor

FAR pentru buna cooperare şi a
catalogat efortul comun românocanadian ca fiind unul foarte
important (very significant work) şi
care reflectă totodată spiritul
Alianţei Nord-Atlantice.
Membrilor delegaţiei le-au fost
prezentate locul, rolul, misiunile,
structura de comandă-control,
capabilităţile de care dispun Forţele
Aeriene Române în prezent şi priorităţile de achiziţii viitoare, mai ales
odată cu alocarea celor 2% din PIB
dezvoltării militare în cadrul NATO.
Conversaţia şi-a îndreptat apoi
direcţia către îndeplinirea planurilor
de dezvoltare a capabilităţilor
Forţelor Aeriene, şeful Statului
Major al FAR prezentând ca obiectiv
important finalizarea tranziţiei către
operaţionalizarea completă a
escadrilei de F-16 Fighting Falcon,

Generalul
HOOD a
consemnat
în Cartea
de Onoare
a SMFA
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Mirela VÎŢĂ
Adrian SULTĂNOIU

Generalul-locotenent Michael HOOD, comandantul RCAF,
în timpul întâlnirii cu echipa de comandă a FAR

dar a punctat şi faptul că MiG-ul 21
LanceR este în continuare o aeronavă de încredere a categoriei
noastre de forţe.
Partea canadiană a aplaudat
iniţiativa noastră de transformare
în domeniul achiziţiilor de tehnică
şi a menţionat că şi structura pe care
o reprezintă se bucură de o îmbunătăţire a susţinerii bugetare,
întrucât factorii de decizie politici
încep să aprecieze beneficiile unei
flexibilităţi crescute în domeniul
puterii aeriene.
În urma desfăşurării misiunilor
de Poliţie Aeriană pe teritoriul ţării
noastre, generalul-locotenent
HOOD s-a arătat interesat şi de
eforturile noastre de a implementa
anumite înţelegeri cu vecinii de
graniţă, care ne-ar permite
continuarea unei misiuni de
interceptare sau patrulare (spre
exemplu) în afara spaţiului nostru
aerian. De menţionat că Forţele
Aeriene Regale Canadiene au
încheiat un asemenea acord cu
Statele Unite, înlăturând în situaţiilimită constrângerea de a se

desfăşura doar în spaţiul aerian
propriu.
Un alt subiect faţă de care
oaspeţii şi-au arătat susţinerea este
evoluţia spre un rol mai bine definit
al corpului subofiţerilor, şi implicarea lor în toate activităţile curente,
cu acordarea unor responsabilităţi
clare pe toate liniile ierarhice.
Generalul de flotilă aeriană Viorel
PANĂ a confirmat că Forţele Aeriene
adoptă aceeaşi perspectivă asupra
delegării de responsabilitate către
subofiţeri şi a subliniat faptul că
subofiţerul său de comandă, plutonierul adjutant principal
Daniel Narcis SÎMPETRU, este
extrem de implicat în coordonarea
multora dintre activităţile şi evenimentele care se regăsesc pe agenda
SMFA-ului.
Activitatea s-a finalizat prin
sublinierea importanţei unei bune
colaborări între partenerii NATO,
delegaţia Forţelor Aeriene Cana
diene declarându-şi deschiderea
către viitoare proiecte comune sau
schimburi de experienţă cu militarii
Forţelor Aeriene Române.
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AGENDA

Întâlnirea anuală a şefului SMFA cu ataşaţii apărării
Mirela VÎŢĂ

În luna noiembrie 2017, generalul de flotilă aeriană Viorel PANĂ,
şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, împreună cu echipa de
comandă, s-au întâlnit, la sediul instituţiei, cu ataşaţii apărării acreditaţi
în România.
Întâlnirea reprezintă deja o tradiţie în ceea ce priveşte relaţia SMFA
cu ataşaţii apărării, începând din anul 2005, fiind cuprinsă în „Calendarul
activităţilor Ministerului Apărării Naţionale la care sunt invitaţi să
participe membrii birourilor ataşaţilor apărării acreditaţi în România
în anul 2017”. Cu acest prilej, echipa de comandă a Forţelor Aeriene

a prezentat evoluţiile recente din cadrul FAR, iar oaspeţii au avut ocazia
să pună întrebări punctuale şi să îşi contureze o imagine actualizată
a procesului de transformare prin care trece categoria noastră de forţe.
De data aceasta, tema discuţiilor a fost prezentarea progreselor în
domeniul modernizării Forţelor Aeriene, cu accent pe completarea
primei escadrile F-16 Fighting Falcon şi planurile de achiziţie a primului
sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) tip PATRIOT.
Această întâlnire reprezintă o bună oportunitate de consolidare a
încrederii reciproce şi dialogului cu reprezentanţii militari ai altor state.

Aviaţia pe înţelesul copiilor
La sfârşitul lunii noiembrie 2017, elevii
Şcolii Step by Step din Bucureşti au avut parte
de o zi de educaţie deosebită, cu activităţi
dedicate Zilei Naţionale a României. O
delegaţie a Forţelor Aeriene, sub coordonarea
locotenent-colonelului Ion Adrian LUNGU
(Secţia Învăţământ), alături de colegii din
celelalte categorii de forţe, le-au vorbit pe
înţelesul lor celor 130 de copii, cu vârste între
6-12 ani, despre universul Armatei, importantă
pentru asigurarea securităţii ţării şi despre ce
înseamnă să fii militar.

Activitatea a fost interactivă, copii au avut
ocazia să pună întrebări pentru a-şi clarifica
marile mistere ale zborului: cum funcţionează
avioanele, cum se dirijează şi se construiesc, cum
poţi deveni pilot sau inginer, sau pur şi simplu
să se imagineze la manşa avionului, printre nori,
purtând casca de pilot.
Istoricul prof. dr. Sorin TURTURICĂ le-a
prezentat Povestea Armatei Române şi faptele
de vitejie ale strămoşilor, iar căpitanul
Magdalena ALDEA, pilot de elicopter, le-a
povestit despre cum visul de a zbura se poate

Locotenentul BLĂNARU imortalizează
entuziasmul micilor şcolari

INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY

Mirela VÎŢĂ
Bogdan PANTILIMON

transforma în realitate: „Recunosc, m-au trecut
toţi fiorii şi toate amintirile mele de şcolar au înviat
atunci când m-am aflat în prezenţa acestor copii.
Să ai în faţa ta zeci de priviri ghiduşe şi curioase ce
se entuziasmează la ideea de armată, este o
adevărată provocare. Însă am trecut peste emoţii
şi am încercat să le ofer puţin din dragostea mea
pentru aviaţie. I-am încurajat să-şi urmeze visurile
şi să creadă în ei. I-am sfătuit să îndrăznească până
la nori şi dincolo de ei. Cu muncă, ambiţie, dedicare
şi puţină îndrumare de la părinţi şi profesori fiecare
dintre aceşti şcolari minunaţi îşi va găsi rostul".

Căpitanul Magdalena ALDEA
interacţionând cu un posibil
aviator
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Interview with
Lieutenant-Colonel
MARK HICKEY,
Commander
Canadian Air
Task Force
Romania

Mirela VÎŢĂ
Adrian SULTĂNOIU

RCAF

About 135 Royal Canadian Air Forces members and four CF-188
Hornets are taking part in block 45 of NATO enhanced Air Policing in
Romania. Their mission started September 1, 2017 and will last until
December 31, 2017, with the main objective of supporting NATO air
policing.
Our team had the opportunity to talk to Lieutenant-Colonel Hickey,
who was recently appointed commanding officer of 409 Tactical Fighter
Squadron, and leads the task force comprised of a fighter detachment
of aircrew and maintainers from 4 Wing Cold Lake, Alberta, and support
personnel, including force protection and engineers from 2 Wing
Bagotville, Québec, and across the RCAF. Very important to add is that
Lieutenant-Colonel Hickey is also a CF-188 Hornet pilot, so he has a
great insight on every aspect of the mission.
In the spring of 2014, a Canadian detachment
was deployed to Romania, at Campia Turzii as
part of NATO’s reassurance of the eastern flank
of the alliance. Also, in March-April 2016, a
joint Romanian-Canadian training exercise
took place here at MK airbase. Did the feedback
and conclusions of those previous missions
helped you in any way?
For me personally this is my first mission to
Romania, and the feedback we received from
our colleagues who came to Romania before us
was definitely important. The information they
provided helped us make decisions about the
size and composition of the mission. In fact, some
of the members in the Air Task Force right now
were on those previous missions, for example,
one of our orderly room clerks; she was on both
of the past missions to Romania, and has provided us with a great deal of insight. Further helping our team, we also have a couple of members
with Romanian backgrounds who speak the
language; this helps tremendously when
interacting with our Romanian Air Force counterparts, and the Romanian public.
How did you accommodate your deployment?
What was your first impression upon arriving
here?
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I must say, we received an excellent welcome
from the Romanian people. The Romanians have
been very gracious hosts, and everybody here
was very friendly and extremely supportive. The
weather was also great in August when we arrived
and it has been really good all along. Although
it’s a long mission, between four and five months
in total for most of the team, we feel very welcome
and we’re really enjoying the experience.
What do you do in your spare time? Which area
of R
 omania did you visit?
Personally, as the commander, I don’t really
have a lot of spare time to visit, but we try to
make it to Constanta when we can, either for
supper at a local restaurant, or just to see some
sights. When the weather was nicer, members
of the Air Task Force went to the beach a few
times and that was well received. Overall it’s an
incredibly beautiful country and members of
the task force are enjoying many of the sites!
Occasionally, when guests visit, we take them
to Constanta to show them around and go to a
local restaurant. We’re trying to learn as much
as we can about the Romanian culture and
history. For example, we’ve found there are some
important archaeological sites and ruins near
MK Air Base, and we’ve taken the opportunity

to visit them as much as we can, and immerse
ourselves in this great country and your
culture.
What do you want to transmit to Romanians
who do not have a very clear idea about your
role here?
The message I really want to send is how we
are only here to help enhance the capabilities
of our Romanian Air Force partners. They are a
talented and extremely capable group of pilots
and maintainers, and they have all the tools
necessary to conduct the air policing mission
by themselves. We are only here to enhance
their capability, and help preserve the integrity
of Romania’s airspace, as a NATO ally. Further,
this has been a great opportunity to train with
the Romanian Air Force and increase interoperability with other allies operating in the region.
What can you tell us about your subordinates?
Are they a compact team? What is their level
of training? Have they been on other abroad
missions?
Our contingent is made up of members of
409 Tactical Fighter Squadron from 4 Wing, Cold
Lake, 2 Air Expeditionary Wing, Bagotville and
several other places from across the Royal

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE

Canadian Air Force. Cold Lake is on the western
side of Canada, while Bagotville is more in the
eastern-central part of Canada, where the first
language is French. The CF-18 personnel are all
from Cold Lake, but other groups of personnel,
like force protection, engineers, and our medical
staff are from a variety of units across Canada.
The entire Air Task Force trained together for a
period of time before deploying, so when we
arrived we were a pretty cohesive team already.
Some of our members have deployed overseas
before, which brings a breadth of experience to
the team; but we also have some first-timers
among us, and the experience they will gain
here will help the organization as a whole. When
we complete our mission everyone will go back
to their units in Canada, and we will analyze
what we have learnt so we can all benefit for
future missions.
Please tell us more about the CanadianRomanian training exercises you do here.
What type of missions and battle tactics did
you practiced here? Differences, similarities
regarding the- Canadian working mode? Are
the NATO procedures, as a common language
for interoperability, well implemented on both
sides?
The Romanian personnel we have flown
and worked with are very well trained, and
extremely familiar with NATO tactics, techniques
and procedures, which made it that much easier
to start working together when we first arrived.
We train together almost daily, conducting a
variety of missions, like: basic fighter maneuvers,
air combat maneuvers, tactical intercepts,
offensive and defensive counter air, close air
support, air interdiction and lots more.
In addition to the MiG-21s, we’re also training
alongside Romanian and Portuguese F-16
Fighting Falcons based at the 86th Air Base in
Borcea, United States Army Black Hawk helicopters, and U.S. Air Force AWACS. Also, we’ve done
some training with the Puma helicopters based
here at MK. These are all training opportunities

we don’t normally get at home, but over here,
with the number of allies we have in such close
proximity, we’re getting more DACT [dissimilar
aircraft training] opportunities than we ever
would back home. It’s a win-win situation, we’re
learning a lot from you and hopefully you’re
learning a bit from us, too.
What do you consider to be the main
differences between MIG-21 and
Hornet aircraft in regard to
operating procedures?
The MiG-21 is a great aircraft, and we enjoy flying with
them very much; the main
difference between the two jets
is the Hornet is a fourth generation aircraft and therefore a more
integrated platform, with a variety of sensors
that enhance situational awareness and provide
excellent air-to-air and air-to-surface
capability.
Do you confirm the participation with CF-18
Hornet aircraft at the National Romanian Day,
on December 1? How are preparations going?
In Canada, do you usually participate in airshows and festive days?
Yes, I can confirm we will participate in the
parade, and we are all looking forward to it. I
believe it is the first time Canadians will have
ever marched in this parade, which is a great
honour and privilege. It will be an outstanding
opportunity for us to participate in such an
important day for Romania, we’ll be there with
a platoon of personnel, about 30 members of
the Air Task Force, and two CF-18 Hornets which
will conduct a flyby. At home, we have a CF-18
Demonstration Team, which specializes in events
and activities like this all summer long. We also
do a number of flybys and static demonstrations
at airshows all over Canada and the United
States.

well-deserved time-off to spend with their
families and loved ones. Most families will
probably have a second Christmas, as the Air
Task Force will be spending December here. But
this isn’t a problem, everyone came here prepared to conduct the mission from start to finish.
I’m proud to say that every person from this
detachment is carrying out his or her duties with
dedication and professionalism. We’re accomplishing quite a lot while here, and developing
an extremely strong partnership with our
Romanian allies. Overall, the mission has been
a great success and we are very proud to have
been a part of it.

What do you hope to accomplish
at the end of the mission, for
your unit and for yourself,
personally?
At the end of the mission,
when we all go home, the entire
Air Task Force will take some
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EVENIMENT

Depunerea Jurăm
la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene

Plutonier adjutant principal Alexandru BOTAN
Plutonier major Daniel FILIP

Marți, 24 octombrie 2017, la sediul Școlii Militare de Maiștri
Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, Boboc, s-a
desfăşurat festivitatea de depunere a Jurământului Militar de
către elevii maiştri militari şi subofiţeri din anul I.

Generalul de brigadă Gheorghiță VLAD, comandantul Diviziei 2 Infanterie „GETICA”,
şi comandantul şcolii, comandorul ing. Valentin ENACHE, îi felicită pe elevi pentru depunerea
Jurământului Militar
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Cu ocazia acestui eveniment deosebit
de important în cariera militară, au primit
insigna simbol elevii admiși în această
instituție pentru perioada de studii 20172019, respectiv 2017-2018. Tot la această
dată, au depus Jurământul Militar și doi
ofiţeri medici din cadrul Forţelor Aeriene
Române, chemați în activitate. La mani
festările conduse de către comandantul
şcolii, comandorul ing. Valentin ENACHE,
au fost prezente oficialități militare, profe
sori, instructori, rude şi apropiaţi ai elevilor.
Dintre oficialităţile prezente, îi amintim pe
generalul de brigadă Gheorghiță VLAD,
comandantul Diviziei 2 Infanterie „GETICA”,
colonelul dr. Nicolae Daniel BĂNICĂ,
reprezentantul Statului Major al Apărării,
comandorul ing. Cristian-Marius
PĂTRAŞCU, din partea Statului Major al
Forțelor Aeriene, precum și comandanți
de unități militare din garnizoana Buzău.

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE

EVENIMENT

ântului Militar
la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“

Adrian SULTĂNOIU
Marţi 24 octombrie 2017, în Piaţa
Sfatului din Municipiul Braşov a avut loc
festivitatea de depunere a Jurământului
Militar de către studenţii anului I ai
Academiei Forţelor Aeriene „Henri
Coandă“.
La eveniment au participat, alături de părinţi
şi invitaţi ai studenţilor, şeful Statului Major al
Forţelor Aeriene, generalul de flotilă aeriană
Viorel PANĂ, prefectul judeţului Braşov,
domnul Marian RASALIU, preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov, domnul Adrian
VEŞTEA, viceprimarul Municipiului Braşov,

domnul Costel MIHAI, personalităţi ale
administraţiei publice locale, elevi, rectori şi
profesori de la universităţile, liceele şi şcolile
din Braşov şi din ţară.
„Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii, jur
să respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele
militare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”, sunt
cuvintele care au răsunat printre picăturile de
ploaie care parcă întăreau jurământul solemn
al tinerilor aviatori. 171 de tineri, dintre care
32 de fete, au depus jurământul şi vor studia
cursurile de la profilurile aviaţie naviganţi,
aviaţie nenaviganţi, piloţi pentru elicoptere,
piloţi pentru forţe terestre, meteorologie,

INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY

ofiţeri de stat major, artilerie şi rachete
antiaeriene, atât pentru forţe aeriene, cât şi
pentru forţe terestre şi radiolocaţie. „Pentru
aceşti copii – că nu pot să le spun altfel – studenţi
care au venit la Academia Forţelor Aeriene este,
poate, cel mai important moment al lor. Este
momentul când ei îşi fac legământul cu ţara,
jură credinţă şi este momentul când ei îşi încep
adevărata carieră militară”, a declarat
comandor doctor Gabriel RĂDUCANU,
comandantul Academiei Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”. La finalul ceremoniei, tinerii
militari au făcut o demonstraţie de mânuire a
armei, cu care au smuls aplauzele audienţei.
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EVENIMENT

Locotenent Andreea SANDU
Maistru militar Florin PETRU

Artileriti din Republica Moldova, n exerciiu la Capu Midia
Un detaşament de militari din
Republica Moldova a sosit la sfârşitul lunii
octombrie în România, pentru a se instrui
şi a executa trageri cu tunurile antiaeriene
calibru 57 mm din cadrul sistemului S-60,
în Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de
Trageri Sol-Aer „Gl. Bg. Ion Bungescu”.
Maiorul Alexandru CEBOTARI, coman
dantul detaşamentului alcătuit din
9 ofiţeri şi 6 subofiţeri, ne-a împărtăşit
impresiile sale despre această dislocare:
– Care este periodicitatea venirii în
Poligonul Capu Midia? Vă mai dislocaţi şi în
alte zone din România?
– 2017 este al treilea an consecutiv de când
venim să ne antrenăm aici. Nu ne dislocăm în alte
zone din România, ci doar în Poligonul Capu Midia,
care ne oferă facilităţile de care avem nevoie pentru
a ne desfăşura pregătirea. Noi sperăm să continuăm
aceste exerciţii şi pe viitor, dar decizia aparţine
eşalonului superior.
– Cum văd subordonaţii dumneavoastră
această etapă de pregătire?
– Militarii consideră această perioadă de
instruire foarte benefică şi o reală oportunitate,
în primul rând pentru că întreaga activitate
se finalizează cu trageri reale, obiectiv încă
nerealizabil în Republica Moldova. În plus,
relaţia de lucru cu reprezentanţii poligonului
şi militarii români este foarte bună: instructorii
militari din cadrul Batalionului 715 Câmpia Turzii
şi Batalionului 864 Borcea au realizat instruirea şi
coordonarea activităţii, sub directa supraveghere
a colonelului Vasile SANDRU.

Comandantul TIPTSA, colonelul Eugen Viorel
BITAN (centru), împreună cu detaşamentul
militarilor din Republica Moldova
– Cum se desfăşoară programul de
pregătire în poligon? Care sunt greutăţile pe
care le întâmpinaţi?
– Avem un program intens de 10 ore /zi , însă
nu am întâmpinat dificultăţi în pregătirea teoretică
şi practică, fiind reîmprospătate cunoştinţele din
anii anteriori. O parte din militari au fost şi în anii
precedenţi, însă sunt şi oameni care au participat
pentru prima dată într-o astfel de misiune/exerciţiu,
fiind impresionaţi de facilităţile oferite de poligon.
Aici putem aplica practic cunoştinţele teoretice
care să conducă la îndeplinirea cu succes a
misiunilor de luptă încredinţate.

– Cum vă petreceţi timpul liber? Aţi vizitat
obiective turistice din zonă?
– Da, în ziua de 25 octombrie am efectuat o
vizită în Portul Militar Constanţa, în cadrul căreia
ne-au fost prezentate Fregata Regina Maria şi
Nava Şcoală Bricul Mircea. Apoi, pe 29 octombrie
am vizitat Muzeul Naţional de Istorie şi Muzeul
Militar.
Am participat, de asemenea, la competiţia
sportivă dedicată Zilei Armatei României „Cupa
TIPTSA” la mini fotbal, obţinând rezultate bune,
însă timpul foarte scurt şi solicitant nu ne-a permis
vizitarea altor oraşe/obiective.

Pregătirea şi executarea tragerilor cu tunul antiaerian
de calibru 57 mm din cadrul sistemului S-60
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Sistemul de rachete

PATRIOT
Procedura achiziţionării sistemelor de rachete PATRIOT a fost
demarată în prima jumătate a anului 2017, iar la începutul lunii noiembrie
a fost primită scrisoarea de acceptare (Letter of Acceptance - LOA)
din partea Guvernului SUA privind achiziționarea primului sistem de
rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) tip PATRIOT, planul pe termen
lung cuprinzând achiziţia a şapte asemenea sisteme care vor intra în
dotarea Armatei României.

Urmând procedura de legife
rare, Parlamentul României a
adoptat proiectul de lege în data
de 21 noiembrie 2017, apoi, o
săptămână mai târziu, preşedintele României, Klaus IOHANNIS,
a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea
„Capabilității de apărare aeriană
cu baza la sol” aferentă programului de înzestrare „Sistem de rachete
sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”.
Astfel, se doreşte ca sistemul
pentru care a fost primită LOA
să fie contractat până la sfârșitul
anului 2017.
Configuraţia 3+ care va fi achi
ziţionată de statul român este cea
mai modernă variantă existentă
pe piaţă în prezent, din punct de
vedere al configuraţiei hardware
şi software, al echipamentelor de
sol şi rachetelor.

Pachetul cuprinde, pe lângă
echip amentele majore, şi mij
loacele de transport, materialele,
piesele, echipamentele de mente
nanţă şi muniţia necesară, pachetul
de suport logistic iniţial şi a servi
ciului de instruire, echipamentele
criptografice şi cu regim special.
În prealabil, pe 18 octombrie,
în prezenţa ministrului apărării, s-a
semnat Memorandumul de Înţe
legere între S.C. Aerostar S.A. și
compania americană Raytheon
International Defence System,
privind colaborarea în domeniul
echipamentelor și componentelor
aferente sistemului integrat multi
level de apărare aeriană, astfel
încât românii vor contribui la
producerea și mentenanța fiecărui
sistem PATRIOT livrat către țară.
Reprezentanții celor două
companii semnatare au subliniat

Mirela VÎŢĂ
faptul că acesta este un prim pas
al unei colaborări de durată, care
include România în programele
majore de achiziții în domeniul
apărării. Vor fi create astfel opor
tunități pentru implementarea
noilor tehnologii de vârf în dome
niu, iar dezvoltarea celui mai
avansat sistem antirachetă cons
tituie nu doar o garanție de secu
ritate pentru România, ci și înde
plinirea unor angajamente asu
mate de România ca stat partener
în cadrul NATO.
DESPRE CARACTERISTICILE
ŞI MODUL DE UTILIZARE
AL SISTEMULUI DE RACHETE
PATRIOT
Conform companiei produ
cătoare, PATRIOT are la activ peste
1.500 de teste aeriene și peste
3.200 de teste la sol.
PATRIOT este astfel conceput
încât să poată fi instalat cu rapi-
ditate în teatrul de operațiuni, să
poată fi operațional chiar și în
condiții foarte dificile și să poată fi
relocat în funcție de cerințe. Astfel,
dacă va fi necesar, România va
putea utiliza sistemele sale PATRIOT

Adrian SULTĂNOIU
pentru a apăra aliații NATO.
Alte cinci țări membre NATO
posedă în acest moment sisteme
PATRIOT, astfel că interoperabilita
tea și operațiunile comune pot fi
realizate cu mult mai multă
ușurință decât cu oricare alt sistem.
PATRIOT stă la baza sistemelor
integrate de apărare antiaeriană
din Statele Unite ale Americii,
Olanda, Germania, Spania și Grecia.
Alți aliați europeni și parteneri
de securitate și-au exprimat interesul pentru instalarea de sisteme
PATRIOT. Suedia a anunţat în
noiembrie 2017 că va începe nego
cierile pentru a cumpăra sisteme
americane de apărare aeriană
PATRIOT în valoare de 10 miliarde
de coroane (1 miliard de euro), iar
Polonia a soliciat oficial sistemul
PATRIOT în martie 2017 și și-a con
firmat angajamentul în luna iulie
2017. Anul acesta, o unitate de
tragere PATRIOT a fost instalată în
România ca parte a exercițiului
Tobruq Legacy.
Surse: Comunicat de presa din
18 octombrie http://gov.ro/, //www.
raytheon.com/, //www.lockheed
martin.com

Sistemul PATRIOT, în cadrul
exerciţiului Tobruq Legacy
(Capu Midia 2017)
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ALMA MATER
Totul se întâmplă dintr-un
motiv. Când alegi Erasmus, niciodată nu poți ghici cum va fi. Acum,
îmi dau seama că nu ar fi putut fi
mai bine. Fiecare persoană, fiecare
zâmbet, fiecare cuvânt, fiecare
moment, totul era perfect.
Fiind sfârșitul primului semestru al anului universitar, mulți
așteptam cu inima la gură afișarea
locurilor disponibile pentru programul Erasmus și perioada de
selecție. Entuziasmată și motivată
de poveștile colegilor care au
trecut „botezul Erasmusului”,
mi-am pregătit dosarul conform
cerințelor și l-am depus la biroul
Erasmus din cadrul Academiei,
așteptând nerăbdătoare interviul
decisiv care a avut loc câteva zile
mai târziu. Amalgamul de emoții
a adus la răspunsul favorabil privind studiul la Academia Forțelor
Terestre „General Tadeusz
Kościuszko” din Wroclaw, Polonia.
Datorită oamenilor capabili
implicați în acest program, actele
necesare au fost finalizate într-o
perioadă extrem de scurtă (maximum 2 săptămâni), ceea ce a
facilitat întocmirea planului pentru
aventura ce va urma.
Erasmus este o experiență
puternică. Erasmus schimbă vieți,
deschide minți! Aceasta este
deviza proiectului și se bazează
pe poveștile celor câtorva milioane de studenți care au beneficiat deja de avantajele lui. A trăi
în străinătate, studiind ceva
diferit sau într-un mod diferit,
este ceva ce nu vei uita niciodată. Este unic atât din punct de
vedere personal, cât și academic.
A fi pentru câteva luni într-un
mediu internațional este cea mai

Experienţa
Erasmus
Dincolo de o experienţă educaţională de elită, studenţii
Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” pot beneficia
de granturi de studii ERASMUS+, în limita locurilor
alocate anual şi cu îndeplinirea condiţiilor de participare.
I-am rugat să ne împărtăşească experienţa lor:
Student caporal
Narcisa CIOTINĂ şi
colegele sale, student
caporal Corina
FLONTAŞ şi student
caporal Andreea
DĂNILĂ

bună ocazie de a stabili contacte
interculturale, de a avea o perspectivă personală asupra unei
culturi diferite, de a învăța o limbă
și de a te dezvolta ca persoană.
Entuziamul nu începe atunci
odată cu prima zi de Erasmus.
Începe mai devreme, chiar în ziua
în care primim notificarea că am

fost acceptați în program. Primul
pas spre noua noastră aventură a
fost drumul lung de 20 de ore. Am
ales transportul cu trenul până în
Budapesta, de unde am continuat
călătoria cu autobuzul. Ajunşi
dimineață, la ora 4, în orașul mult
așteptat, am fost întâmpinaţi cu
sprijin şi căldură, încât să ne facă

Campus Helmut-Schimdt
University, Hamburg
Personal, în legătură cu Erasmus pot spune
că procesul de admitere a fost unul corect,
riguros şi se concentra foarte mult pe abilitatea
de a interacţiona în limba engleză pe mai multe
domenii. Răspunsul la concurs l-am aflat în
aceeaşi zi.
Eu am fost în perioada 26 septembrie 21 decembrie la Helmut-Schimdt University of
Federal Armed Forces din Hamburg, Germania.
Pe partea administrativă şi organizatorică pot
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spune că am fost pe deplin mulţumit, deoarece
ne-au primit cu braţele deschise, ne-au oferit
cazare şi mâncare gratuit, ne-au arătat
împrejurimile şi am avut acces la toate facilităţile
universităţii, care nu erau puţine. Pe partea
educaţională am fost plăcut surprins de
facilităţile de care dispune această universitate,
în sensul în care totul era tehnologizat la un
nivel foarte mare, însă modul de predare nu
diferă foarte mult faţă de cel românesc. Temele

să ne înfrângem oboseala. Atunci
am realizat că întânirea cu oamenii
din țara care îți va fi casă pentru
3 luni este unul dintre cele mai
bune lucruri care ți se pot întâmpla. Faptul că ești în străinătate
ca turist este complet diferit de a
fi în străinătate ca student
Erasmus, și odată ce te adâncești
în stilul de viață local, totul devine
imediat mai ușor. Începi să creezi
prietenii strânse și să îți umpli
sufletul de amintiri minunate. La
urma urmei, a-i face pe tinerii
europeni să se îndrăgostească de
țările și cultura celorlalți, zi de zi,
este una dintre minunile Erasmus.
Ne-am acomodat foarte repede
datorită ajutorului studenţilor
(atât cei din facultate, cât și ceilalți
beneficiari ai program ului) și
profesorilor de acolo, care sunt
foarte primitori și disponibili
pentru orice problemă. Sunt
foarte deschişi cu studenţii
Erasmus şi curioşi de a cunoaşte
o altă cultură, ceea ce a facilitat
integrarea noastră într-un grup
multicultural şi respectiv acomo
darea mea la mediul lor de viaţă.
Pătura culturală cu care am decis
să ne acoperim experiența include
oameni din Polonia, Turcia, Spania,
Italia, Bulgaria, Ungaria, Lituania,
Statele Unite, Austria și Slovenia.
În ceea ce privește cazarea și
masa, Academia Forțelor Terestre
„General Tadeusz Kościuszko” și-a
respectat prevederile. Ne-au asigurat cazarea pentru o sumă
decentă, iar pentru cei dornici, ni
s-a oferit oportunitatea să ne
înscriem la norma de hrană pentru
studenții cazărmii, plătind costurile aferente. Avantajul deosebit
a fost faptul că moneda națională,

pe care le aveam le scriam în format electronic
şi le trimiteam profesorilor şi primeam un
„feedback” în cel mai scurt timp. Un lucru care
ne-a făcut să ne simţim bine a fost stilul de
viaţă al studenţilor de acolo, şi aici mă refer
că erau foarte relaxaţi, prietenoşi, dar cu
toate acestea nu îşi neglijau responsabi
lităţile. Cu toate că dintre toţi studenţii din
Erasmus din acea universitate, noi aveam cea
mai mică bursă, acest lucru nu ne-a împiedicat
să ne simţim bine alături de ceilalţi şi să ne
permitem tot ce voiam, pentru că preţurile
erau asemănătoare cu cele din România.
Puse cap la cap aş mai participa oricând
într-un alt program Erasmus şi aş recomanda
oricui să încerce deoarece este o experienţă
deosebită în care îţi faci prieteni noi, cunoşti o
altă cultură, vezi alte stiluri de predare şi ţi se
deschid orizonturile după această perioadă.
Toate cele bune,
Student caporal Claudiu Florin
NISTOR, Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă”
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AGENDA

Activităţi de
socializare
împreună
cu studenţii
Erasmus din
alte ţări

zlotul, are valoare aproape egală
cu leul românesc, ceea ce a ușurat
buna planificare a cheltuielilor. A
trebuit să ne descurcăm, să ne
organizăm programul și cheltuielile, să ştim cum şi pe ce să îi

investim, să încercăm să ne eliberăm agenda şi pentru şcoală,
activităţi casnice, dar şi pentru
socializare.
Aș putea să îmi înșir experiența
Erasmus pe zeci de pagini, dar

sfatul meu este să o trăiți, nu să o
citiți. Fiți deschiși la orice și orice
o să vă surprindă!
Student caporal Narcisa
CIOTINĂ, Academia Forţelor
Aeriene „Henri Coandă”

Radom Airshow 2017

Pregătire pentru zbor

În luna august, Forţele Aeriene Române au participat la
Internaţional Air Display 2017, la Baza Aeriană Radom din Polonia,
eveniment mult aşteptat de pasionaţii de aviaţie, la care au mai luat
parte expozanţi din 17 ţări, cu aeronave prezentate în zbor sau în
expoziţie statică.
De data aceasta spectatorii au
putut admira cele două aeronave
MiG-21 LanceR (pentru zboruri de
prezentare şi participare în expoziţie
statică) şi o aeronavă C-27J Spartan
(pentru transport personal, echi
pament şi participare în expoziţie
statică). Potrivit estimărilor organiza
torilor, evenimentul a fost vizionat de
100.000 de oameni, fiind puternic
mediatizat în presa poloneză şi în
mass-media internaţională de spe
cialitate. Delegaţia română a oferit
publicului interesat informaţii cu
caracter general şi de specialitate
despre performanţele şi caracteristicile
tehnico-tactice ale aeronavelor
noastre.
Participarea la aceste mitinguri
aeriene aduce nu numai încântarea
publicului, ci şi ocazii de instruire şi

antrenament, atât pentru piloţi, cât
şi pentru echipaj şi personalul tehnic
dislocat, într-un mediu nou şi
solicitant: pe o singură bază aeriană
se aflau peste 1200 de militari din
ţări diferite, cu peste 100 de aeronave
cu nevoi specifice de alimentare şi
mentenanţă, care îşi împart atât
spaţiul de la sol, cât şi cel aerian, în
cea mai minuţioasă planificare. Se
pun în practică procedurile comune
şi se dă un adevărat examen de
interoperabilitate, ca în cazul unui
exerciţiu multinaţional, în faţa a zeci
de mii de spectatori.
Per ansamblu, prezenţa delegaţiei
române a fost foarte bine apreciată de
către publicul show-ului aerian şi de
către jurnalişti, dovedindu-se o exce
lentă oportunitate de promovare a
imaginii Forţelor Aeriene Române.

CH-47 Chinook

Echipa tehnică ce a
asigurat zborul la
spectacolul aerian

Carpathian Eagle 2017

Peste 250 militari români și străini au participat, în perioada
15-22 octombrie, la exerciţiul multinaţional pentru forţele speciale
Carpathian Eagle 2017, care s-a desfăşurat în garnizoana Tîrgu Mureş,
poligoanele Sîngeorgiu de Mureş, Bogata şi aerodromul Câmpia Turzii.
Carpathian Eagle 2017 este un exerciţiu cu trupe în teren al Forţelor
pentru Operaţii Speciale (FOS), la care au fost invitaţi să participe
militari, cu mijloace de luptă terestre şi aeriene, din Albania, Bulgaria,
Grecia, Macedonia, Muntenegru, Serbia şi Turcia, în cooperare cu
structuri ale Ministerului Apărării Naţionale. Scopul exerciţiului este
de a antrena structuri ale FOS pentru planificarea, organizarea,
conducerea şi executarea unei operaţii speciale independente în baza
unui scenariu fictiv.
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PROFIL DE PROFESIONIST
Atracţia sa pentru sistemul
militar a apărut la scurt timp după
ce a fost încorporat ca militar în
termen, în anul 2003. A simţit că aici
este locul care i se potriveşte pentru
că i-au plăcut ordinea şi respectul
pe care le impune sistemul militar
şi, mai ales, specialitatea militară
comunicaţii şi informatică. După
terminarea stagiului militar, la o
unitate din Buzău, a rămas să
lucreze acolo ca militar angajat pe
bază de contract. În anul următor,
a urmat Cursul de formare al subofiţerilor pe filiera indirectă, în arma
Comunicaţii şi Informatică, specialitatea război electronic în comunicaţii, primind ulterior repartiţie la
aceeaşi unitate militară, unde a
lucrat până în anul 2010.
După absolvirea cursului de
formare a subofiţerilor, şi-a completat cunoştinţele de specialitate în
cadrul cursului de „Tehnician
electronist echipamente de telecomunicaţii”, cu durata de doi ani,
organizat la Şcoala Militară de
Maiştri Militari şi Subofiţeri a
Forţelor Terestre „Basarab I”, de la
Piteşti. În acelaşi timp, a urmat
cursurile Facultăţii de MatematicăInformatică, specializarea Infor
matică, din cadrul Universităţii
„Spiru Haret”, din Bucureşti, în final
obţinând două diplome, una de
licenţă în informatică, în anul 2009,
şi una de şcoală militară, în anul
2010. În anul 2012, a absolvit în
cadrul Universităţii Tehnice din Cluj
Napoca, domeniul Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, masterul în
Sisteme Integrate de Comunicaţii
cu Aplicaţii Speciale.
Pe lângă cursurile urmate de-a
lungul anilor, plutonierul major
Dragoş MEŞCA este o persoană
căreia îi place să studieze, fiind şi
Plutonierul major Dragoş
MEŞCA în laboratorul de
informatică, în timpul unei
verificări a elevilor de anul I,
de la maiştri militari
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Plutonierul major Dragoş
Valentin MEŞCA

Pasiune şi
inovaţie
Alex BĂLĂNESCU
De la începutul acestui an de învăţământ, plutonierul major
Dragoş Valentin MEŞCA face parte din rândul instructorilor militari,
în cadrul Catedrei de Pregătire Tehnico-Ştiinţifică din Şcoala Militară
de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”
(SMMMSFA), de la Boboc, instituţie unde îşi desfăşoară activitatea
din anul 2014. Această provocare o consideră binevenită deoarece
deţine ample cunoştinţe atât în domeniul comunicaţiilor, cât şi în
cel al informaticii.

autodidact. Întotdeauna şi-a dorit
să aibă concurenţă şi să fie cu un
pas înaintea celorlalţi. Îi plac şi
cursurile on-line pe platforme
off-line, deoarece poate studia în
funcţie de timpul liber pe care îl
are la dispoziţie. Acest lucru l-a
ajutat foarte mult pentru a-şi
îmbunătăţi cunoştinţele din
domeniul IT, pe care le-a folosit în
proiectele desfăşurate în cadrul
şcolii, în care a fost implicat. Astfel,
el se ocupă de tehnoredactarea
revistei „Bobocii Aerului”, public at ă tr im es tr ial d e c ătre
SMMMSFA, şi a avut o contribuţie
majoră la realizarea unei biblioteci
electronice în scopul de a gestiona
în mod integrat toate datele
necesare în procesul de învăţământ (cursuri pe specialităţi
militare, cărţi electronice, platforme pentru circuite electronice
şi reţele de calculatoare), de unde
instructorul să le poată accesa în
procesul de predare iar elevul să
le poată studia în orice moment.
Obţinerea locului trei în cadrul
concursului „Omul Anului 2016 în
Forţele Aeriene”, la secţiunea
„Învăţământ, ştiinţă şi artă militară”,
a fost pentru plutonierul major
Dragoş MEŞCA o surpriză foarte
plăcută şi consideră că a obţinut
acest loc datorită pasiunii sale, IT-ul.
„Sunt mulţumit atât pe plan
familial, cât şi la locul de muncă. Dacă
vii cu drag la serviciu şi te întorci cu
drag acasă, atunci eu cred că lucrurile
merg pe un drum bun, de la care nu
trebuie să te abaţi. Planurile pentru
viitor nu ţin neapărat numai de mine.
Mă adaptez în funcţie de cerinţe şi de
noile provocări”, ne-a declarat Dra
goş, care formează o familie fericită
împreună cu soţia sa, Elena, şi
fetiţa lor, Antonia Maria, în vârstă
de 4 ani.

Plutonierul major Dragoş MEŞCA împreună cu elevii de la subofiţeri, care vor fi prima promoţie
de controlori trafic aerian a SMMMSFA

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE

EVENIMENT

ZIUA RESURSELOR UMANE

SĂRBĂTORITĂ ÎN FORŢELE AERIENE ROMÂNE

Alex BĂLĂNESCU
În data de 12 octombrie 2017, structura de Resurse Umane din cadrul Statului Major
al Forţelor Aeriene (SMFA) a organizat în sala de festivităţi a Bazei 90 Transport Aerian
o festivitate dedicată personalului încadrat în această structură din unităţile militare ale
Forţelor Aeriene Române.
La activitate au fost invitaţi reprezentanţi
din domeniul Resurselor Umane aparţinând
structurilor centrale ale Ministerului Apărării
Naţionale, statelor majore ale celorlalte
categorii de forţe armate, dar şi din cadrul
altor structuri, alături de reprezentanţi ai
marilor unităţi şi unităţi din Forţele Aeriene.
De asemenea, au mai participat foşti colegi,
activi sau în rezervă, care au lucrat în acest
domeniu.
În deschidere, gazda evenimentului,
comandorul Cristian MANOLACHI, şeful
Serviciului Personal şi Mobilizare din SMFA, a
dat citire mesajului transmis de către

generalul Nicolae-Ionel CIUCĂ, şeful Statului
Major al Apărării, cu ocazia aniversării, în data
de 9 octombrie, a Zilei Resurselor Umane.
Pe lângă personalul care activează în
această structură, la acest moment festiv au
fost prezenţi colonelul Gheorghe MAXIM,
comandantul Brigăzii 76 Cercetare,
Supraveghere şi Recunoaştere, colonelul
Claudiu HERMENIUC, comandantul Brigăzii 1
Rachete Sol-Aer, colonelul ing. Constantin
CIMPOIAŞU, comandantul Centrului 70 Geniu,
precum şi alţi invitaţi din domenii conexe
resurselor umane. Pentru aceştia, dar şi pentru
cei intraţi de puţin timp în rândul celor care

gestionează cea mai importantă resursă din
unităţile militare - oamenii, locotenentul
Iuliana UNGUREANU, din cadrul SMFA, a
prezentat un scurt istoric al Resurselor Umane
în Armata României.
După aceasta s-a dat citire ordinelor de
conferire a unor distincţii militare pentru personalul militar şi civil. Astfel, unui număr de opt
cadre militare le-a fost conferită Emblema de
Onoare a Resurselor Umane, iar Emblema de
Onoare a Forţelor Aeriene a fost acordată pentru
26 de cadre militare, un funcţionar public, dar şi
şapte angajaţi ca personal civil contractual din
unităţile militare subordonate SMFA.
A urmat vizionarea unui film despre intrarea
în serviciul de luptă al Forţelor Aeriene Române
a avionului F-16 Fighting Falcon, iar activitatea
s-a încheiat cu realizarea unei poze de grup cu
toţi participanţii.

Comandorul Cristian MANOLACHI, şeful Serviciului Personal şi Mobilizare din SMFA, a înmânat
distincţii militare personalului militar şi civil
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IAR-330

YAK-52

MiG-21 LanceR

borcea open day
Prima dublă F-16 care
a aterizat în România

C-27J Spartan

Plutonier-adjutant Lucian IRIMIA
Adrian SULTĂNOIU şi Cosmin PURTAN
Ziua de 14 octombrie 2017 a fost foarte aşteptată de pasionaţii de
aviaţie pentru că se anunţa un regal aviatic pe aerodromul de la Borcea.
Aşteptarea a meritat, au spus participanţii. Borcea, un loc cunoscut
datorită cărţilor lui Doru DAVIDOVICI sau Dumitru Foozie
BERBUNSCHI, capătă de la o zi la alta o înfăţişare nouă. Un loc al aviaţiei
pure, un templu închinat lui Icar ce şi-a deschis porţile pentru a primi
iubitorii de Cer Senin. Aviatorii le-au prezentat un adevărat show aerian.
Au evoluat avioane MiG-21 LanceR, F-16 româneşti şi portugheze, CF-18
ale Forţelor Aeriene Regale Canadiene, Yak-52, IAR-99 Şoim şi Standard,
C-27J Spartan, formaţia Hawks of Romania cu Extra 300 şi elicoptere
IAR-330 Puma şi SOCAT, IAR-316 B Alouette, precum şi avioane ultrauşoare
şi elicoptere din aviaţia civilă. Pentru mulţi doar o enumerare, dar pentru
cunoscători o plăcere de a vedea la lucru aeronavele.
Câteva mii de oameni „au invadat” Baza 86 Aeriană Borcea pentru
a se bucura de aviaţie. Au putut admira o expoziţie statică de aeronave,
precum şi noua infrastructură. Mulţi vizitatori au vrut să vadă avioanele
F-16 româneşti şi au plecat satisfăcuţi. Da, avem o escadrilă care să apere
cerul ţării. Românii le-au văzut la sol, le-au privit în zbor şi au admirat

F-16 Fighting Falcon în decolare

cum piloţii militari români strunesc cu măiestrie avioanele sosite pe
pământ românesc. Escadrila 53 Vânătoare a demonstrat că este demnă
urmaşă a vestitei apărătoare a Dobrogei din al Doilea Război Mondial.
După ani de sacrificii, de pregătire, de dorinţă, ei au prezentat românilor
de ce sunt în stare. Sunt o echipă sudată, muncesc din greu pentru a
respecta programul de operaţionalizare. Învaţă, studiază din plin, zboară,
exploatează în siguranţă. Efortul lor a fost răsplătit din plin de românii
prezenţi pe aerodrom. Cresc în valoare şi experienţă pe zi ce trece, iar
sâmbătă au demonstrat că se pricep foarte bine. Au zburat frumos, au
încântat publicul prezent, au prezentat zbor în formaţie, solo şi au
asigurat suport aerian la un exerciţiu tactic.
Pentru ca reuşita să fie maximă nu trebuie uitaţi toţi cei angrenaţi
în activitate. De la comandant la soldat, de la piloţi la personalul tehnic,
de la controlorii de trafic aerian la militarii de la pază, de la cei de la
logistică la cei de la comunicaţii. Şi sunt doar o parte! Pentru că ei toţi
duc mai departe spiritul Borcei, iar cei prezenţi la Borcea Open Day au
simţit acest lucru. Au văzut că Borcea lui Davidovici şi Berbunschi merge
mai departe.

Maistru militar Sorin BURDUŞEL - un
zâmbet după o altă misiune îndeplinită

Oamenii
din
spatele
zborului
Mirela VÎŢĂ
Adrian SULTĂNOIU şi Cosmin PURTAN

REPORTAJ
E spectaculos, rapid, o fiinţă supra
naturală din metal, îmblânzită prin
iscusinţa pilotului. În zbor, el, pilotul, se
contopeşte cu avionul. Dar când
Falcon-ul revine în hangar, să-şi tragă
sufletul şi să înnopteze în pace, se predă
altor mâini dibace.
Le spunem, simplu, tehnici. Adevărul
e că nu ştim exact ce fac şi cum reuşesc.
Uneori, trebuie doar să se asigure că
pasărea îşi ia zborul lin, din locul potrivit,
şi apoi o ghidează înapoi către cuib. Sau
doar îi aranjează penele după zbor, îi
verifică pulsul. Dar alteori, fac adevărate
vrăji pentru a o trezi dintr-un somn
blestemat, adânc. Şi trebuie să fie
pregătiţi pentru orice situaţie.

Câţiva paşi mai încolo, lângă o altă aeronavă,
maistrul militar Daniel OPREA, şef formaţie
instalaţii pneumatice şi hidraulice, cu căştile pe
urechi, urmărea atent reacţia suprafeţelor
de comandă, conform checklist-ului din
documentaţie.
În avion, maistrul militar Sebastian
CARABINERU, din locul rezervat pilotului
inspecta parametrii de răspuns la comenzi,
împreună cu maistrul militar Alexandru
CĂPRĂRUŞ.
Căpitanul inginer Gabriel TĂNASE, şeful
secţiei mentenanţă aviaţie, supraveghea atent
lucrările din hangar.

Îl întâmpină un tânăr locotenent, care, într-o
engleză perfectă şi cu ochii strălucind de pasiune,
îi prezintă principalele caracteristici ale păsării
din metal.
Acela a fost cadrul când locotenentul Vlad
NĂSTUREL mi-a atras atenţia, vorbind liber,
stăpân pe situaţie şi în cunoştinţă de cauză, cu
o energie rar întâlnită.
– Felicitări, tinere! i-a spus oaspetele, încântat
de prezentare.
Am revenit apoi să-i aflu povestea.
Fiecare om, dincolo de amploarea atribuţiilor
şi sarcinile specifice, emană o anumită energie
la locul de muncă, are un anumit mod de a-şi
Locotenent
inginerul Vlad
NĂSTUREL a
prezentat
şefului USAFE,
generalul Tod
D. WOLTERS,
capabilităţile
tehnice ale
Bazei 86
Aeriană

„Cum e să lucrezi acum într-o subunitate
direct responsabilă de mentenanţa celor mai
noi avioane ale României?” , a fost întrebarea cu
care am plecat să vizitez Secţia Mentenanţă de
la Borcea.
Împărţiţi în trei structuri (Aviaţie, Linie şi
Armament), cu hangarul ca principal loc de
desfăşurare, tehnicii de aici fac tot ce e posibil
atunci când aeronavele F-16 Fighting Falcon sunt
la sol, pentru a se asigura că vor performa la
capabilităţi maxime în aer.
Am ajuns acolo în ziua când aşteptau sosirea
din Portugalia a celor trei F-16 care întregeau
escadrila. Nerăbdarea era în aer, toţi mişunau
prin hangar pentru a pune la punct ultimele
detalii. Păreau mulţi, pentru că tocmai veniseră
de 2-3 săptămâni şi colegii din promoţia nouă,
pe care i-am surprins acum într-una din primele
zile de pregătire la avion. Era zi de predare, şi
bobocii se strânseseră toţi, atenţi şi cuminţi în
jurul unui avion cu sistemele la vedere, unde
maistrul militar principal Dan CONSTANTIN,
specialist Flight Control, le arăta principalele
componente, modul de funcţionare.

Într-o după amiază de septembrie, un oficial
important al unei ţări aliate intra cu delegaţia
sa, în hangarul de la Borcea, să vadă avionul F-16.

Maistrul militar Daniel OPREA, şef
formaţie instalaţii pneumatice şi
hidraulice, cu căştile pe urechi urmăreşte
atent reacţia suprafeţelor de comandă,
conform checklist-ului din documentaţie

Maistrul militar principal Dan
CONSTANTIN, specialist Flight Control, le
arată bobocilor principalele componente
şi modul de funcţionare ale avionului

DE VORBĂ CU LOCOTENENT INGINER
VLAD NĂSTUREL, ŞEF ATELIER CELULĂ
F-16

Maistrul militar
Sebastian
CARABINERU,
din locul rezervat
pilotului
inspectează
parametrii de
răspuns la comenzi,
împreună cu maistrul
militar Alexandru
CĂPRĂRUŞ
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Căpitanul inginer Gabriel TĂNASE, şeful
secţiei mentenanţă aviaţie

face treaba, e o bucăţică din sufletul colectivului
de lucru. Ei bine, locotenentul Năsturel pare a fi
unul dintre aceia care insuflă optimism şi echilibru oamenilor cu care lucrează zi de zi, complet
dăruit muncii sale.
Vlad face parte din generaţia tinerilor al căror
parcurs în carieră a fost puternic influenţat de
achiziţia F-16, având până în momentul de faţă
un traseu educaţional şi profesional remarcabil:
– 2010-2014 student la Academia Tehnică
Militară, cu specializarea Aeronave şi motoare
de aviaţie;
– Prima funcţie încadrată a fost, timp de
3 luni, cea de şef Birou SSM, pentru ca apoi în
perioada noiembrie 2014 - decembrie 2016
să fie inginer şef Secţie mentenanţă linie, la
Escadrila 951, Baza 95 Aeriană;
– Ianuarie-septembrie 2016 - Curs Portugalia,
specializare Control Nedistructiv;
– Septembrie 2016 - prezent şef Atelier Celula
F-16, secţia mentenanţă aviaţie, Baza 86 Aeriană.
A mai fost plecat anul acesta în SUA, pentru
perioade scurte, dar intense, de pregătire:
Corrosion Interchange Meeting F-16, specializare
Weight and Balance F-16, Aircraft Structural
Integration Program Engineer F-16 Fighting
Falcon.
– Pasiunea pentru avioane mi-am descoperit-o la prima unitate în care am lucrat, la
Baza 95 Bacău, pe Şoim. La început, după
Academie, nu mă simţeam chiar atât de bine
pregătit. Apoi am întâlnit pe teren oameni cu
experienţă, poate mai mici în grad, dar care
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cunoşteau mult mai multe, şi pe care îi priveam
cu respect. Atunci mi-am dat seama că trebuie
să depăşesc un anumit nivel şi să învăţ mai multe,
să micşorez prăpastia de cunoştinţe dintre noi.
Tot la avion am învăţat să mă port cu oamenii,
am învăţat răbdarea. Îmi amintesc de prima
pornire de avion, când maistrul militar NISTOR,
de la Bacău, a avut atâta răbdare cu mine să îmi
arate pas cu pas, de mai multe ori, toate procedurile până am simţit că le stăpânesc.
Am stat acolo un an şi câteva luni, iar din
perioada aceea am păstrat multe amintiri frumoase. Cel mai plăcut moment era dimineaţa
devreme, când mişunam ca furnicile, îmi ridicam
ochii spre casele oamenilor de pe deal şi mă
gândeam că ei poate nu au parte niciodată de
ceea ce simţim noi pe lângă avion.
Apoi au început selecţiile pentru F-16, la care
am aplicat şi eu, motivat de faptul că era un
proiect nou, ambiţios şi aproape de casă. Şi faptul
că sunt din Feteşti a fost un avantaj.
A urmat apoi cursul de 9 luni din Portugalia,
pentru F-16, care a fost de departe cel mai intens.
– Ce detalii ne poţi spune despre acea
perioadă?
– Cursul din Portugalia pentru mine a
însemnat o modernizare (în paralel cu modernizarea RoAF) a principiilor mele atât ca inginer,
cât și ca om. Am început să văd în ansamblu
orice problemă și să încerc să o atac pe calea
cea mai simplă, dar mai bine gândită, dacă
există, desigur. De asemenea, îmi place să cred
că am devenit mai iscusit și în capacitatea mea
de comunicare cu străini și conaționali, deopotrivă. Ca tehnic, am fost introdus în tainele
Controlului Nedistructiv de către maiorul
portughez Diogo DUARTE, specializare despre
care până în acel moment aveam foarte puține
informații. Am prins aici răbdarea necesară de

a analiza fiecare detaliu în parte și de a forma
legături între un indiciu și următorul, fiindcă
această știință se ocupă cu descoperirea
microfisurilor și a fisurilor, lucru ce se poate
dovedi atât interesant, dar și înșelător în absența
meticulozității.
Când participă la cursuri sau conferinţe în
străinătate, unde ia contact cu partenerii străini
care au de mai multă vreme în dotare F-16,
încearcă să afle cât mai multe informaţii despre
problemele cu care s-ar putea confrunta la avion.

– Plecările în afara ţării au fost în mare parte
utile şi pentru a ne crea contacte.
E important să avem relaţii şi prieteni de
încredere, să mai putem cere un sfat sau să aflăm
un alt punct de vedere. Da, avem documentaţie
tehnică, stufoasă şi bine pusă la punct. Dar nu
strică niciodată să înveţi din experienţa cuiva
care s-a mai confruntat cu o anumită situaţie,
care ştie cum reacţionează un sistem la anumiţi
parametri.
– Cum e să lucrezi acum într-o subunitate
direct responsabilă de mentenanţa celor mai
noi avioane ale României?
– Avem responsabilitatea să ne asumăm
fiecare decizie şi să o urmăm până la capăt, când
alegem o anumită soluţie de lucru. Secţia
mentenanţă aviaţie are o funcţie vitală în
derularea programului F-16: trebuie să ne asigurăm că fiecare sistem al avionului funcţionează
la parametri optimi.
Fiecare problemă sau situaţie neobişnuită
întâlnită la verificări este prilej de învăţare, iar
modul de abordare şi soluţiile găsite sunt
documentate temeinic. Toţi cei care lucrează aici
sunt conştienţi de un aspect important: facem
parte din prima generaţie de tehnici români care
lucrează cu avionul F-16, iar procedurile pe care

le dezvoltăm şi le aplicăm în prezent vor fi
adoptate pe mai departe de generaţiile următoare. Şi grija asta zilnică faţă de tehnică, verificările minuţioase şi făcute cu responsabilitate,
chiar şi când vorbim de acţiuni monotone şi
repetitive sunt secretul către buna funcţionare
pe termen lung a avionului. Trebuie să executăm
corect fiecare pas!
Din rolul lor important derivă şi o anumită
mândrie profesională, care îi motivează să treacă
peste situaţiile dificile şi să caute cu îndârjire
soluţii.
– Da, sunt zile bune şi zile rele. Sunt momente
când nimic nu merge cum trebuie sau te loveşti
de piedici absurde, sunt multe zile când mai
rămâi peste program. Toţi de aici se confruntă
cu asta.
Dar în final se găsesc soluţii. Şi rămâne totuşi
mândria de a lucra cu F-16, deşi unii poate nu
vor întotdeauna să recunoască. Oamenii văd
doar avioanele, dar noi avem parte de provocările
din spate. De multe ori sunt provocări şi probleme
noi, dar aşa găsim şi soluţii noi.
– Trebuie să menţionez că în hangar am
văzut o mulţime de oameni tineri. Cum e
atmosfera de lucru?
– Da, au tot venit militari din promoţiile
noi. Anul trecut, de exemplu, au venit nişte
oameni extraordinari. Sunt profesionişti, au
îndeplinit toate sarcinile primite, cred că încă
le mai place ceea ce fac. Le doresc să rămână
curioşi şi să nu se teamă de provocări.
Majoritatea de aici suntem între 25-35 de ani,
dar şi cei care se apropie de pensionare au
suflet tânăr. În plus, cei cu experienţă îşi asumă
acum un rol important în pregătirea celor mai
mici. E un rol nou, dar vor să se asigure că după
ce se retrag totul va merge bine mai departe.

REPORTAJ
– În cadrul Secţiei mentenanţă linie, împreună cu colegii mei ne ocupăm de pregătirea
aeronavelor pentru zbor, în configuraţia dorită
de piloţi, dar totodată avem şi o serie de inspecţii
periodice cu un nivel de complexitate redus.
Dacă avem defecte minore după zbor, putem
asigura mentenanţa corectivă de nivel operaţional, dar, în cazul în care defectele depăşesc
nivelul nostru de pregătire, apelăm cu
încredere la colegii noştri din cadrul Secţiei
mentenanţă aviaţie.
Munca pe care eu împreună cu colegii mei
din cadrul Secţiei mentenanţă linie o realizăm
nu este grea, dar este solicitantă, presupune
ore suplimentare la program, presupune o
atenţie foarte mare la detaliile care pot afecta
securitatea zborului şi a personalului. Deşi
suntem la început, important este că suntem
o echipă, construim împreună şi încet-încet
vedem rezultatele muncii noastre, lucru care
ne dă o satisfacţie aparte şi un sincer devotament faţă de ceea ce înseamnă Escadrila 53
Vânătoare.

DE VORBĂ CU LOCOTENENT INGINER
AMELIA SANDU, ŞEF GRUP TEHNICI
AERONAVE
– Care a fost parcursul tău profesional
pentru a ajunge la F-16?
– Am lucrat aproximativ un an la MiG-21
LanceR pe Baza Mihail Kogălniceanu, ulterior
am făcut un curs de limba engleză timp de
6 luni, urmând ca după să fac un curs de 9 luni
în Portugalia pe funcţia de „crew chief”.
– Care sunt, în linii mari, atribuţiile tale
la Baza 86 Aeriană?

F-16, în rulaj pentru decolare

Amelia ne-a povestit şi despre perioadele
de anul trecut petrecute la Câmpia Turzii, când
au desfăşurat activitatăţi comune cu militarii
Bazei 71 Aeriană.
Dincolo de faptul că au stat câteva luni
departe de casă, aceste plecări au fost nişte
provocări din punct de vedere profesional, ca
nişte exerciţii de sine stătătoare. Să ne gândim
numai ce înseamnă să muţi, într-un timp
foarte scurt, toate echipamentele şi
materialele necesare pentru a-ţi desfăşura activitatea în ritmul normal la
noua locaţie. Sau faptul că odată
ajunşi la Baza 71 Aeriană, au
împărţit cu gazdele spaţiul de
depozitare şi de desfăşurare a
activităţilor curente, au

împărţit timpii de zbor şi s-au adaptat unui
nivel de trafic foarte intens pe aerodrom.
Dar atât ea, cât şi locotenentul NĂSTUREL
mi-au vorbit cu plăcere despre perioada petrecută la Câmpia: colegii de acolo au fost foarte
primitori şi au făcut tot ce le-a stat în putinţă
pentru a-i face să se simtă ca acasă. Iar timpul
petrecut acolo s-a transformat într-o ocazie
perfectă de socializare, atât cu gazdele, cât şi
între ei. Erau oameni din aceeaşi subunitate care
împărtăşeau deodată un cadru identic, care îi
apropia: acomodarea într-un mediu nou,
depărtarea şi dorul de casă, dar totodată şi
detaşarea de grijile zilnice şi posibilitatea unui
schimb de experienţă.
Această coeziune de grup din mediul militar,
apărută de obicei pe fondul împărtăşirii unor
situaţii mai dificile/ieşiri din ritmul cotidian de
lucru creşte performanţele echipei şi creează
prietenii strânse.
– Ce aduce nou F-16 pentru voi?
– Când lucrezi aici, ai responsabilitatea de a
propune şi a-ţi asuma soluţii, eşti în contact direct
cu tehnica. F-ul aduce o întreagă platformă de
pregătire: învăţarea teoretică şi practică este la
îndemână, avem manuale şi proceduri care ne
dictează cadrul de lucru, documentăm cu grijă
situaţiile diverse de care ne lovim. Avem regulamente clare în domeniul echipamentelor şi
procedurilor de protecţie, grija faţă de oameni
este un standard inclus în
exploatarea avionului.
Condiţiile acestea de protecţie a muncii şi de învăţare
cred că vor atrage pe viitor tot
mai mulţi oameni aici.
În Portugalia am observat
că personalul tehnic se bucură
de mult respect din partea piloţilor, e o imagine normală ca după
aterizare un pilot să dea mâna cu

tehnicii care aşteaptă avionul la sol. E o recunoaştere a faptului că şi noi avem un rol important
în existenţa avionului. În final, toţi ne dorim
acelaşi lucru: să vedem avioanele în aer! Lucrul
acesta se întâmplă şi aici, în cadrul Escadrilei 53
Vânătoare, piloţi ne mulţumesc după fiecare
zbor, strângându-ne mâna, iar noi ştim în acel
moment că ne-am făcut meseria.
– Ce implică pentru voi participarea
Forţelor Aeriene cu aeronave la diferite
activităţi cu vizibilitate, cum ar fi de exemplu
mitingurile aviatice?
– Sunt perioade intense de lucru pentru noi,
totul trebuie planificat în aşa fel încât avioanele
să poată zbura exact la momentul potrivit.

Începem pregătirea cu câteva zile înainte de
mitingurile aviatice, luăm în calcul inspecţiile
periodice, lucrările regulamentare pe care le are
fiecare aeronavă participantă la show, astfel încât
în ziua respectivă să nu ne rămână decât pregătirea aeronavei pentru zbor şi chiar şi atunci,
venim foarte devreme la program pentru a
realiza o serie de verificări. Trebuie să luăm în
calcul ca activitatea să nu se suprapună cu perioadele normale de revizie. De obicei se ridică trei
sau patru aeronave, iar procedurile curente de
verificare înainte şi după zbor trebuie să decurgă
în paralel pentru fiecare în parte. Oamenii văd
doar avioanele în aer, iar noi le aşteptăm la sol, de
cele mai multe ori fără să ne bucurăm de spectacolul zborurilor lor demonstrative.

Aceasta e atmosfera generală la Secţia
Mentenanţă a Bazei 86 Aeriană. Departe
de a fi totdeauna locul de muncă perfect,
reuşeşte să ofere membrilor săi deseori
satisfacţia muncii în echipă, a învăţării
împreună şi a găsirii unor soluţii în situaţiile
dificile, când totul se bazează pe interacţiuni umane de calitate. Nu am pretenţia
că am reuşit să îmi formez şi să transmit o
descriere clară şi fără echivoc a acestei
structuri, dar le mulţumesc în primul rând
lui Vlad şi Ameliei că m-au lăsat să văd
lucrurile prin ochii lor.
Iar ochii lor strălucesc de fiecare dată
când aerul se umple de vuietul motorului
avionului, spre decolare sau aterizare.

O strângere de mână după misiune: gestul
universal care desăvârşeşte binomul pilot-tehnic

25 Octombrie  Ziua Armatei Romniei

n aprarea marilor idealuri
General de flotilă aeriană (rtr.) Petre BÂNĂ
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LECŢIE DE ISTORIE
25 Octombrie a fost instituită ca sărbătoare
a Forţelor Armate, cum s-a denumit în acea
vreme, prin Decretul 381 din 1 octombrie 1959.
Până atunci, potrivit Decretului 125 din 20 iulie
1951, era aniversată în ziua de 2 octombrie, dată
la care, în 1943, diabolicul dictator Stalin aprobase
constituirea Diviziei de voluntari „Tudor
Vladimirescu”, din prizonieri români aflaţi în
lagărele din URSS.
Este adevărat că o zi anume pentru cele
brarea armatei nu mai existase până în 1951.
Cum nu aveau multe oştiri din lume.
Retragerea trupelor sovietice din ţara noas
tră, în vara anului 1958, precum şi o fragilă
diminuare a tutelei Kremlinului, au permis
reorientarea puterii comuniste de la Bucureşti
spre declararea unei zile cu semnificaţii mai
naţionale.
Este adevărat că în acei ani, şi multă vreme
după aceea, s-a vehiculat expresia motivaţională
a semnificaţiei zilei de 25 octombrie ca eveniment
ce a marcat eliberarea „ultimei brazde” de pământ
românesc de sub ocupaţie străină. Ce irealitate!
Ca să nu-i spun nesăbuinţă, neadevăr dureros.
Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa,
rămâneau în stăpânirea Uniunii Sovietice,
străvechile noastre provincii pentru a căror
eliberare luptase, în zadar, brava şi eroica armată
română, ţinuturi răpite, în mod samavolnic, prin
ultimaturi, în acel trist an 1940. Ca şi sudul
Dobrogei, cedat în urma unor ruşinoase tratative,
la Craiova. Da, Careiul şi Satu Mare, din acea eroică
zi nu mai erau sub stăpânirea odiosului regim
ungar, dar treceau sub administraţie militară
sovietică, altă nedreptate cruntă, până la 9 martie
1945, ca întregul ţinut al Transilvaniei de nordvest, pentru care se jertfiseră zeci de mii de ostaşi
români. Este adevărat, la eliberarea acestor vechi
meleaguri ale noastre contribuiseră şi mari unităţi
sovietice, însă a fost crunt de nedrept ca imediat,
autorităţile româneşti reinstalate în patru judeţe
din zona menţionată să fie evacuate şi să treacă
sub dominaţia celor ce, nu cu mult timp în urmă,
acaparaseră, din nou, o bună parte din estul şi
nordul ţării, reîntregite prin Marea Unire de la
1 Decembrie 1918.
Revenirea României în graniţele sale
fireşti, legitime, statuate atunci, a fost scopul
suprem pentru a cărei împlinire, la 22 iunie
1941 ţara noastră s-a angajat, cu toate forţele,
în cea mai mare conflagraţie mondială a
tuturor timpurilor.
Intrarea în război nu a fost determinată de
setea de cucerire a altor popoare, de care era
animat aliatul de atunci, Germania nazistă, ci de
nevoia de readucere la trupul ţării a ceea ce ne
aparţinea, din moşi-strămoşi. Consecventă
spiritului său paşnic, aşa cum a fost în decursul
multimilenarei sale istorii, România nu a râvnit
niciodată la pământul altora. Aşadar, armata
noastră a dus, de la început şi până la sfârşit, un
război de eliberare. În scurt timp s-a reuşit
dezrobirea provinciilor pe care Uniunea Sovietică
şi le-a alipit, în 1940, când ţara noastră a fost
părăsită de toţi cei care se considerau aliaţii
României. Acţiunea de după descătuşare, când
s-a ordonat trecerea Nistrului, interpretată
negativ atât în ţară, de către unii, cât şi în
afara ei, a ţinut, totuşi, de natura regulilor
de coaliţie, de onoarea militară.

Întreaga Campanie din Est, desfăşurată între
22 iunie 1941 şi 23 august 1944, timp de 1.159
de zile (aproximativ 38 de luni) a fost marcată
de o vitejie fără seamăn a combatanţilor români,
soldată însă şi cu numeroase pierderi. Un total
de 624.740 de oameni, de la soldat la general,
dintre care 71.585 morţi, 243.622 răniţi şi 309.533
dispăruţi.
FORŢELE AERIENE ÎN CAMPANIE
De subliniat că primii care au început
acţiunile de luptă pentru redobândirea teritoriilor
române din răsăritul şi nordul ţării au fost
aviatorii. La ora 3, în ziua de 22 iunie 1941,
124 de avioane, dintre care 56 de bombardament,
64 de vânătoare şi patru de recunoaştere şi-au
făcut debutul victorios în marea operaţie de
eliberare. Încă din prima zi de război, aviatorii
români au executat 29 de misiuni, distrugând
48 de avioane inamice şi, provocând, totodată,
prin atacurile la sol, substanţiale reduceri forţelor
terestre, surprinse de vijeliosul foc al
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bombardierilor noştri. Din totalul de 50 de
escadrile de care dispunea aviaţia română, forţa
operativă era de 15 escadrile de bombardament,
8 escadrile de vânătoare, una de recunoaştere
şi una de legătură, în total 25 de escadrile. Piloţii,
tehnicienii de bord şi cei de deservire, observatorii
aerieni şi, ulterior, personalul legendarei
„Escadrile albe”, de salvare a răniţilor, s-au
acoperit de glorie.
Gruparea aeriană de luptă, care era formată
din aeronavele menite a executa misiuni specifice
în teatrul de operaţii, în total 253, din care 205
disponibile, asigurate de 208 echipaje, unităţi
de artilerie antiaeriană, o companie de
transmisiuni radio şi fir, căreia i s-a adăugat flotila
de hidroaviaţie cu 20 de hidroavioane şi
24 echipaje, a avut o contribuţie excepţională la
eliberarea provinciilor noastre.
În timpul realizării acestui ideal patriotic
aviaţia noastră militară a distrus 191 avioane
inamice, artileria antiaeriană a doborât, prin
tragerile sale precise, 51. Noi am pierdut 43 de
aeronave şi 250 militari (morţi, răniţi şi dispăruţi).

Omagiu la Monumentul Ostaşului Necunoscut adus de supravieţuitori ai
celui de-al Doilea Război Mondial, membri ai Asociaţiei Naţionale a
Veteranilor de Război

Lecţie de istorie pe viu: membri ai grupurilor de reconstituire istorică au
prezentat uniforme şi armament din perioada celui de-al Doilea Război Mondial
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Datorie de onoare pentru militarii din Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”: de veghe la
Monumentul Ostaşului Necunoscut

Cu aceeaşi abnegaţie şi dăruire Forţele
Aeriene s-au avântat şi în marile bătălii şi
lupte care au urmat. Dar soarta ne-a devenit
extrem de potrivnică.
La 23 august 1944, în situaţii de grea
cumpănă, România s-a alăturat Coaliţiei
Naţiunilor Unite. Libertatea străvechilor noastre
pământuri a durat numai trei ani. Întorsăturile
pe care le-a luat războiul din est au făcut ca
Armata Roşie să le reocupe şi să intre în ţara
noastră.
A început un nou val de confruntări, tot mai
sângeros, pentru eliberarea de sub ocupaţia
Germaniei hitleriste. Ardealul era încă sub cizma
horthystă. În cooperare cu militarii din Fronturile
2 şi 3 ucrainean atât în teritoriul naţional, cât şi
după trecerea graniţei, până la victoria finală, de
la 9 mai 1945, peste 540.000 de militari români
au fost în linia întâi a marilor bătălii. Pierderile
s-au ridicat la aproape 170.000 de morţi, răniţi
şi dispăruţi. Timp de 260 de zile armata română
a străbătut, sub focul inamicului mii de kilometri,
a escaladat 20 de masive muntoase, a forţat
12 cursuri mari de apă şi a eliberat mii de localităţi
din România, Ungaria, Cehoslovacia şi Austria,
dintre care 53 de oraşe. A capturat peste 120.000
de prizonieri şi a ucis 20.000, cu aproximările de
rigoare. Eforturile ei au fost susţinute de întregul
popor. Cheltuielile statului român în Campania
din Vest au trecut cu mult peste un miliard de
dolari, în valuta anului 1938.
NEÎNDUPLECAREA ISTORIEI

Forţele Aeriene Române au fost prezente şi în expoziţia statică organizată
în Parcul Carol cu un elicopter IAR-330 PUMA

Primul pas în cariera militară: depunerea Jurământului Militar
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Deşi personalităţi politice, militare ale lumii,
publicaţii şi posturi de radio au apreciat că prin
intrarea României în alianţă cu Naţiunile Unite
şi contribuţia sa materială, umană, războiul a
fost scurtat cu şase luni, ţara noastră situându-se
pe locul patru în ierarhia statelor cu aport
hotărâtor la înfrângerea Germaniei naziste, prin
jocul marilor puteri şi, în special, al Uniunii
Sovietice, nu ne-a fost acordat statutul de
cobeligerantă.
După terminarea războiului în care totalul
pierderilor umane suferite a fost îngrijorător de
mare, s-a instaurat comunismul. A urmat drama
multor generali şi ofiţeri. Armata aproape că a
fost decapitată. O mare parte dintre aceste cadre
valoroase, care se acoperiseră de glorie pe front,
au fost disponibilizaţi şi trecuţi în rezervă, fără
nicio compensare pentru anii serviţi sub arme
şi jurământ. Li s-au confiscat decoraţiile, unele
bunuri, au fost împinşi spre periferia societăţii.
Alţii, care s-au remarcat în calitate de comandanţi
de mari unităţi tactice şi operative pe Frontul de
Est, deşi erau şi veterani ai Primului Război
Mondial, în care luptaseră ca tineri ofiţeri şi chiar
primiseră, încă de atunci, cel mai mare ordin
militar de război „Mihai Viteazul”, au fost arestaţi
pentru vini imaginare, consideraţi – culmea! –
criminali de război, duşmani ai poporului, au
suferit ani grei de temniţă şi lagăre. Au sfârşit în
puşcării 50 de generali ai bravei armate ce se
remarcaseră, în fruntea oştirii, în ambele
campanii.
Şi dintre aviatori au primit înalta decoraţie
49 de ofiţeri. Cu Ordinul „Virtutea Aeronautică”
au fost distinşi 2.166 de militari din aviaţie. Cu
toate acestea mulţi dintre ei au avut de pătimit.
Celebrul Horia Agarici, supranumit salvatorul
Constanţei, care chiar şi în a doua zi de la intrarea
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
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României în război, a doborât trei avioane de
bombardament sovietice, a fost condamnat la
25 de ani de muncă silnică pentru „crime de
război”. Eliberat în 1964, multă vreme nu i s-a
permis să ocupe funcţii corespunzătoare
pregătirii sale decât să lucreze ca tâmplar, apoi
tinichigiu. Un alt as al aviaţiei de vânătoare, alături
de Constantin Bâzu Cantacuzino, Alexandru
Şerbănescu, Tudor Greceanu ş.a., generalulmaior în retragere Ion Dobran, a fost dat afară
din casă şi obligat să lucreze ca muncitor
necalificat. El, care asemenea lui Bâzu,
Şerbănescu, cu care atacase, în formaţie,
puternicele aparate de zbor anglo-americane,
în apărarea Bucureştiului şi a zonei petroliere, a
fost mereu urmărit. Tudor Greceanu, autorul a
960 de misiuni la inamic, în care a doborât 27 de
avioane omologate şi 11 neomologate, a fost
condamnat la 16 ani de detenţie, pe care i-a făcut
la Jilava, la minele Cavnic, la Canalul DunăreMarea Neagră, la Gherla, la Aiud. O încercare
eşuată de evadare i-a adus condamnarea pe
viaţă.
Dar nu numai ei au avut de suferit, ci şi
familiile. Soţiilor li se interzicea încadrarea în
serviciu, iar copiilor accesul la unele şcoli şi la
facultăţi. Tristă şi cumplită „recunoştinţă” pentru
aceşti bravi eroi şi mulţi alţii asemenea lor!
VETERANII
După un război, la care ţara noastră a
participat efectiv, timp de 1.421 zile (circa 47 de
luni) şi în care pierderile totale au însumat
794.562 de militari (92.620 de morţi, 333.966 de
răniţi, 367.976 de dispăruţi), uitarea pare să se
aştearnă peste jertfa de sânge pe care brava şi

eroica noastră oştire a făcut-o în numele apărării
sfintelor idealuri de libertate, independenţă,
suveranitate. Deşi regăsim câteva fraze în
manuale despre faptele veteranilor, sau sunt
menţionaţi la diferite evenimente, nu există o
cultură a recunoaşterii lor şi se simt tot mai
marginalizaţi. Multe din cimitirele eroilor sunt în
paragină. Cei circa 9.000 de veterani şi invalizi
de război care mai sunt în viaţă şi fac parte dintr-o
Asociaţie Naţională, al cărei fondator şi lider este
de 27 de ani generalul (rtr.) Marin Badea
DRAGNEA sunt mândri că le duc mai departe
tradiţia de dăruire, abnegaţie, devotament şi
vitejie militarii de azi ai patriei, din toate
categoriile de forţe, atât în misiunile îndeplinite
în ţară, cât şi în teatrele de operaţii. Înaltul lor
profesionalism a fost şi este apreciat de
personalităţi renumite în plan politic şi militar
din întreaga lume, dar, mai ales, din statele ce
fac parte din NATO.
25 Octombrie este, deopotrivă o
sărbătoare nu numai a armatei, ci şi a
întregului nostru popor, ale cărui vlăstare îşi
fac cu onoare şi demnitate datoria.
Un semnal al unei asemenea aprecieri l-am
avut şi la aniversarea din acest an dat de
amploarea manifestărilor ce au avut loc în ţară,
care au culminat cu solemnitatea ce s-a
desfăşurat la Mormântul Ostaşului Necunoscut
din parcul Carol I, în prezenţa preşedintelui
României, a preşedinţilor celor două camere ale
Parlamentului, premierului, miniştrii apărării şi
afacerilor interne, a altor înalţi demnitari
diplomaţi, a veteranilor de război şi a unui
numeros public. De la toţi, de ziua ei, Armata
României a primit un binemeritat onor şi
cuvenitele omagii.
În Parcul Carol, cu ocazia Zilei
Armatei României au depus
Jurământul Militar studenţii
instituţiilor militare de
învăţământ din Bucureşti

1944 septembrie, aerodromul de la
Balomir

Piloţi români pe aerodromul de la Turnişor
(lângă Sibiu) în faţa unui IAR-81C, în
octombrie 1944 (de la dreapta) slt. Mircea
Teodorescu, lt. Dumitru Baciu,
lt. Gheorghe Posteucă, cpt. Dan Valentin
Vizanty, cpt. Constantin Cantacuzino,
cpt. Traian Gavriliu şi lt. Mircea Dumitrescu

Generalul Emanoil Ionescu decorând un
aviator român pe frontul din Transilvania

Generalul Emanoil Ionescu
pe frontul din Transilvania
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AMINTIRI DESPRE ELICOPTERUL PROTOTIP

IAR-317 Airfox

Ing. Traian
TOMESCU,
Preşedinte AGIR Braşov,
vicepreşedinte ASAB
În timpul Revoluţiei din 1989,
pe cerul Braşovului a zburat un
elicopter ciudat care nu semăna
cu tipurile de aeronave din
dotarea armatei. Elicopterul era
vopsit în culori de camuflaj, fiind
înmatriculat cu însemnele specifice
armatei române. Elicopterul misterios a survolat oraşul Braşov şi
zonele învecinate, provocând
îngrijorarea militarilor de la sol, care,
neputând să-l identifice au considerat că aparţine teroriştilor şi au
deschis focul asupra lui. Elicopterul
era prototipul IAR-317 şi a fost lovit
de gloanţe de calibru mic în şapte
locuri, dar a reuşit să aterizeze la
Ghimbav în siguranţă. Acum, după
30 de ani, vom rememora o parte
din povestea elicopterului
misterios.
CONSTRUIREA ŞI TESTAREA
Denumit IAR-317 Airfox, elicopterul a fost construit la Întreprin
derea de Construcţii Aeronautice
I.C.A. din Ghimbav-Braşov. Con
ceput ca un elicopter de atac, el a
fost realizat cu peste 30 de ani în
urmă, construindu-se un singur
exemplar. Au mai circulat unele
informaţii despre el, dar mai multe
date oficiale şi detaliate despre
această realizare de vârf a Industriei
Aeronautice din România nu au fost
date publicităţii.
Elicopterul IAR-317 Airfox s-a
născut din ambiţia profesională a
unora dintre inginerii şi tehnicienii
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de la I.C.A. Braşov şi dorinţa
României de a realiza un elicopter
exclusiv pentru utilizare militară şi
a fost realizat prin modificarea elicopterului IAR-316 Alouette III care
se fabrica în licenţă Aerospaţiale –
Franţa. Realizarea prototipului
IAR-317 Airfox a demarat la începutul anului 1984 sub directa coordonare a directorului tehnic Ion
GEORGESCU, proiectarea fiind
coordonată de inginerii Gheorghe
MITREA, şeful atelierului de proiectare şi Ion DOBRE responsabil
de proiect, iar montajul general şi
încercările la sol şi în zbor au fost
asigurate de secţia de montaj
condusă de inginerul Traian
TOMESCU şi Secţia de Instalaţii
Electrice, Radio şi Aparate de bord
condusă de inginerul Neculai
BANEA. A fost modificată geometria părţii din faţă a fuzelajului şi
cabina, prin amenajarea a două
locuri pentru pilot şi copilot în
tandem (unul în spatele celuilalt).
S-a urmărit reducerea secţiunii
transversale pentru reducerea
vulnerabilităţii la proiectile şi pentru
a se putea monta mitraliere, rachete
şi alte tipuri de armament. După
realizarea la atelierul Prototip a
cabinei şi structurii la începutul lunii
august a anului 1984 s-a început
montajul. Îmi amintesc o întâmplare
care a avut ca rezultat montarea
elicopterului într-un timp record,
respectiv de o lună de zile, ca
urmare a unui pariu făcut de mine

cu maistrul Gheorghe VOICU,
care nu credea că acest elicopter se
poate monta atât de repede. Eram
convins că acest lucru este posibil,
aşa că am făcut un pariu pe o ladă
de bere străină că până la sfârşitul
lunii august elicopterul prototip
IAR-317 Airfox va fi montat şi se va
ridica de la sol. Am trecut la un
program de lucru intensiv şi eu, ing.
Banea Neculai, pe atunci şeful
secţiei electrice şi ing. Maria
FLORISCA. Lucram zi şi noapte
alături de oamenii din atelierul de
montaj IAR-316B Alouette III,
condus de ing. Dan CLUJESCU, şi
de cei de la atelierul electric şi de la
control. Desenele nu erau toate
gata şi s-au făcut multe schiţe la faţa
locului. În ziua de 30 august 1984
elicopterul nu avea uşile laterale
terminate, dar restul era gata.
Atunci am discutat cu Neculai
BANEA (în prezent director general
al IAR-Braşov) şi am hotărât că în
acea zi elicopterul va zbura. L-am
scos pe aerodrom pe platform H2,
am pus farurile de la un tractor şi
de la o maşină autospecială de
pompieri pe el şi pilotul Miron
RÂNDETEAN s-a urcat în cabină.
Eu am rămas la sol sprijinit cu
mâinile pe elicopter în locul unde
ar fi trebuit să fie uşa din partea
stângă. Ne-am înţeles să-l pornescă,
să-l ridice de la sol cel mult un metru
şi să aterizeze. Doar că s-a ridicat
puţin mai sus decât stabilisem, cu
mine atârnat de el şi am putut simţi

că nivelul trepidaţiilor era unul
normal, iar pilotul a sesizat tendinţa
de înclinare pe stânga. După aceea
a aterizat fără incidente şi astfel am
câştigat pariul. După ce am constatat că este funcţional, elicopterul a
fost băgat în hangar şi până în luna
februarie 1985 nu s-a mai zburat, în
această perioadă fiind montate
uşile şi instalaţia de armament.
Testele şi probele de zbor desfăşurate între februarie şi mai 1985 au
fost corespunzătoare şi elicopterul
a fost pregătit pentru a participa la
cea mai mare expoziţie aeronautică
din lume, salonul Aeronautic 1985
de la Paris-Le Bourget.
RECUNOAŞTERE ÎN PRESA
INTERNAŢIONALĂ
La 29 mai 1985 elicopterul
prototip IAR-317 Airfox, pilotat de
Cezar RUSU a plecat în zbor la
Paris- Le Bourget. Până atunci elicopterul prototip IAR-317 Airfox
zburase 100 de ore. La Le Bourget
a fost primit foarte bine de specialişti şi a fost primul elicopter înarmat
din fostul lagăr comunist care era
prezent în public. Presa de specialitate din străinătate a comentat
evenimentul şi vom găsi în raportul
din anul 1985 al şefului atelierului
de proiectare, ing. Gheorghe
MITREA care a condus delegaţia
I.C.A. Braşov din mai 1985, referinţe
despre această realizare a Industriei
Aeronautice din România. „Elicop
terul s-a deplasat în zbor dus-întors

INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE

ISTORIE
fiind în faza de prototip cu 100 de ore
de zbor efectuate. Specialiştii francezi
de la Aerospaţiale au fost primii care
au cercetat elicopterul IAR-317 după
amplasarea în parcul static la salon.
Comentariile au fost favorabile, cei
mai mulţi fiind surprinşi de această
realizare. Pentru aprobarea demonstraţiei oficiale în zbor la salon a fost
necesară testarea în zbor de către
serviciile oficiale franceze la C.E.V.
(Centrul de Încercări în Zbor) de la
Bretigny. Comentariul specialistului
francez cu privire la comportarea în
zbor a elicopterului a fost foarte
favorabil şi a comunicat aprobarea
includerii în programul de zbor în faţa
publicului.
Din prima zi reprezentanţii presei
de specialitate practic de la toate
revistele de specialitate din Franţa,
SUA, Anglia, R.F.G, Elveţia au cerut
detalii asupra caracterisicilor, a producţiei şi desfacerii pe piaţă a elicopterului. Astfel: • Buletin d’information
de l’Etablissment de Marignae, 31 mai
1985 publica fotografia elicopterului
IAR-317 cu menţiunea „ce zvelt este
elicopterul Aloutte III românesc în
versiunea biloc- antitanc şi de atac la
sol; • Flight International Show Daily,
din 3 iunie 1985, publica o fotografie
a elicopterului arătându-se că elicopterul de atac românesc IAR-317 are
la bază platforma elicopterului
Alouette III; • Show Daily din 7 iunie
1985 publica un articol însoţit de o
fotografie, în care se spunea: „Din faţă
seamănă cu A129 Mangusta, din
spate seamănă cu Alouette III
Aerospaţiale din care a derivat fiind
un redutabil distrugător de tancuri.
IAR-317 prezentat în premiera la
Paris-Le Bourget 1985 demonstrează

Aloutte III cu post de pilotaj pentru
două locuri, conceput pentru atac la
sol şi alte misiuni. La expoziţie a
prezentat prototipul 01 IAR-317 Airfox,
care a venit la Paris având la activ
100 de ore de zboruri de încercare, de
la primul zbor din anul 1984” ;
• Aviation week&space tehnology,
15 iunie 1985, prezintă o fotografie în
zborul demonstrativ desfăşurat la Le
Bourget şi un comentariu din care
rezulta că aeronava a fost concepută
pornind de la nucleul alcătuit de
transmisia principală, sistemul rotor
şi turbomotorul elicopterului
AEROSPAŢIALE SA-316 Alouette III pe
care ICA Braşov l-a fabricat sub licenţă
încă din 1971. Specificaţia tehnică şi
peformanţele de bază ale aparatului
sunt similare cu ale elicopterului
Alouette III, inclusiv greutatea
maximă de decolare de 2200 kg;
• Interavia nr.10/1985, în articolul
despre Elicoptere de atac foarte
uşoare face o analiză comparativă a
opt elicoptere din această categorie
arătând că aparatul românesc se
„sprijină pe o bază tehnică extrem de
solidă, cea a miilor de Alouette III care
zboară de ani buni pe toate cerurile
lumii”.
Astfel, elicopterul IAR-317 Air
fox a produs o serie de reacţii
favorabile în presa internaţională,
ceea ce i-a făcut pe constructorii lui
să fie încrezători în viitor şi gândeau
la dezvoltarea lui prin montarea a
două motoare. A fost luată în discuţie reconversia flotei de Alouette
III în IAR-317 Airfox.
STOPAREA PROGRAMULUI
Din păcate toate planurile au
fost risipite de un ordin venit

care i-au determinat pe sovietici să
fabrice la Ghimbav-Braşov acest
elicopter au fost mai mult de natură
„strategică”. În acest fel ei aveau
acces la tehnologia vestică folosită
la fabricarea elicopterelor Puma şi
Alouette. Şi prin încărcarea cu
comenzi foarte multe a capacităţii
de producţie de la Braşov în vederea
realizării elicopterului multifuncţional KA126, nu mai exista posibilitatea de a se lucra şi la dezvoltarea
Airfox-ului. Probabil nici francezii
nu au fost încântaţi de perspectiva
realizării Airfox-ului, pentru că
exista posibilitatea ca IAR să câştige
o piaţă de comenzi pentru reconversia elicopterului Alouette III în
elicopter de atac. Cert este că
imediat după Salonul Aeronautic
Internaţional Paris - Le Bourget 1985
s-a luat decizia stopării programului,
sugerându-se chiar dezmembrarea singurului exemplar de
elicopter IAR-317 Air fox
construit. Din fericire, acest lucru
nu s-a întâmplat, prototipul fiind
păstrat în hangar, nemaifiind folosit
până la Revoluţia din 1989.
PERIPEŢII LA REVOLUŢIE
Specialiştii de la ICA-Braşov nu
renunţaseră la ideea realizării unui
elicopter de atac şi în anul 1989
Airfox-ul a fost repus în funcţiune.
La Revoluţie era în stare de funcţionare, aşa că a îndeplinit misiuni de
zbor în zona Braşovului. Având o
formă ciudată şi nesemănând cu
niciunul din elicopterele din
dotarea armatei române, mulţi
militari de la sol au crezut ca
aparţine teroriştilor. Din acest
motiv în data de 24 decembrie 1989,

Începând cu data de 25 octombrie
2017, elicopterul IAR-317 Airfox
nr.1 poate fi admirat la Muzeul
Naţional al Aviaţiei
cum un elicopter antitanc tipic poate
deriva dintr-un aparat conceput
pentru transport şi constituie o
dovadă palpabilă a iscusinţei tehnice
a Industriei Aeronautice din România;
• Paris Review publica o fotografie şi
un articol din care rezulta că:
„Fabricantul de aeronave român, ce
produce de mai multă vreme şi elicoptere AEROSPAŢIALE în licenţă, a
prezentat la Le Bourget o variantă
concepută local a elicopterului

direct de la Nicolae Ceauşescu
prin care s-a sistat producţia
elicopterului de atac românesc.
Am presupus că motivele care au
stat la baza acestei decizii au fost
de natură politică, deoarece vecinul
de la răsărit (URSS) nu a agreat ideea
dezvoltării acestui proiect şi pentru
a fi mai convingatori, au venit cu un
program de implementare în
România a fabricării elicopterului
utilitar KA126. Se pare că motivele
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în jurul orei 10, în zona depozitelor
de combustibili de la Cristian, s-a
tras asupra lui fiind nimerit în şapte
locuri de gloanţe de calibru mic. Au
fost atinse grinda de coadă, palele
rotorului şi fuzelajul. Unul din
gloanţe s-a oprit chiar în scaunul
pilotului. Elicopterul a reuşit să
aterizeze, cei doi piloţi, Miron
RÂNDETEAN şi MERLUŞCĂ scăpând
nevătămaţi. Acesta a fost ultimul
zbor al elicopterului IAR-317 Airfox.

TECHNICAL DATA
FOR IAR-317
Crew: 2, engine: 1 x Turbo
meca “Artouste” IIB rated at
640kW, main rotor diameter:
11.02m, fuselage length: 12.64m,
height: 3.00m, take-off weight:
2 2 0 0 kg , c r u i s i n g s p e e d :
190km/h, hovering ceiling, OGE:
1520m, range: 525km, armament:
2 x 7.62mm machine-guns, 4
anti-tank missiles
Prototipul cu numărul de bord
01 se află la această dată în patrimoniul Muzeului Naţional al
Aviaţiei Române, fiind adus de la
fabrica S.C. IAR S.A. Ghimbav
Braşov de către personalul
Muzeului Naţional al Aviaţiei
Române şi Statului Major al For
ţelor Aeriene.
În prezent, la Braşov au mai
rămas ca amintire doar machetele
la scară redusă.
Se cunoaşte mai puţin despre
discuţiile purtate în anul 1984 la
I.C.A. Braşov privind posibilităţile
de realizare ale variantelor militară
biloc şi civilă cu 6-8 locuri.
Neculai Banea, actualul
director general al S.C. I.A.R.-S.A.
Braşov, referindu-se la acest elicopter declara: „Elicopterul uşor de
atac IAR-317 Airfox, construit în anii
1984-1985 la ICA–Braşov a fost unul
dintre cele mai spectaculoase
proiecte realizate de Industria
Aeronautică din România. A fost
gândit pentru a duce lupte antitanc
şi urma să devină elicopterul de atac
al armatei române. După Salonul
Aeronautic Internaţional Paris-Le
Bourget 1985 de la cel mai înalt nivel
al statului român s-a luat decizia
de oprire a producţiei.
După 1968, România a considerat că depinde prea mult de URSS
şi a decis să dezvolte propria
industrie de armament. Astfel,
România a intrat în cooperare cu
Franţa, realizând sub licenţă elicopterele Puma şi Alouette III. Eram
singura ţara din Tratatul de la
Varşovia care avea în dotare elicoptere compatibile cu cele ale NATO.
Ruşii bineînţeles că nu agreau
această situaţie şi exista posibilitatea ca prin programul propus de ei
de realizare la ICA-Braşov a elicopterului KA126 să se fi urmărit două
aspecte: accesul la tehnologia din
vest şi stoparea fabricaţiei
Airfox-ului”.
În anul 1995, la 10 ani de la
realizarea Airfox-ului, a reapărut
ideea construirii unui elicopter de
atac românesc prin proiectul elicopterului de atac denumit
AH-1Ro Dracula în cooperare cu
Bell Helicopter Textron din S.U.A.
Din păcate şi proiectul AH-1Ro a
fost abandonat.
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Tinereţea a învins experienţa!
Alex BĂLĂNESCU

În perioada dintre 16 şi 20 octombrie
2017, Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de
Trageri Sol-Aer „General de brigadă Ion
Bungescu” (TIPTSA) a găzduit concursul
„Cel mai bun dintre cei buni” pentru
maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi
gradaţi profesionişti, etapa finală pe
Forţele Aeriene Române, ediţia 2017.

Concurenţii în poligon, la răsărit
Cel mai bun dintre cei buni din Forţele
Aeriene Române, în anul 2017, la categoria
maiştri militari, este maistrul militar clasa
a IV-a Răzvan Ştefan BURLACU, de la Baza
95 Aeriană. Locul al II-lea a revenit maistrului
militar clasa a V-a Ionuț BURLACU, din
Brigada 1 Rachete Sol-Aer, iar locul al III-lea
a fost ocupat de maistrul militar clasa a
V-a Robert-Gabriel VACARCIUC, de la Baza
71 Aeriană.
La categoria subofiţeri, locul I a fost
ocupat de către sergentul major Ion Marius
COTICIU, de la Baza 86 Aeriană. Locurile II şi
III au fost obţinute de către plutonierul
adjutant Marian ȚÎRDĂ, din cadrul Școlii
de Aplicație pentru Forțele Aeriene, respectiv
plutonierul Mihail BOGDĂNESCU, de la
Academia Forțelor Aeriene.
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Unitatea militară situată la malul mării şi-a
întâmpinat oaspeţii cu o atmosferă caldă, la
propriu şi la figurat. Temperaturile ridicate ale
unei toamne târzii, care nu vroia să ne lase să
uităm sezonul estival abia încheiat, au oferit
concurenţilor şi membrilor comisiei de evaluare
un ultim prilej, de a se bucura de briza marină.
Comandantul TIPTSA, colonelul Viorel BITAN,
împreună cu maistrul militar de comandă,
maistrul militar clasa I Valeriu MACARIE, au
contribuit din plin la atmosfera primitoare pe
care am găsit-o în cazarmă şi s-au implicat în
asigurarea celor mai bune condiţii pentru
desfăşurarea acestei competiţii.
Concursul a constat în probe teoretice şi
practic-aplicative, care au urmărit selecţionarea
celui mai complet maistru militar, subofiţer şi
soldat sau gradat profesionist din Forţele Aeriene
Române, respectând criteriile de performanţă
profesională, calităţile şi punctele forte care pot
fi valorificate în procesul de instruire, modul de
conştientizare a ordinii şi disciplinei militare,
precum şi păstrarea şi transmiterea tradiţiilor
militare. Comisia de evaluare a fost compusă din

maiştri militari şi subofiţeri de comandă din
cadrul Forţelor Aeriene Române şi câştigătorii
de anul trecut ai concursului la categoriile maiştri
militari şi subofiţeri şi a fost coordonată de către
subofiţerul de comandă al Statului Major al
Forţelor Aeriene, plutonierul adjutant
principal Daniel-Narcis SÎMPETRU.
Comisia de evaluare în
poligon, după răsărit

La competiţie au participat, în calitate de
invitaţi, maistrul militar principal Irinel DIMA,
maistru militar de comandă al Statului Major al

Colonelul Viorel BITAN şi plutonierul adjutant principal Daniel-Narcis SÎMPETRU
împreună cu ocupanţii primelor trei locuri la cele trei categorii
În cadrul categoriei soldaţi şi gradaţi
profesionişti, cel mai bun a fost caporalul
clasa a III-a Valentin ILIE, de la Școala de
Aplicație pentru Forțele Aeriene, secondat
de soldatul Carol Andrei ROTARU, din

cadrul Centrului 70 Geniu, treapta a treia a
podiumului de premiere fiind ocupată de
soldatul Attila BARTUȘ, de la Baza 71
Aeriană.
Felicitări învingătorilor, onoare învinşilor!
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Testare practică la ITAI: demontarea
parţială a puştii mitralieră
Proba de instrucţie pe linie de
comunicaţie şi informatică: înlocuirea
bateriei telefonului F 1603

Forţelor Navale, împreună cu maistrul militar
principal Ştefan NIŢU, maistru militar de
comandă la Divizionului 150 Rachete Navale şi
plutonierul adjutant principal Doina GHEZEA,
subofiţer de comandă la Direcţia Hidrografică
Maritimă, aceştia dorind implementarea
concursului în categoria lor de forţe.
După executarea deplasării la Capu Midia,
rezolvarea problemelor administrative, realizarea
instructajelor şi efectuarea vizitei medicale de
către locotenentul medic Cristiana Roxana
CREŢU, din cadrul TIPTSA, a început concursul
propriu-zis. Pe parcursul a trei zile intense,
concurenţii au fost verificaţi la cunoaşterea legilor
şi regulamentelor militare generale şi de
specialitate, instrucţia tragerii cu armamentul
de infanterie, identificarea şi recunoaşterea
vizuală a unor tipuri de aeronave şi tehnică
militară, nivelul de pregătire fizică, proba de
comunicare şi prezentare în faţa comisiei de
evaluare şi o probă surpriză. Pe lângă acestea,

Proba teoretică instrucţie pe
linie de apărare CBRN
Proba de prezentare în faţa
comisiei de evaluare

au fost verificate deprinderile individuale de
bază, în cadrul cărora militarii au fost verificaţi la
instrucţie de front (unde aruncarea grenadelor
de exerciţiu a fost un moment de încercare
pentru unii dintre concurenţi), instrucţie sanitară,
instrucţie pe linie de apărare CBRN, instrucţie de
geniu şi instrucţie pe linie de comunicaţii şi
informatică.
Ultima probă a fost verificarea competenţelor
lingvistice la limba engleză, care s-a desfăşurat

Soldat Teodora NĂDRAG, din cadrul
Bazei 86 Aeriană, una dintre cele două participante la concurs, ocupanta locului patru
la categoria soldaţi şi gradaţi profesionişti:
„Concursul a fost foarte bine organizat şi am
rămas cu o impresie foarte bună după desfăşurarea acestuia. Probele au fost complexe şi
au cuprins tot ceea ce era necesar. Desfăşurarea
cât mai multor concursuri de acest gen ar avea
un impact pozitiv asupra militarilor şi consider
că aceste întreceri te motivează să acumulezi
cât mai multe cunoştinţe, pentru a deveni un
militar complet. Condiţiile de desfăşurare ale
concursului au fost foarte bune iar rezultatul
obţinut mă ambiţionează să încerc să urmez o
altă cale pentru evoluţia în cariera militară.
Mulţumesc factorilor de decizie din unitate
pentru propunerea participării mele la acest
concurs şi felicit comisia pentru organizarea
acestuia!”
Soldații Teodora Nădrag și FlorentinaNicoleta SAREALBĂ, din cadrul Centrului
85 Comunicaţii Aero şi Informatică, au concurat de la egal la egal cu camarazii lor şi au
declarat că își doresc să participe și anul viitor,
dacă vor câștiga etapa pe unitate.
Testare practică la instrucţie sanitară:
simularea resuscitării cardiopulmonare. Evaluator: locotenent
medic Cristiana Roxana CREŢU,
evaluat: soldat Teodora NĂDRAG

Testarea cunoştinţelor de limba
engleză (ALCPT)
Evaluator: profesor Liana MACOVEI

Poză de grup pe
puntea flight deck

În hangarul fregatei
Regina Maria

Testare practică la instrucţia de
geniu: recunoaşterea muniţiilor,
caracteristici tehnico-tactice.
Evaluator: plutonier adjutant
principal Florin MUNTEANU, evaluaţi:
soldat Florentina-Nicoleta
SAREALBĂ şi caporal
clasa a III-a Nicu
Cristian MARCU

Careul ofiţerilor pe fregata Regina Maria

Personalul firmei RO-ARMYCATERING, sub
supravegherea doamnei Carmen MIRON, a
asigurat cele mai bune condiţii de hrănire
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
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Maistru
militar
clasa I
Valeriu
MACARIE,
subofiţer
de
comandă
al TIPTSA

Căpitan-comandorul Neculai TATARU,
secundul navei-şcoală Mircea,
prezintă vizitatorilor caracteristicile
tehnico-tactice ale navei

Plutonierul adjutant principal
Daniel-Narcis SÎMPETRU împreună
cu jurnalistul militar plutonierul
adjutant Lucian IRIMIA, de la
Observatorul Militar, un veritabil
prieten al Forţelor Aeriene
Pe puntea ambarcaţiuni
a navei-şcoală Mircea

Vizitarea submarinului Delfinul
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la Centrul Principal de Învăţare a Limbilor Străine
(CPÎLS) din cadrul Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân”, din Constanţa, în ultima zi de concurs.
Aici am beneficiat de susţinerea conducerii
academiei, prin şeful CPÎLS, căpitan-comandorul
Cătălin ANDRON, testarea realizându-se în două
laboratoare de limbi străine de către doamnele
profesoare Liana MACOVEI şi Mariana BOERU.
După desfăşurarea acestei probe,
competitorii şi comisia de evaluare au vizitat
Portul Militar Constanţa, cu sprijinul colegilor
din cadrul Forţelor Navale Române. Primul
popas a fost pe fregata Regina Maria, unde
am fost întâmpinaţi de către comandorul
Marian CIOBOTARU, comandantul navei. Aici
ne-a fost prezentat istoricul navei, carac
teristicile tehnico-tactice, misiunile specifice,
echipamentele din dotare (inclusiv elicopterul
IAR-330 Puma Naval), organizarea navei şi
misiunile executate.
A urmat vizitarea navei-şcoală Mircea, unde
căpitan-comandorul Neculai TATARU,
secundul navei, a făcut prezentarea bricului şi
vizitarea submarinului Delfinul.
A fost o experienţă deosebită pentru
militarii din Forţele Aeriene Române, deoarece
au intrat în contact cu activităţile camarazilor
lor, marinarii militari, şi au ascultat unele
întâmplări cu care s-au confruntat aceştia.
A venit şi momentul mult aşteptat al anunţării
câştigătorilor. Clasamentul final al concursului a
fost citit de către plutonierul adjutant principal
Alexandru BOTAN, subofiţer de comandă al
Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a
Forţelor Aeriene (SMMMSFA), care a fost
secretarul comisiei de evaluare.
La festivitatea de premiere a participat
comandantul TIPTSA, colonelul Viorel BITAN,
care i-a felicitat pe competitori pentru
rezultatele obţinute, a apreciat valoarea tuturor
concurenţilor şi i-a încurajat să participe şi la
ediţiile următoare, menţionând faptul că orice
concurs reprezintă o ocazie pentru verificarea
cunoştinţelor şi acumularea altora noi.
Nu puteam părăsi Tabăra de Instrucţie şi
Poligonul de Trageri Sol-Aer înainte de a mulţumi
pentru condiţiile de concurs oferite. Plutonierul
adjutant principal Daniel-Narcis SÎMPETRU a fost
cel care a mulţumit, în numele tuturor, colonelului
Viorel BITAN pentru susţinere şi ospitalitate,
remarcând faptul că în poligon condiţiile s-au
îmbunătăţit de la an la an.
Până la ediţia următoare a concursului, CER
SENIN!
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Maistrul militar clasa a IV-a
Răzvan Ştefan BURLACU primeşte
trofeul transmisibil de la
câştigătorul din anul 2016,
maistrul militar clasa a IV-a
Alexandru Costin RĂILEANU

Maistrul militar clasa a IV-a Răzvan
Ştefan BURLACU, de la Baza 95 Aeriană,
câştigătorul concursului la categoria maiştri
militari: „Concursul a fost foarte bine organizat
şi, cu un minim de resurse, am fost angrenaţi
într-o competiţie profesionistă în cadrul căreia
am avut ocazia să ne verificăm competenţele,
cunoştinţele. Mi-a plăcut ritmul alert de
desfăşurare al probelor pentru că a apărut şi
factorul de stres, care este prezent pe câmpul
de luptă. Mi-aş fi dorit şi o probă de tragere cu
armamentul de infanterie, însă sunt conştient
că aceasta ar fi implicat mult mai multe resurse
umane şi materiale.
Am făcut eforturi deosebite pentru a
ajunge aici, din cauza programului încărcat
din unitate şi a faptului că m-am despărţit cu
greu de fetiţa mea, Sofia, în vârstă de trei luni,
care are nevoie de prezenţa mea.
În unitate, am avut susţinerea maistrului
militar de comandă al bazei, maistrul militar
principal Vasile GALIŞ, care ne-a ajutat cu
bibliografia necesară participării la concurs.
Sunt bucuros pentru că am demonstrat nivelul
de pregătire pe care îl am şi sper să îmi câştig
respectul în domeniul în care lucrez”.

Sergentul major Ion Marius COTICIU,
de la Baza 86 Aeriană, câştigătorul concursului
la categoria subofiţeri: „ A fost o competiţie
transparentă, în care fiecare a ştiut ce punctaj a
obţinut şi a putut să şi-l calculeze singur, până
la proba de engleză din ultima zi, când am şi
reuşit să trec în fruntea clasamentului. Comisia
a fost exigentă în egală măsură pentru toţi
candidaţii.
Experienţa trăită şi cunoştinţele acumulate
în cadrul concursului sunt greu de dobândit în
unitate, pentru că am primit informaţii din
diverse domenii, ceea ce nu reuşim să realizăm
în timpul programului de lucru din cauza
activităţilor cotidiene.
Am avut parte de condiţii de cazare foarte
bune, servirea mesei şi calitatea mâncării au fost
foarte bune, transportul ne-a fost asigurat de la
unitate până la Capu Midia şi retur cu autobuzul,
deci ne-au fost asigurate cele mai bune condiţii.
Organizarea a fost extraordinară şi nu am mai
întâlnit condiţii atât de bune, deşi am şi două
misiuni în teatrele de operaţii.
Toţi cei din unitate m-au susţinut să particip
la acest concurs şi le mulţumesc pentru încrederea
acordată, începând cu comandantul bazei,

Sergentul major Ion Marius
COTICIU primeşte trofeul
transmisibil de la câştigătorul
din anul 2016, sergentul major
Tudorel TRIFU
generalul de flotilă aeriană Cătălin
BĂHNEANU, şi până la caporalul clasa a III-a
Iulian ANDREI, pe care îl consider un exemplu
personal încă de la începutul carierei mele
militare.
Anul acesta tinereţea a învins experienţa!”

Caporalul clasa a III-a Valentin ILIE primeşte
trofeul transmisibil de la colonelul Viorel
BITAN, comandantul TIPTSA
Caporalul clasa a III-a Valentin ILIE, de la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene,
ocupantul locului întâi la categoria soldaţi şi gradaţi profesionişti: „A fost o onoare pentru mine
să câştig faza pe unitate şi să particip la acest concurs. Este pentru prima dată când particip şi nu
mă aşteptam să ocup primul loc, însă până la finalul concursului am demonstrat că dacă îţi doreşti
cu adevărat, se poate. Voi continua să mă pregătesc şi consider că acest concurs ar trebui promovat
mult mai mult la nivelul unităţilor, pentru că este o competiţie adresată profesioniştilor”.

Înainte de anunţarea câştigătorilor, comandantul TIPTSA,
colonelul Viorel BITAN, i-a felicitat pe competitori pentru
rezultatele obţinute şi a apreciat valoarea tuturor concurenţilor
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
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SUPRAVIEÞUIRE
pe apã

Căpitan-comandor Mircea ŢIBU

Pluteşti prin aer
simțind încă urmele
șocului catapultării, apoi
corpul tău pătrunde
scurt în apă. În secunda
următoare vesta de
salvare se umflă și, în
timp ce plămânii tăi
învaţă iar să respire,
voalura paraşutei te
acoperă, eşti la mila
valurilor. Simți panica,
dar o recunoști și te
ridici deasupra ei!
Trebuie să te salvezi!
TREBUIE SĂ
SUPRAVIEŢUIEŞTI!

Echipa de scafandri: Sergent major Dănuţ OANCEA;
Plutonier major Manuel MARIN; Caporal Adrian PÎRVAN;
Fruntaş Dumitru ZAMFIR; Echipajul navei 105 Vânjosul,
comandant navă maistru militar principal Dan PĂUN
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De două ori pe an, în iunie şi septembrie,
o parte din personalul navigant al Forţelor
Aeriene are parte de un program de pregătire
mai deosebit, pentru care îşi întrerupe de
bunăvoie instruirea obişnuită pentru a se
asigura că va face faţă unor situaţii limită
asemenea celei descrise mai sus, într-un
mediu străin oamenilor aerului: înfruntarea
cu apa.
Astfel, cursul de supravieţuire pe mare,
ale cărui baze s-au pus în anul 2012, fiind un
exemplu de colaborare excelentă între SMFA
şi SMFN, a ajuns la desfăşurarea celei de-a
opta ediţii în septembrie 2017.
Sub egida SAFA, planificat, organizat şi
condus de către instructorii cu paraşutajul şi
mijloacele de salvare din Forţele Aeriene, cu
sprijinul Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele
Navale şi al Centrului de scafandri Constanţa,
cursul a fost structurat pe două părţi: una
teoretică şi una practică. De asemenea,
sprijinul a fost completat de către remorcherul Vânjosul.
Ponderea a fost dominată, evident, de
partea practică - la sala de clasă am petrecut
o singură zi. Prezentările teoretice au cuprins
informaţii cu privire la priorităţile supra
vieţuitorului pe mare, tehnici de înot, plutire,
conservare a căldurii corpului, de semnalizare
şi, evident, supravieţuire, cu accent pe latura
psihologică, de moral – a cărui importanţă
este covârșitoare –, informaţii despre conţinutul şi modul de utilizare al kitului de
supravieţuire de la bordul aeronavelor, atât
al avioanelor de vânătoare, cât şi al elicopterelor. Partea practică a început la bazinul
Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Navale încă
din miercurea primei săptămâni cu prezentarea unor tehnici de prim ajutor în caz de
înec, evaluarea „performanţelor” la înot,
însuşirea tehnicilor de plutire şi lucrul cu
echipamentele: vesta de salvare, costumul
de protecţie termică, barca de salvare individuală (cea de pe aeronavele de vânătoare)
şi cea colectivă (de la bordul elicopterelor).
În ziua a doua, joi, după perfecţionarea
deprinderilor exersate în ziua anterioară, s-au
simulat incidente la vesta de salvare şi urcarea
în barcă în condiţii de „mare rea” (instructorii
asigurau „disconfortul” acvatic), eliberarea
de sub voalura paraşutei de salvare, dar şi
sărituri de la platforma de 4 m pentru simu
larea amerizării cu paraşuta şi creşterea
încrederii în forţele proprii. Şi pentru că în
realitate nu poţi să alegi dacă vei înfrunta o
asemenea situaţie excepţională ziua sau
noaptea, în seara aceleiaşi zile am repetat
aceleaşi exerciţii pe întuneric.
Vinerea a început tot la bazin cu exersarea
manevrelor şi lucrului cu echipamentele de
recuperare la bordul elicopterului. Pe scurt,
filmul acestei proceduri se derulează astfel:
salvatorul coboară cu troliul din elicopter,
echipat cu un ham şi o chingă de salvare,
echipează supravieţuitorul cu chinga, recu
perează cârligul troliului şi apoi realizează
conexiunile necesare ridicării amândurora
cu respectivul troliu la bordul elicopterului.
Concret, mai întâi, supravieţuitorul execută
instrucţiunile salvatorului, este echipat cu
chinga de salvare şi apoi este recuperat
împreună cu salvatorul, dar, tot în bazin mai

exersează şi auto-echiparea cu chinga de
salvare în situaţiile care impun aceasta:
„marea rea”, lipsa salvatorului sau recuperarea
mai multor supravieţuitori într-un timp scurt.
Ziua de vineri a continuat în apropierea
ieşirii din portul Mangalia (acvatoriu) unde
cursanţii au exersat eliberarea din hamul
paraşutei în condiţiile în care apărea târârea
(în cazul vântului de peste 5 m/s) - cu ajutorul
unei bărci mici de care a fost legat un ham
de paraşută cu care se echipa pilotul, apoi
târât prin apă executând manevrele de eliberare din ham. De asemenea, s-a exersat
semnalizarea cu oglinda şi cu pistolul de
semnalizare (pen-gun), dar şi ieşirea de sub
voalura paraşutei în condiţii mai apropiate
de realitate.
Cea de-a doua săptămâna a început cu
exersarea până la însuşire a succesiunii de
manevre necesare eliberării din hamul
paraşutei până la amerizare (situaţie de
preferat celei descrise mai sus), dar şi un
antrenament la sol de intrare în compartimentul cargo al elicopterului cu ajutorul
troliului.
Apoi pregătirea a devenit mai dificilă,
pentru a fi cât mai aproape de realitate:
cursanţii au fost izolaţi pentru scurt timp
(aproximativ o oră) pe balta Limanu, pentru
a-şi forma o idee cu privire la modificarea
senzaţiilor şi percepţiilor în întuneric şi modul
de semnalizare către salvatori cu facla
luminoasă. Totuşi, luna aproape plină a fost
de partea lor şi le-a oferit un avantaj împotriva
întunericului.
Miercuri au abandonat bazinul şi balta
şi au încercat să îmblânzească valurile mării,
lăsându-se pradă unei situaţii mult mai
dificile: cursanţii au fost „amplasaţi” în larg
(aproximativ 3 mile nautice în larg), la distanţe
de aproximativ 700 de metri între fiecare, cu
remorcherul Vânjosul ca mijloc pentru asigurare şi o barcă Bombard pentru intervenţia
rapidă. „Supravieţuitorii” nu au ştiut cât timp
aveau să petreacă în condiţii de naufragiu,
instructorii transmiţându-le doar că va dura
„mai mult de două ore”. Au trecut cu greu
cele două ore anunţate, apoi trei, apoi încă
una, până au fost în sfârşit „salvaţi”. În acest
timp au trebuit să asigure flotabilitatea
bărcilor (căci nu toate erau perfect etanşe),
să comunice cu barca de comandă şi să facă
faţă valurilor.
Etapa cea mai apropiată de condiţiile
unei situaţii limită de supravieţuire a fost
exerciţiul de recuperare cu elicopterul. Acesta
intra, pe rând, în contact radio cu supravieţuitorii („împrăştiaţi” din nou...) pentru
identificare şi semnalizare. Apoi salvatorul
intervenea pentru recuperarea prin troliere:
cobora pe troliu cu echipamentul de recuperare, elibera cârligul troliului, elicopterul
se îndepărta puţin pentru a-i proteja pe cei
doi de perna de aer care antrenează foarte
mulţi stropi de apă şi îngreunează acţiunile
salvatorului, care se apropia de supravieţuitor,
îl echipa cu chinga de salvare, chema prin
semne elicopterul, recupera cârligul troliului,
se acroşa pe sine la troliu apoi pe supravieţuitor la carabina special destinată de la
hamul său şi erau amândoi ridicați la bordul
elicopterului.
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Echipa de
intervenţie
rapidă cu
barca
Bombard

Coordonarea exerciţiului de
recuperare cu elicopterul

Coborârea
salvatorului
cu troliul
Recuperarea
supravieţuitorului

Ridicarea la bordul elicopterului
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Cursul s-a încheiat la SAFA cu un examen teoretic,
urmat vineri de festivitatea de absolvire.
Per ansamblu, putem spune că această perioadă
de pregătire îşi găseşte utilitatea pe cel puţin trei direcţii:
în primul rând, cursul are o latură preponderent practică
şi se desfăşoară în condiţii cât mai apropiate de realitate,
astfel încât, în eventualitatea unei situaţii-limită personalul navigant va avea ca reper o experienţă anterioară.
În al doilea rând, deşi situaţiile reale în care vor fi solicitaţi
să pună în practică cele învăţate vor fi din fericire foarte
rare, toţi participanţii se bucură de o creştere a nivelului
de încredere în forţele proprii în momentul când desfăşoară activităţi de zbor deasupra apei: a te simţi
pregătit e un pas important în executarea unei misiuni.
Iar în al treilea rând aceste cursuri oferă şi pentru noi,
instructorii, oportunităţi de pregătire în comun alături
de colegii din Forţele Navale, pentru a colabora cât mai
bine în cazul unor incidente reale.
Ţin să menţionez că „supravieţuitorii” au dat dovadă
de interesul pe care şi-l doreşte orice instructor de la
cei instruiţi; am apreciat implicarea lor şi dorinţa de a
se descurca cât mai bine, unii dintre ei au depus eforturi
deosebite pentru a depăşi chiar şi fobia de apă.
De asemenea, le mulţumim colegilor din structurile
subordonate SMFN, am apreciat foarte mult sprijinul
primit din partea lor. Pot spune că a fost la nivelul
sprijinului pe care-l primim de la bazele aeriene unde
executăm de obicei instrucţie prin paraşutare.

Instructorii şi supravieţuitorii la finalul exerciţiilor

Semnalizarea
luminoasă a poziţiei
supravieţuitorului
după contactul
radio cu elicopterul

La această ediție au participat 5 cursanți, acesta fiind
numărul minim pentru organizarea cursului, maximum fiind
10, iar candidaţii se pot înscrie pe bază de raport personal.
Cu toate acestea, prioritățile sunt personalul navigant din
detașamentele operaționale și piloții care fac parte din grupul
celor cu perspectivă în a executa trecerea pe avionul multirol
F-16. Dar cursul este deschis tuturor celor care fac parte din
categoria personalului navigant și doresc să-l parcurgă.

La sfârşitul pregătirii, cursanţii au fost rugaţi să
indice aspectele pozitive şi negative asupra
cursului, feedback-ul lor anonim fiind util în
organizarea ediţiilor următoare
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„Pasărea de fier“
eliberează
paraşutiştii

CUPA AVIAŢIEI
LA PARAŞUTISM MILITAR
Alex BĂLĂNESCU

În perioada 13 – 17 noiembrie 2017, la Şcoala de Aplicaţie
pentru Forţele Aeriene „Aurel
Vlaicu”, pe aerodromul Boboc,
s-a desfăşurat Concursul
naţional de paraşutism militar
„Cupa Aviaţiei”, ediţia a VII-a,
2017. La întrecerea organizată
de către Statul Major al For
ţelor Aeriene au participat
şase echipe reprezentând
structuri din cadrul Sistemului
Național de Apărare, Ordine
Publică și Securitate Națională,
care au în compunere formaţiuni de paraşutişti.

În zborul pe traiect

Căpitan-comandorul Mircea-Constantin
ŢIBU la 7 cm de ţintă

Herculesul
se întoarce
pentru a lansa
următoarea
serie
... momentul saltului

Echipele în acţiune: unii se pregătesc pentru
îmbarcare, alţii îşi pliază paraşutele

Aşteptând aterizarea elicopterului pentru îmbarcare sub supravegherea
conducătorului echipei de organizatori, căpitan-comandorul Mircea-Constantin ŢIBU
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Măsurarea
distanţei de
la punctul 0
şi nivelarea
suprafeţei
de aterizare

Pliajul paraşutelor

Echipa câştigătoare a concursului naţional
de paraşutism militar „Cupa Aviaţiei”, ediţia a
VII-a, 2017, a fost echipa ŞOIMII, reprezentând
SMFT, locul secund a fost ocupat de echipa
SRI, iar locul al treilea a fost ocupat de către
reprezentanţii SMFA, echipa ARIPI.
Echipa ŞOIMII a fost formată din personal
din cadrul Centrului de instruire pentru ISR,
paraşutişti, operaţii speciale şi JTAC şi l-a avut
căpitan de echipă pe plutonierul Răzvan
MODRUJ. La finalul competiţiei, acesta ne-a
mărturisit: „A fost un concurs foarte bine organizat şi gestionat, făcut cu foarte multe eforturi,
în condiţii meteo grele (nebulozitate şi vânt tare).
Echipa a fost unită, oamenii s-au sprijinit reciproc
şi am avut o atitudine de învingători. Este a treia
oară când câştig acest concurs cu echipa şi am
la activ şi un titlu de vicecampion naţional militar.
Mulţumim organizatorilor pentru efortul depus!”
Membrii echipei câştigătoare a concursului
însumează aproximativ 15.000 de salturi
militare şi civile. Misiunea lor de bază constă
în instruirea paraşutiştilor militari din MApN

şi MAI în vederea trecerii pe paraşuta aripă şi
creşterea nivelului de instruire a paraşutiştilor
atestaţi pe acest tip de paraşută.
Echipa SRI clasată pe locul al doilea însumează aproximativ 4.500 de paraşutări, ei
executând instrucţie prin paraşutare în
vederea executării misiunilor specifice intervenţiei contrateroriste.
Echipa ARIPI, reprezentanta SMFA, a fost
compusă din patru instructori cu paraşutajul
şi mijloacele de salvare şi un subofiţer din
cadrul DCSL. Misiunile celor patru constau în
instruirea personalului navigant din Forţele
Aeriene în vederea salvării vieţii în cazul
apariţiei situaţiilor de urgenţă de la bordul
aeronavelor şi instruirea prin paraşutare a
DCSL. Echipa ARIPI a fost formată din: căpitan-comandor Mircea-Constantin ŢIBU căpitan de echipă, locotenent-comandorul
Dan Mihai DEAŞ, locotenent-comandorul
Raul Mihai TOANCHINĂ, plutonierul
adjutant principal Vasile-Daniel ANTOFIE
şi plutonierul major Sorin SIMIONESCU.

CONCURSUL
Cupa aviaţiei la paraşutism militar este singurul concurs de profil din România şi se adresează forţelor de elită, salturile executându-se
doar cu paraşute aripă, cu aterizare la punct fix,
ţinta fiind un cerc cu diametrul de 10 centimetri.
Probele au fost alese conform misiunilor de
paraşutare ale structurilor, stimulând instruirea
prin competiţie. Este un concurs pe echipe care
se desfăşoară între cinci şi opt manşe, dintre care
una de antrenament, la final desemnându-se
echipa câştigătoare, dar se premiază şi în clasamentul individual. Organizator este Statul Major
al Forţelor Aeriene (SMFA), prin instructorii cu
paraşutajul şi mijloacele de salvare din Forţele
Aeriene, cu sprijinul Şcolii de Aplicaţie pentru
Forţele Aeriene (SAFA).
Cele şase loturi sportive, a câte cinci membri,
au aparţinut următoarelor structuri şi au avut
denumirile: Direcţia Generală de Informaţii a
Apărării (DGIA) - VULTURII, Statul Major al Forţelor
Aeriene - ARIPI, Statul Major al Forţelor Terestre
(SMFT) - ŞOIMII, Statul Major al Forţelor Navale
(SMFN) - ALBATROSUL, Ministerul Afacerilor
Interne (MAI) – BSIJ şi Serviciul Român de
Informaţii (SRI).
Căpitan-comandorul Mircea-Constantin
ŢIBU, din secţia Instrucţie-Aviaţie, din cadrul
SMFA, a participat în calitate de concurent încă
de la prima ediţie, la cea actuală fiind conducătorul echipei de organizatori şi căpitanul echipei
ARIPI. De la acesta am aflat că, din cauza condiţiilor meteo dificile, competiţia s-a desfăşurat în
doar două zile, însă s-au desfăşurat şapte manşe,
dintre care una de antrenament, suficiente
pentru a testa valoarea concurenţilor. S-a sărit
de la înălţimea de 1200 de metri, din elicopter
IAR-330 M, venit de la Mihail Kogălniceanu, şi din
avion de transport C-130 Hercules, de la Baza 90
Transport Aerian.
Concursul a apărut în anul 2009, iniţiator
fiind SMFA prin şeful Compartimentului Instrucţie
prin paraşutare, de la acea dată, căpitan-comandorul Ion IORDĂNOAIA, actualmente comandor
în rezervă. De atunci şi până în prezent, organizatorii, prin instructorii cu paraşutajul din
structurile militare implicate, şi-au adus contribuţia la asigurarea condiţiilor de concurs.
Platforma de aterizare, din nisip, a fost executată
de către ei, cu acceptul SAFA, pe pista naturală
de zbor, rămânând aceeaşi de-a lungul anilor.
Comandorul (r) Ion IORDĂNOAIA a fost
organizator până în anul 2015, iar din anul 2016
Comandorul (r)
Ion IORDĂNOAIA,
arbitrul-şef al
concursului

Echipele
care au
ocupat
primele trei
locuri ale
concursului
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a fost invitat să sprijine desfăşurarea concursului
din poziţia de arbitru-şef. În acest an, a avut în
echipa de arbitri pe următorii instructori sportivi
din Forţele Aeriene: maistrul militar clasa I
Iosif SAROŞI, plutonierul adjutant Adrian
Dumitrache GRIGORE, plutonierul major
Florin COJANU şi soldatul Andrei GAVRILIU.
SAFA a acordat, ca de fiecare dată, tot
sprijinul necesar pentru buna desfăşurare a
concursului. Personalul din cadrul şcolii, administratorul concursului, maistrul militar clasa I
Dorin Adrian DUŢU, împreună cu ceilalţi
organizatori: plutonierul adjutant principal
Florentin Toni DOBRE şi caporalii clasa a III-a
Iulian IORGA şi Bogdan BĂLAN, s-au implicat
în desfăşurarea în bune condiţii a concursului,
asigurând partea logistică şi administrativă.

Comandorul Ovidiu BĂLAN a primit
din partea organizatorilor o diplomă
de excelenţă şi o plachetă
PREMIEREA ÎNVINGĂTORILOR
Festivitatea de premiere s-a desfăşurat la
SAFA, în Amfiteatrul căpitan aviator Mircea T.
BĂDULESCU, şi a fost condusă de către comandorul Ovidiu BĂLAN, locţiitorul comandantului SAFA. Acesta i-a felicitat pe concurenţi şi
a subliniat faptul că simpla prezenţă la concurs
i-a făcut învingători, ei fiind câştigători în cadrul
structurilor pe care le reprezintă, ceea ce
implică o responsabilitate în formarea profesională a celorlalţi colegi.
Comandorul Ovidiu BĂLAN şi-a manifestat
în continuare susţinerea pentru desfăşurarea
ediţiilor următoare ale concursului la Boboc,
iar faptul că toate celelalte s-au desfăşurat aici,
a presupus că se datorează îndeplinirii tuturor
condiţiilor necesare.
Pentru sprijinul acordat în desfăşurarea
concursului, comandorul Ovidiu BĂLAN a
primit din partea organizatorilor o diplomă
de excelenţă şi o plachetă dedicată ediţiei a
VII-a, 2017.

În clasamentul individual, ocupanţii
locului întâi, personal civil contractual
Adrian SAVU, şi al locului al doilea, personal
civil contractual Dacian CIORGOVEANU,

au făcut parte din echipa ŞOIMII, iar
ocupantul locului al treilea, plutonierul
major Sorin SIMIONESCU, a reprezentat
echipa SMFA, ARIPI. Rezultatele au fost
strânse, erorile fiind foarte mici: locul I – 9 cm;
locul II – 14 cm; locul III – 45 cm, toţi trei având
câte cinci rezultate de zero în cadrul
concursului, diferenţa fiind făcută de câte o
singură aterizare.
Personalul civil contractual Adrian
SAVU de la Centrul de instruire pentru ISR,
paraşutişti, operaţii speciale şi JTAC, ocupantul
locului I în clasamentul individual a fost
desemnat campion naţional de paraşutism
militar, în anul 2017. El este paraşutist din anul
1987, are la activ peste 4920 de salturi sportive
şi militare şi a făcut parte de mai multe ori din
echipa naţională de paraşutism a României
şi din lotul naţional de paraşutism militar.

Plutonierul major Sorin SIMIONESCU
de la Detaşamentul de Căutare-Salvare în
Luptă, din cadrul SMFA, ocupantul locului
al treilea, la individual: „Fac paraşutism
sportiv din anul 1993, am peste 1200 de
salturi sportive şi militare şi am participat la
multe competiţii militare şi civile. Rezultatele
au fost strânse, în ciuda condiţiilor grele de
desfăşurare a concursului. Am avut o singură
scăpare, cinci de zero şi 45 de cm la o aterizare. Mă mulţumeşte locul obţinut, deoarece
ocupanţii primelor două locuri sunt multipli
campioni naţionali la precizie. Mă bucură
faptul că mă apropii de rezultatele lor. Eu

Plutonierul-major Sorin Simionescu
este felicitat de către
comandorul Ovidiu Bălan
mă pricep la precizie… şi sper să obţin
rezultate din ce în ce mai bune!”

Personalul civil contractual
Adrian Savu este felicitat
de către comandorul Ovidiu Bălan

Atunci când faci orice să atingi punctul 0...

Participanţii, la finalul desfăşurării activităţii
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3, 2, 1 LANSARE!!!

Atmosfera din poligon în ziua lansării

I
S
T
R
I
A
II
Mirela VÎŢĂ

O parte dintre unităţile Brigăzii 1
Rachete Sol-Aer au participat cu detaşa
mente la etapa a doua a exerciţiului ISTRIA,
desfăşurat în Poligonul Capu Midia. După
2 săptămâni de antrenamente, marţi 12
septembrie 2017 Batalioanele 2 şi 3
Rachete Sol-Aer au lansat rachetele
Volhov,conform scenariului exerciţiului.
Cuvântul „poligon” sună prea sec pentru a
sugera măcar ce înseamnă el pentru rachetiştii
dislocaţi aici pentru exerciţiu. „Istria II” să îi
spunem, deşi pentru majoritatea s-a pierdut şirul
de Istrii de când tot vin pe aici. Reperele sunt
altele pentru ei, aceşti militari cărora timp de
câteva săptămâni poligonul le devine casă,
misiunile se clasifică în: Midia de vară, Midia de
toamnă, Midia cu Volhov sau cu Hawk, Midia când
a plouat toată misiunea.

Azi e zi de tragere, şi am prins înainte de
lansări câteva momente pentru a vorbi cu unii
dintre cei mai experimentaţi militari ai Brigăzii 1
Rachete Sol-Aer.
C-3
Ajung pe fugă la detaşamentul Companiei
151 Tehnică, subunitate responsabilă de pregătirea rachetelor pentru batalioanele de foc. Au
şi cea mai norocoasă amplasare din poligon, cât
mai aproape de mare. Înainte era şi mai frumos,
eram şi mai aproape de ţărm. Dar ne-am dat mai
înapoi când au instalat colegii de la Navală antenele, îmi spune maistru militar clasa I Ion
ZAMFIR, ca un cunoscător care-şi face veacul
pe-aici de ani de zile. Are 20 de ani de experienţă
în lucrul cu rachetele, şi din 1998 e încadrat la
Compania 151 Tehnică. Acesta e un moment de
răgaz, mai sunt câteva ore până încep lansările,
iar militarii sunt gata de acţiune.

Maistrul militar clasa I Ion ZAMFIR are 20 de ani
de experienţă în lucrul cu rachetele, şi din 1998 e
încadrat la Compania 151 Tehnică
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Vorbeşte cu respect despre munca sa:
„racheta e un sistem perfect pus la punct. Dar
performanţa vine doar din pregătirea omului.
Tehnica trebuie cunoscută, respectată şi
întreţinută".
La fel de importantă e şi echipa. Ei vin aici
de ani de zile, se instruiesc şi pregătesc fiecare
amănunt, sunt responsabili de deconservarea
şi asamblarea rachetelor, verificarea aparaturii
de bord, alimentarea cu aer, montarea încărcăturii de luptă, alimentarea cu oxidant şi cu
carburant. A pregăti o rachetă pentru tragere
presupune operaţiuni precise şi nu lipsite de
pericol, iar buna sincronizare a echipei are un
rol esenţial. Fiecare militar are responsabilităţi
clare, şi toate etapele sunt parcurse cu grijă la
antrenamente, pentru ca activitatea să
decurgă fără incidente, ca la toate celelalte
exerciţii de până acum. Instruirea e necesară,
atât ca o recapitulare a operaţiunilor pentru
militarii cu experienţă, dar mai ales ca etapă
de învăţare pentru colegii nou-sosiţi în
colectiv.
„Oamenii se tot schimbă, vin şi militari noi,
dar parcă nu la fel de mulţi ca pe vremuri, şi nici
cu acelaşi fel de pregătire. Generaţia nouă a
învăţat să lucreze la calculator, la touch-screen,
prinde mai greu drag de tehnica noastră", spune
maistrul Zamfir, cu glasul unui om care iubeşte
rachetele Volhov şi ar vrea să le aprecieze şi
alţii la fel de mult. „Noi pregătim echipamentele,
apoi ne ştergem pe mâini de vaselină şi trecem
la documente, totul trebuie să fie pregătit".
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Maistrul militar principal Victor BIBICU,
şef formaţie verificare tehnică

Lângă el, maistrul militar principal
Victor BIBICU, şef formaţie verificare tehnică,
dă aprobator din cap. Şi dumnealui e tot din
„garda veche”, obişnuit cu soarele şi munca
din poligon, încadrat din 1997 la aceeaşi
unitate. I-a plăcut domeniul tehnic şi a făcut
tot posibilul să ţină pasul şi cu sistemele noi.
În 2005 a fost şi la curs în Olanda, când se
implementa sistemul de rachete Hawk. „Dacă
eşti bun pe tehnică te adaptezi şi pe sisteme mai
noi. Ne-am respectat munca şi o respectăm în
continuare, dar curând ne vine vremea de
pensionare. Până atunci facem tot ce putem să
le insuflăm celor tineri aceeaşi grijă faţă de
tehnică. După planificarea normală, exerciţiile
pică de obicei în aceeaşi perioadă, primăvara şi
toamna. Şi eu, şi colegul avem băieţi. Nu ne dăm
înapoi de la misiuni, dar ne-a părut rău când
uneori nu reuşeam să fim lângă ei în prima zi de
şcoală. Dar azi, ca în fiecare zi când au loc trageri,
e un fel de entuziasm general”.
Ne ridicăm să facem câteva fotografii şi
îmi arată, mândri şi răbdători, fluxul de pregătire al rachetei. Eu văd doar un spaţiu gol,
cu suporţi şi marcaje ici-colo, dar lor li se arată
un adevărat câmp de luptă, iar bătălia va
începe în câteva zeci de minute.
Atunci, în echipa de luptă, vor urma paşii
unui ritual pe care l-au exersat de multe ori cu
racheta-şcoală, pentru a-şi sincroniza fiecare
mişcare, urmând şi marcajele cu vopsea de pe
asfalt care le indică la centimetru poziţia
tehnicii.

C-2.5
Alături, militarii detaşamentului
Batalionului 2 Rachete Sol-Aer desfăşoară
ultimele verificări pentru tragerile de astăzi.
Echipa de transmisiuni care deserveşte Modulul
de Comunicaţii Dislocabil pentru RSA, cu cea
mai nouă tehnică în domeniu, sub comanda
plutonierului Florin GHENCEA efectuează
teste de verificare pentru fiecare circuit, pentru
a se asigura că au canale de comunicare de
bază şi de rezervă funcţionale, pentru a sprijini
comanda şi controlul lansărilor. „Desigur, nu e
prima verificare pe ziua de azi, trebuie să ne
asigurăm că avem legătură în permanenţă.
Sistemul e nou, dar o parte dintre noi am fost la
cursuri şi ne-am familiarizat cu el. Învăţăm multe
şi pe timpul exerciţiului, iar lucrurile au mers foarte
bine, cu ajutorul şi îndrumarea colegilor de la
comandamentul Brigăzii”.

Pentru maistrul militar Silviu BURCEA
totdeauna ziua tragerilor e una specială, de mai
bine de 20 de ani. Dar nu va uita niciodată prima
lansare: „Am fost aici în ’95, când militarii din
Forţele Aeriene Române au lansat prima rachetă
Volhov IA-23. De-atunci, nici nu mai ştiu la câte
misiuni am participat”. Echipa s-a tot schimbat
de-a lungul anilor, dar schimbările i-au adus şi
ocazia unei noi satisfacţii: „Îmi place să îi pregătesc pe colegii tineri, e o împlinire să văd cum
învaţă tot mai multe şi se transformă în specialişti
stăpâni pe situaţie”. La exerciţiul acesta continuă
tradiţia, căci s-a ocupat de pregătirea celui mai
tânăr ofiţer cu dirijarea, sublocotenentul Mihai
VOICULESCU, care participă acum la primul
exerciţiu cu trageri reale, dar în care va avea
totodată un rol principal: astăzi va executa
prima lansare din carieră. „E un moment pe
care îl va ţine minte toată viaţa, şi mă bucur că
am jucat un rol în concretizarea lui”, a spus
maistrul militar Burcea. Ai emoţii? îl întreb pe
tânărul ofiţer. „Nu chiar, ne-am pregătit mult şi
sunt sigur că totul va merge bine, va rămâne o
amintire plăcută”, răspunde optimist.
Întrucât se apropia momentul începerii
operaţiunilor de tragere, iar perimetrul şi
traficul în poligon urmau să se închidă, conform măsurilor de siguranţă, le-am urat succes
acestor specialişti şi am părăsit zona.
Un lucru e sigur, căci îl auzisem repetat de
nenumărate ori în ziua aceea: „Când auzi vuietul
rachetei şi o vezi îndreptându-se spre ţintă, uiţi
de toată munca şi oboseala pregătirilor”.

Maistrul militar Silviu
BURCEA este în echipa
de trageri de mai bine
de 20 de ani şi îi
pregăteşte cu drag pe
cei tineri.
Sublocotenentul Mihai
VOICULESCU, care
participă acum la
primul exerciţiu cu
trageri reale, ca ofiţer
cu dirijarea

Momentul mult
aşteptat al lansării
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VIGOUROUS WARRIOR 2017
This is the
fourth edition of the
VW17 exercise that
takes place every
two years and
which was hosted in
2011 by Hungary, in
2013 by Germany
and in 2015 by the
Czech Republic. This
year Romania had
the most substantial
contribution since
the implementation
of the exercise.

Prima echipă care a deservit spitalul ROL 2
românesc, echipă formată din medici
şi asistenţi din spitalele militare din
Bucureşti, Piteşti, Constanţa şi Focşani

Desfăşurat în perioada 04-19 sep
tembrie 2017, în poligonul de instrucţie
Lehnin, Germania, exercițiul cu focus
medical, aflat la a patra ediţie, este
organizat de Centrul de Excelenţă NATO
pentru Medicină Militară (MILMED COE)
şi s-a bazat pe colaborarea structurilor
civil-militare în acordarea asistenţei
medicale în caz de incidente cu victime
multiple, atât civile, cât şi militare. La
activitate au participat atât personal
militar medical din cadrul Statului Major
al Forţelor Aeriene, cât şi o aeronavă C-27J
Spartan a Bazei 90 Transport Aerian.
CADRU GENERAL
În temeiul binecunoscutului articol 5 al
Tratatului Nord-Atlantic, exerciţiul a avut
amploare multinaţională, cu participarea a
26 ţări membre NATO şi invitate, cu un total de
1046 de participanţi din structuri militare, dar şi
civile. S-au urmărit îndeosebi antrenarea şi
evaluarea interoperabilităţii şi manevrabilităţii
NATO, inclusiv răspunsul la un posibil incident
CBRN într-un context civil-militar, cu accent pe
capacitatea de cooperare între statele participante, modalitatea de transfer între ROL, eficienţa
fluxului informaţional, precum şi integrarea
civililor în misiunile medico-militare.
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C-27J Spartan al Forţelor Aeriene
Române, configurat MEDEVAC, în timpul
unei misiuni din cadrul exerciţiului VW 17
cu o echipă medicală mixtă românoolandeză la bord
STRUCTURI IMPLICATE:
– 2 spitale de nivel ROL 1 reale (românesc şi
german) şi 4 spitale ROL 1 virtuale;
– 6 spitale de nivel ROL 2 naţionale şi
multinaţionale (american, norvegian, sloven,

estonian, germano-româno-italian şi unul
multinaţional);
– 1 spital de nivel ROL 3 virtual.
Sprijinul aerian a fost asigurat de 4 elicoptere şi 2 avioane, dintre care un C-27J Spartan al
Forţelor Aeriene Române, cu echipaj medical
condus de locotenent-colonel medic Dragoş
Cristian TUDOSE şi maior medic Daniel-Florin
NICĂ.
Un concept-cheie în înţelegerea exerciţiului este clasificarea spitalelor de tip
ROL 1, 2, 3, 4.
Aceste spitale sunt zone medicale a căror
dotare şi posibilităţi de tratament cresc gradual
în complexitate, şi totodată variază şi distanţa
lor de amplasare faţă de câmpul de luptă.
Spitalul de tip ROL 1 înseamnă un spital cu
dotare minimă, în care se face propriu-zis trierea
pacienţilor de pe câmpul de luptă în funcţie de
capabilităţi: primul ajutor şi o parte a cazurilor se
pot rezolva local, iar cazurile mai complexe (care
nu înseamnă neapărat rană propriu-zis, ci poate
fi şi politraumă) trec la spitalul de nivel următor,
unde sunt mai multe specialităţi.
Spitalul ROL 2 de campanie din dotare se
poate desfăşura şi poate fi montat oriunde este
necesar. Este modular, structurat în containere,
începând de la locul de triere, locul în care pot
fi făcute analizele medicale, radiologice. În spitalele ROL 2 sunt mai multe componente
medicale, se pot face mai multe intervenţii şi
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investigaţii. Se face de asemenea o triere suplimentară a pacienţilor: cei care au o patologie
mai complexă trec mai departe la ROL 3.
Spitalul de nivel ROL 3 este un spital
aproape complet, mai complex, în care se pot
trata cea mai mare parte a afecţiunilor. Este mai
departe de front şi are arondate mai multe posibile
câmpuri de luptă. Iar spitalul ROL 4 este spitalul
care are toate specialităţile medicale şi poate să
ofere îngrijire complexă şi să trateze orice fel de
situaţie ce poate să pună viaţa în pericol.
DESFĂŞURARE
Au existat 140 de scenarii medicale variate
(traumă, medical, CBRN). Fiecare caz medical
avea câte un case manager, a cărui responsabilitate era să decidă ameliorarea sau deteriorarea
stării pacientului, în funcţie de intervenţia echipei
medicale, fiecare acţiune fiind atent supravegheată de observatori antrenaţi, care la sfârşitul
activităţilor apreciau modul de abordare.
Cele mai mari provocări întâlnite au fost
legate de stabilirea unui sistem de comunicaţii
viabil, trecerea peste barierele lingvistice şi ali-

„Exerciţiul în sine a necesitat o pregătire şi o
coordonare fantastică, logistica şi comunicaţiile
au fost impresionante! Din punct de vedere al
experienţei personale legate de astfel de exerciţii
pot să spun că mi-a depăşit toate aşteptările.
Prima participare la o astfel de activitate a fost
în luna iunie, în cadrul exerciţiului SABER GUARDIAN
2017/ etapa TOBRUQ LEGACY, în care s-a integrat
o secvenţă de management medical a unor evenimente soldate cu victime multiple, sub denumirea
MASCAL.
Statul Major al Forţelor Aeriene a organizat
în cadrul acestei secvenţe prima structură
medicală de tip ROL 1, în poligonul de la Capu
Midia, structură pe care eu am coordonat-o şi
din care au făcut parte personal medical din
cadrul SMFA, personal medical militar din
Slovenia şi Statele Unite, fiind practic prima
structură medicală multinaţională ROL1 din
cadrul Forţelor Aeriene.
În acelaşi timp, la Baza Aeriană de la Mihail
Kogălniceanu au fost dislocate trei spitale ROL 2
(dintre care unul românesc), care au preluat
pacienţii evacuaţi pe calea aerului de la Capu Midia.

A doua parte a detaşamentului românesc alături
de Raed Arafat şi ataşatul României în Germania
nierea protocoalelor de acţiune diferite în situaţii
asemănătoare.
Maiorul Laurenţiu TOFAN, medic la Bg.1
Rachete Sol-Aer, care a luat parte la VW 17 ca
Observator relaţii ROL 1-ROL 2, ne-a împărtăşit
impresiile sale despre activitate:

După participarea la misiunea VW17 concepţia mea iniţială, legată de structura unei
formaţiuni medicale de tip ROL 1 ce poate fi
dislocată în zona de acţiune a forţelor aeriene,
a suferit modificări legate de amplasare, personal, logistică şi mai ales comunicaţii”.

Locotenent-colonelul medic Dragoş
TUDOSE ne-a dat mai multe detalii despre rolul
detaşamentului C-27J SPARTAN în configuraţie
MEDEVAC pe timpul exerciţiului, în special în
vederea îndeplinirii misiunii de ambulanţă
aeriană:
„Elementul principal al exerciţiului a fost
integrarea detaşamentului nostru într-un lanţ de
evacuare medicală, iar mediul multinaţional a fost
cel mai bun context de a pune în valoare cunoştinţele medicale dobândite în România.
Per total, au fost şase misiuni de zbor, pe durata
cărora am avut antrenamente variate. Pilot
comandant a fost comandorul Ioan
STĂICULESCU, iar copilot căpitanul Andreea
CRAMĂR. Loadmasterul maistru militar
Ţeberan MAFTEI a fost responsabil de instructajul
de safety pentru fiecare zbor.
În prima zi am fost însoţiti de observatori din
partea echipei de conducere a exerciţiului (din
Norvegia şi Canada). Apoi am exersat proceduri
medicale de urgenţă (resuscitare respiratorie
avansată) sub îndrumarea colonelului doctor
R. Schachtshabel din partea partenerilor
olandezi, iar echipa medicală olandeză şi-a
efectuat propriile exerciţii la bordul aeronavei,
pentru a se familiariza cu aparatura medicală
românească. Am continuat antrenamentele şi
la sol, cu un schimb de experienţă privind proceduri şi tehnici de prim ajutor, modul de folosire
a aparaturii medicale, cazuri speciale ce pot
apărea în timpul predării-primirii pacienţilor. La
următoarele zboruri am continuat antrenamentul alături de colegii olandezi, în echipe medicale
mixte. Am avut ocazia să aflăm mai multe despre
procedurile lor de îmbarcare/debarcare, modul
de asigurare a pacientului şi aparaturii, şi
raportări medicale în timpul zborului. Consider
că exerciţiul a reprezentat o bună oportunitate
pentru detaşamentul nostru de a ne antrena cu
partenerii europeni, de a face un schimb de
experienţă cu accent pe pregătirea medicomilitară. Obiectivele misiunii s-au atins atât la
nivel de echipă, cât şi individual. LIVEX-ul rămâne
cea mai atractivă etapă de pregătire, care te
obligă să acţionezi ca şi cum ar fi vorba de un
caz real”.

Echipa de mulaj şi machiaj din Germania, adevăraţi artişti
Exerciţiu de apărare CBRN - transportul victimelor afectate
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SIGURANŢA AERONAUTICĂ

Căpitan inginer Marius MILEA

Exploatarea aeronavelor la sol
Pe parcursul anului 2017, la rubrica noastră am vorbit despre importanţa dezvoltării unei
culturi de siguranţă aeronautică în Forţele Aeriene Române, despre principiile culturii de siguranţă
şi factorii care o influenţează, precum şi despre politica şi principiile siguranţei aeronautice în
general, de fiecare dată exemplificând aceste noţiuni teoretice prin relatarea unui caz real.
Dacă până acum protagoniştii relatărilor
noastre au fost piloţii, în acest număr se vor afla
sub lupă tehnicienii de aviaţie, adevăraţi profesionişti, instruiţi şi atestaţi, de care pot depinde
„vieţile altora”.
În aviaţie, profesionalismul poate fi definit
ca: fă ceea ce trebuie, chiar şi atunci când
nimeni nu se uită/supraveghează, iar această
calitate este la fel de importantă pentru personalul tehnic-ingineresc, cât şi pentru restul
personalului aeronautic.
Tehnicienii de aviaţie trebuie să
îşi evalueze în permanenţă mediul
de lucru şi activităţile ordonate:
Am echipamentul şi sculele necesare
pentru a executa în siguranţă activitatea
ordonată? Mediul de lucru şi infrastructura
sunt adecvate?
Documentaţia/manualele tehnice de
referinţă sunt actualizate?
Sunt complet mulţumit că aeronava sau
echipamentul/ansamblul/componenta
este gata să fie pusă în serviciu/dată în
exploatare, după executarea lucrărilor de
mentenanţă specifice (remediere defect,
lucrări periodice etc.)?
Fiecare evaluare de acest tip, trebuie
să includă şi o verificare personală,
interioară:
Sunt apt din toate punctele de vedere
(medical, odihnă etc.) pentru a executa
activitatea ordonată?
Dispun de cunoştinţele necesare şi deprinderile specifice, pentru a efectua
lucrarea?
Dacă răspunsul la una din întrebările de mai
sus este „NU” sau „NU SUNT SIGUR”, tehnicianul
de aviaţie trebuie să conştientizeze implicaţiile
ce decurg din situaţia dată şi să spună „STOP”,
indiferent dacă există sau nu presiuni din exterior.
Uneori tehnicienii pot fi puşi în faţa unor situaţii
care nu rezonează cu moto-ul culturii de siguranţă aeronautică „safety always”, fie că vorbim
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Personal
tehnic pe
timpul
“preflight
check”,
Baza 86
Aeriană
Borcea

În astfel de momente, tehnicienii de aviaţie au ocazia
să-şi demonstreze devotamentul faţă de siguranţa
aeronautică, dar mai ales profesionalismul. Dacă
oricine altcineva - şef, coleg sau terţ - încearcă să pună
presiune, care s-ar traduce printr-o activitate ce ar
pune în pericol siguranţa aeronautică, în acel moment
trebuie spus „STOP”.

despre presiuni din partea comandanţilor, fie că
vorbim de colegi de muncă sau terţe persoane,
care pot exercita presiuni, spre exemplu privind
micşorarea timpului de staţionare a unei aeronave/echipament în lucrări.
Nici un tehnician nu îşi doreşte să afle ulterior
că aeronava/echipamentul/ansamblul/ componenta la care a executat anumite lucrări de
mentenanţă, a fost implicat(ă) într-un eveniment
de aviaţie, mai ales în situaţia în care în „apărarea”
sa, nu poate spune decât că „cineva m-a obligat
să fac asta”. În acest caz, vorbim despre profesio
nalism – importanţa respectării programului
recomandat de exploatare al aeronavei, respectarea procedurilor specifice de mentenanţă şi a
reglementărilor pe linie de siguranţă aeronautică
– neacceptarea riscului inutil.
HIGH OPS TEMPO
În ultima vreme asistăm la o creştere continuă a numărului de misiuni, fie că vorbim de
activităţi executate în comun cu celelalte categorii de forţe ale României, fie cu state membre
NATO, iar în acelaşi timp Forţele Aeriene Române
au pierdut un număr însemnat de personal
aeronautic (piloţi, tehnicieni, ATC-işti etc.) cu
experienţă, fapt ce poate crea anumite probleme
privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dar şi
pe linie de siguranţă aeronautică. De aceea este
nevoie mai mult ca oricând să înţelegem că nu
putem să facem „MULT” cu „PUŢIN” şi să ne
concentrăm efortul în a face diferenţa între acele

Personal
tehnicingineresc,
Baza 95
Aeriană
Bacău
(iulie 2010)
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SIGURANŢA AERONAUTICĂ
sarcini cu adevărat esenţiale şi cele care mai pot
fi amânate.
Avem nevoie ca şi acei tehnicieni cu experienţă din Forţele Aeriene Române, care
momentan lucrează în diverse birouri (materiale
tehnice, ATAM, planificare mentenanţă etc.), să
iasă „pe teren” (în linia de aeronave sau la hangar)
şi să-şi sprijine colegii, să-i îndrume şi să-i
supravegheze. Nevoia de sprijin şi îndrumare
din partea personalului tehnic cu experienţă
este esenţială pentru colegii mai tineri, pentru
cei nou-intraţi în sistem sau care vor intra în
perioada următoare, deoarece un bun tehnician
are nevoie de câţiva ani de zile pentru a se
desăvârşi ca specialist. Toate acestea se pot
realiza doar cu sprijinul şi înţelegerea în profunzime a acestui fenomen, de către comandanţii/
factorii de decizie, indiferent de eşalonul pe care
îl reprezintă, deoarece sunt învestiţi cu prerogativele repartizării priorităţilor în cadrul misiunilor
şi pot modifica permanent limita de risc acceptată pentru a ţine cont de siguranţa aeronautică
în funcţie de cerinţele operaţionale.
PROBLEME TEHNICE LA PORNIRE
În continuare vă prezentăm relatarea unui
mecanic de bord de elicoptere, referitoare la o
defecţiune care i-a dat bătăi de cap şi care la un
moment dat căpătase un caracter repetitiv,
punându-i la grea încercare pe specialiştii de la
hangar:
„Elicopterul IAR-330 SOCAT, nr. xz urma să
execute un V.P. (verificare de parametri în zbor)
pentru începerea zborului de instrucţie. În timpul
procedurilor de pornire, motorul nr. 1 nu a pornit,
iar lampa de semnalizare CUT OUT era aprinsă, fapt
ce indica o defecţiune electrică pe circuitul de pornire. Elicopterul a fost tractat la hangar, i s-a înlocuit
blocul de pornire din cadrul cutiei de pornire, iar
apoi în cadrul verificării funcţionării motoarelor,
motorul nr. 1 s-a comportat normal, la fel ca şi ceilalţi
parametri de la bord. Totul a fost bine până la
următoarea zi cu zbor de instrucţie, când lampa
CUT OUT a rămas din nou aprinsă, iar motorul
nr. 1 s-a încăpăţânat să nu pornească. Au fost
executate anumite verificări suplimentare, s-au
curăţat cuplele de la agregatele care sunt implicate
în procesul de pornire, iar apoi motorul a funcţionat
normal, doar pentru câteva zile.
Fenomenul a reapărut la un zbor de instrucţie
pe timp de noapte, moment în care mecanicul de
bord împreună cu inginerul şef al escadrilei de elicoptere au decis ca elicopterul să fie predat în lucrări
la hangar pe o perioadă nedeterminată. ...s-a
verificat în detaliu cablajul circuitului de pornire, iar
maistrul militar G.M., specialist instalaţii electrice
speciale şi automatizări de bord, a constatat că în
cupla blocului de pornire, circuitul electric era
întrerupt într-un pin, exista un contact imperfect
între pinul cuplei şi cablajul blocului electronic de
pornire. A fost curăţat şi lipit acel pin, iar defecţiunea
nu s-a mai manifestat”.
În situaţia prezentată, identificarea exactă a
cauzei defecţiunii tehnice a pus la încercare
experienţa, răbdarea şi profesionalismul tehnicienilor de la hangar, deoarece manifestarea
defectului survenea doar după ce elicopterul
executa o misiune de zbor, pe timpul căreia, din
cauza evoluţiilor specifice misiunii şi a vibraţiilor
de la bord, acel pin nu făcea contact cu cablajul
din spatele cuplei cutiei de pornire. Defecțiunea
blocului electronic de pornire nu a pus în pericol

siguranța aeronavei în zbor, acest echipament
fiind funcțional doar pe perioada de pornire a
motorului. Doar la pornire, acest contact avea
rolul de a transmite semnalul electric necesar,
astfel încât motorul să pornească. Deci, doar
după ce această defecţiune a căpătat un caracter
repetitiv, a constituit un motiv de îngrijorare
pentru personalul tehnic-ingineresc al escadrilei,
care a luat decizia corectă de a introduce elicopterul în hangar pe o perioadă nedeterminată
(control complex).
Există tipuri de defecţiuni care se manifestă
doar pe timpul zborului şi nu pot fi reproduse
la sol, de aceea informaţiile detaliate despre o
anumită comportare defectuoasă în funcţionare,
pe care pilotul le oferă la sfârşitul unei misiuni,
pot constitui cheia în rezolvarea acelei probleme,
iar în alte cazuri doar prezenţa la bord a unui
tehnician (acolo unde e posibil – elicoptere, avioane
de transport), care să analizeze fenomenul în
cauză, poate ajuta la identificarea corectă a
cauzei unei defecţiuni.
Siguranţa aeronautică se bazează în mare
măsură pe mentenanţă. Atunci când nu este
efectuată în mod corect, aceasta contribuie într-o
proporţie semnificativă la apariţia evenimentelor
de aviaţie. Câteva exemple de erori care pot
apărea în urma executării lucrărilor de mentenanţă sunt: componente instalate incorect,
componente/echipamente neinstalate pe
aeronavă, scule sau unelte rămase în aeronavă,
elemente de siguranţare nemontate şi verificări
neefectuate. În comparaţie cu multe alte ameninţări/pericole la adresa siguranţei aeronautice,
greşelile unui tehnician pot fi mai greu de
detectat. De multe ori, aceste greşeli sunt prezente, dar nu sunt vizibile şi au potenţialul de a
rămâne latente, afectând funcţionarea în siguranţă a aeronavelor pe perioade mai lungi de
timp.
Conştientizarea factorilor umani poate
duce la o calitate îmbunătăţită, un mediu care
să asigure o siguranţă continuă atât a tehnicienilor, cât şi a aeronavelor şi o „forţă de muncă”
mai implicată şi mai responsabilă. Mai exact,
reducerea erorilor minore poate oferi beneficii
măsurabile, inclusiv reducerea costurilor, reducerea termenelor limită, reducerea accidentelor
de muncă şi reducerea evenimentelor semnificative care pot apărea în urma lucrărilor de
mentenanţă.
În urma unui studiu efectuat de către
Transport Canada Civil Aviation, ca urmare a
numărului foarte mare de evenimente de aviație
petrecute între anii 1980 și începutul anilor 1990,
majoritatea dintre ele fiind legate de mentenanță,
s-au identificat doisprezece factori umani care
influențează negativ capacitatea tehnicilor de
a efectua eficient și în siguranță activitățile de
mentenanță.
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Acești doisprezece factori, cunoscuți sub
numele de „The Dirty Dozen”, au fost în cele din
urmă adoptați de industria aviației ca
reprezentând un instrument prin care se poate
aborda problematica erorii umane în
mentenanță. Este foarte important să se
cunoască acest concept, pentru a putea
recunoaște simptomele/modul de manifestare
și, cel mai important, să se cunoască modalitatea
prin care să se poată evita erorile produse de
influența acestor doisprezece elemente de factor
uman, asupra tehnicienilor de aviație. Cei
doisprezece factori sunt: comunicarea ineficientă,
automulțumirea, lipsa de cunoștințe, neatenția,
lipsa lucrului în echipă, oboseala, lipsa de resurse,
presiunea (timpului), lipsa de asertivitate/
fermitate, stresul, lipsa de conștientizare (datorată
rutinei), norme/standarde. Detalierea pe larg a
implicaţiilor acestor doisprezece factori
precum şi prezentarea unor mijloace de
reducere a riscurilor asociate, le veţi găsi în
numărul următor al acestei reviste.
Înțelegând interacțiunea dintre factorii
organizaționali, mediul de lucru și factorii
individualii care ar putea duce la erori și accidente,
tehnicienii de aviație pot învăța cum să prevină
sau să gestioneze astfel de situații pe viitor.

Creşterea gradului de conştientizare
privind siguranţa aeronautică va
contribui la anticiparea şi la reducerea
riscului provocat de erorile umane
Personalul tehnic-ingineresc îşi desfăşoară
activitatea de cele mai multe ori, aflându-se în
umbră, uneori fără a li se aduce mulţumiri sau
aprecieri. Deci, haideţi să le acordăm puţină
recunoştinţă şi sprijinul de care au nevoie, mai
ales pentru faptul că ei ajung primii la aeronavă,
pentru a desfăşura activităţi specifice pregătirii
acesteia în vederea participării la activitatea de
zbor, şi pleacă ultimii, mult după terminarea
zborului.
Nu putem atinge obiectivele pe linie de
siguranţă aeronautică fără profesionalismul şi
experienţa acestora, aşa cum nu o putem face
fără devotamentul personalului aeronautic faţă
de crezul nostru – mission first, safety always!
Situaţia statistică ce
arată că 80% din
totalul accidentelor
aviatice sunt cauzate
de factorii umani
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Plutonier adjutant principal Alexandru BOTAN

Elev Alexandru AIOANEI

MILITAR PENTRU O ZI
În dimineaţa zilei de 6 noiembrie 2017, la sediul Şcolii Militare
de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”
(SMMMSFA), din Boboc, s-au prezentat 20 de elevi ai unor licee
civile pentru a participa, timp de 24 de ore, la proiectul intitulat
„Militar pentru o zi”. La activitate au participat 14 băieţi şi şase
fete de la Liceele Tehnologice „Dimitrie Filipescu”, „Costin
Neniţescu” şi „Grigore C. Moisil”, Colegiul Tehnologic „Henri
Coandă”, Colegiul Tehnic „Buzău” şi Colegiul Agricol „Dr. Constantin
Angelescu”, din municipiul Buzău.
Pe parcursul desfăşurării
acestei activităţi, liceenii sosiţi în
unitatea noastră au trăit emoţiile
vieţii de elev militar. Impresionaţi
de căldura cu care au fost
întâmpinaţi, aceştia au fost
surprinşi de asemănările şi
deosebirile dintre viaţa unui elev
de liceu şi cea a unui elev de
şcoală militară.
Imediat după ce au păşit în
incinta SMMMSFA, elevii au fost
echipaţi în ţinuta de instrucţie şi,
după o scurtă informare şi un

instructaj privind rolul şi locul lor
în cadrul acestui proiect, aceştia
au urmat programul orar al şcolii.
Dintre activităţile desfăşurate,
amintim mânuirea armamentului
uşor de infanterie, educaţia fizică
militară, instrucţia de front,
p a r ti cip a r e a l a o r e l e d e
specialitate de aviaţie, cazarea
alături de elevii militari şi servirea
mesei la popota şcolii.
Pe timpul celor 24 de ore,
le-au fost alături elevii sergenţi
Alexandru SABU şi Adina PÎRV,

Primele noţiuni de instrucţie de front
îndrumaţi de către locotenentul
Alexandru CEPOIU, iar în asigu
rarea logistică s-au implicat
maistrul militar clasa a II-a
Marius DĂNĂILĂ şi plutonierul
major Cristinel TOADER, din
cadrul SMMMSFA, iar din partea

Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele
Aeriene, plutonierul adjutant
Constantin STANCIU.
„Mă bucură faptul că am putut
duce la bun sfârşit acest proiect şi
că, atât noi, cât şi elevii de liceu,
ne-am atins obiectivele propuse.

Locotenent-colonelul Cristian MĂNĂILĂ
îi învaţă pe „elevi“ să se echipeze

Ora de Apărare CBRN
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MOZAIC

Instrucţie de specialitate în
„laboratorul aviaţiei” - hangarul

Conducerea şcolii împreună cu „elevii" de conjunctură

Instrucţia tragerii cu armamentul
de infanterie „la rece”

Pauza de masă...
Sper să permanentizăm această
activitate, iar în viitor să putem
primi un număr mai mare de elevi.
Mulţumesc tuturor celor implicaţi
în această activitate pentru pro
fesionalismul de care au dat
dovadă!”, ne-a declarat iniţiatorul

proiectului, locotenent-col o
nelul Cristian M Ă N Ă I L Ă ,
com andantul batalionului de
elevi.
La sfârşitul activităţii, majo
ritatea participanţilor au declarat
că se gândesc să urmeze o carieră

... şi ora de educaţie fizică militară

militară, caracterul de noutate,
curiozitatea şi ambiţiile proprii
punându-şi amprenta asupra
deciziei acestora, deşi au recu
noscut că nu este deloc uşor.
În amintirea acestui prim
contact cu viaţa de militar, înainte

de a părăsi SMMMSFA, elevii au
primit din partea comandantului
şcolii, comandorul ing. Valentin
ENACHE, şi a locţiitorului acestuia,
comandorul Corneliu MITITELU,
o diplomă de participant la
proiectul „Militar pentru o zi”.

Bucuria „absolvirii"
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c ontre j our

Mirela VÎŢĂ

Anul acesta, promit s`…
Pragul cronologic al trecerii dintre ani constituie
şi un prag psihologic, în conştiinţa colectivă şi
individuală, o insulă de răgaz în şuvoiul cotidianului.
De cele mai multe ori, este un prilej bun să ne
luăm inima în dinţi şi să facem bilanţul: adunăm în
gând împlinirile şi scădem nereuşitele. Fie că ieşim
pe plus sau nu, trecem la pasul următor: ne stabilim
obiectivele pentru anul viitor.
S-a popularizat în ultima vreme şi la noi sintagma
„new year’s resolution”, un fel de contract cu tine,
în care îţi asumi că vei depune eforturi active spre
dezvoltare: te vei lăsa de fumat, vei face sport, îţi
vei suna mai des părinţii, pentru a da doar câteva
exemple general valabile.
„Contractul” acesta poate rămâne doar o
promisiune rostită în gând sau poate fi chiar scris,
cu obiective clare şi termene limită, în funcţie de cât
de minuţioşi suntem. Mulţi psihologi şi scriitori de
succes într-ale motivaţiei recomandă să ne punem
pe hârtie dorinţele, aceasta fiind prima formă de
materializare, intrare în concret. Infama hârtiuţă se
poate rătăci repede, sau poate fi păstrată la îndemână
(în portofel) ori pusă la vedere prin casă, obligându-l
pe viitorul tu să pună pauză ritmului cotidian şi să-şi
aducă aminte că i-ai dat sarcini spre fericire. Dacă

mergi şi mai departe, împărtăşindu-le celor apropiaţi
scopurile tale, le vei da ocazia să verifice împlinirea
lor cu fiecare întâlnire, printr-o întrebare prietenească
sau o privire mustrătoare. Da, se poate întâmpla să
mergi prea departe, iar ceea ce erau nişte dorinţe
frumoase să devină o corvoadă, nişte itemi pe lista
de sarcini de îndeplinit, transformându-se într-un
motiv de frustrare perpetuă. Dar, când în sfârşit ţi
se împlineşte vreun obiectiv, fericirea e dublată de
satisfacţia că ţi-ai putut asuma continuu şi activ
atingerea lui.
Modul în care ne facem planuri şi ne trasăm
obiective, mai ales cu privire la propria viaţă variază
considerabil: unii ştiu deja unde vor să se afle peste
15 ani şi au trasat itinerarul pas cu pas până la ţintă,
în timp ce alţii au o imagine prea puţin conturată a
viitorului, lăsându-se în voia sorţii. Între aceste
extreme există combinaţii nenumărate de aspiraţii,
ambiţie şi consecvenţă. Indiferent de modelul care
ne caracterizează, trecerea într-un an nou poartă în
sine entuziasmul începutului şi declanşează în noi
resorturile complicate ale motivaţiei.
Totul rămâne un joc al aspiraţiilor, împlinirilor şi
dezamăgirilor, din care vă dorim să ieşiţi câştigători
şi în anul 2018!

Gânduri bune, sănătate şi noroc din partea
colectivului redacţiei "Cer Senin"!

Achiziţii de tehnică pentru roaf

radare de
tip TPS-77

Locotenent-colonel inginer Bogdan MARINESCU

În ultimele luni ale anului 2017
au intrat în dotarea Forţelor Aeriene
Române primele radare de tip
TPS-77, produse de compania
americană Lockheed Martin
Overseas cu sediul în Syracuse, N.Y.
Radarele au trecut printr-un proces
complex de testare, început cu
testarea la sediul furnizorului
(FAT – Factory Acceptance Test) şi
încheiat cu testarea de acceptanţă
pe poziţiile de instalare (SAT – Site
Acceptance Test). Testele au demonstrat practic cerinţele impuse producătorului în urmă cu 2 ani.
TPS-77 este un radar digital,
tridimensional, de distanţă mare,
construit în întregime în tehnologie
„solid-state”. Sistemele achiziţionate sunt de ultimă generaţie, dispunând de tehnologii de ultimă oră,
cum este tehnologia GaN utilizată
în construcţia emiţătoarelor şi
receptoarelor, tehnologie ce asigură
o înaltă fiabilitate a echipamentelor
şi un consum redus de energie.

Radarele TPS-77 fac parte din
familia de radare AN/FPS-117,
radare aflate deja în înzestrarea
Forţelor Aeriene. Cele două tipuri
de radar au configuraţii similare,
ceea ce permite realizarea unui
sistem de sprijin logistic comun,
costurile de mentenanţă şi asi
gurare logistică fiind reduse
semnificativ.
Sistemele radar TPS-77 combină
performanţele tehnico-tactice ale
radarelor FPS-117, dovedite în cei
20 de ani de exploatare, cu o mobilitate ridicată, ce permite dislocarea
rapidă a radarului pe poziţii
neamenajate.
Recepţia tehnicii radar va fi
urmată de un proces intens de
testare şi evaluare operaţională.
Operaţionalizarea radarelor va
contribui la dezvoltarea semnificativă a sistemului integrat de
supraveghere aeriană prin radiolocaţie a spaţiului aerian naţional şi
al NATO.

Comandor Adrian "BURU" BURNICHI

