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Peste 100 de firme din zece ]`ri,
printre care Statele Unite, Marea
Britanie, Fran]a, Germania 
sau Israel, vor participa la cea
de-a [asea edi]ie a expozi]iei 
interna]ionale de tehnic` militar`
EXPOMIL 2009, care se va
desf`[ura \n perioada 11-14
noiembrie, la Romexpo. 
|n primele trei zile, expozi]ia 
va putea fi vizitat` doar 
de speciali[ti. 

Pe 14 noiembrie, pavilionul central al
Romexpo va fi deschis publicului \ntre orele
10,00-16,00. Biletul de intrare cost` 5 lei.

Pe parcursul celor patru zile de expozi]ie
vor fi prezentate echipamente militare de
ultim` genera]ie, cum ar fi: sisteme radar
[i de infrastructur` aeroportuar`, sisteme de
comand` [i control, sisteme de servici  i [i
specifice necesare infrastructurii portuare
sau sisteme de securitate industrial`.

„Avem c=teva societ`]i rom=ne[ti care
vor veni cu sisteme integrate de securitate,
care s` evite \n viitor evenimente nepl`cute
ca dispari]ia de arme sau alte produse din
depozite. Vom avea c=teva produse din
zona optronicii [i a echipamentelor de
vedere pe timp de noapte, care consider`m
c` pot r`spunde cerin]elor at=t pentru
teatrele de opera]ii din Rom=nia, c=t [i a

celor din Afganistan [i Irak“, a declarat
Viorel Manole, directorul executiv al Aso-
cia]iei Patronale Rom=ne a Produc`torilor
de Tehnic` Militar` (PATROMIL).
Reprezentantul PATROMIL a mai spus c`
piesa de rezisten]` a companiilor rom=ne[ti
prezente la expozi]ie va fi transportorul
blindat SAUR 2, produs de Compania
Na]ional` Romarm.

Expozi]ia interna]ional` de tehnic` 
militar` EXPOMIL 2009 este organizat` 
de Romexpo, \n colaborare cu Camerele 
de Comer] [i Industrie din Rom=nia 
[i Ministerul Economiei, Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale, Ministerul Administra]iei 
[i Internelor, Ministerul Afacerilor Externe,
Serviciul Rom=n de Informa]ii, Romarm, 
PATROMIL [i ANCEX. 

EXP  MIL
Cele mai mari firme 
de armament 
vin la Romexpo
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Expozi]ia de tehnic` [i tehnologie pentru
ap`rare „EXPOMIL 2009“ va reunii la stan-
duri firme de prestigiu din ]ar` [i
str`in`tate, care vor prezenta elementele de
noutate [i stadiul actual de dezvoltare a
echipamentelor [i capabilit`]ilor militare, pre-
cum [i ultimele tendin]e [i solu]ii tehnice
ob]inute de cercetarea [tiin]ific` \n domeniul
securit`]ii [i ap`r`rii.

La aceast` edi]ie, Agen]ia de Cercetare
pentru Tehnic` [i Tehnologii Militare [i Aca-
demia Tehnic` Militar`, structuri aflate \n
subordinea [i coordonarea Departamentului
pentru armamente, vor prezenta principalele
realiz`ri \n domeniul cercet`rii [tiin]ifice 
concretizate \n demonstratoare tehnologice 
[i prototipuri [i vor aduce \n aten]ia spe-
ciali[tilor ultimele solu]ii [i rezultate ob]inute
de cercetarea [tiin]ific` militar`.

Schimb`rile petrecute \n ultimii ani pe

arena interna]ional` eviden]iaz` necesitatea
ca statele lumii s` adopte un mod de
g=ndire [i de conlucrare comun, \n scopul
eficientiz`rii activit`]ilor desf`[urate, ca ur-
mare, cooperarea industrial` a devenit o
component` [i a activit`]ilor diplomatice. 

|n acest sens, „EXPOMIL 2009“ are
drept scop s` identifice oportunit`]i [i s`
caute solu]ii de cooperare at=t \n produc]ie
c=t [i \n domeniul afacerilor, contribuind la
promovarea, pe plan interna]ional, a indus-
triei de ap`rare din Rom=nia [i facilit=nd,
totodat`, o mai mare deschidere a acesteia
c`tre pia]a interna]ional`, prin cooper`ri cu
firme de prestigiu [i produc`tori consacra]i
\n domeniu, pentru realizarea compatibilit`]ii
[i interoperabilit`]ii tehnicii din dotare cu
cea a for]elor NATO [i UE. 

Am toat` \ncrederea c` \n perioada ex-
pozi]iei, speciali[tii din cadrul Ministerului

Ap`r`rii Na]ionale se vor conecta la ele-
mentele de noutate [i stadiul actual de dez-
voltare a echipamentelor [i capabilit`]ilor
militare, precum [i ultimele tendin]e [i
solu]ii tehnice ob]inute de cercetarea
[tiin]ific` \n domeniul securit`]ii [i ap`r`rii,
iar participan]ii autohtoni vor g`si partenerii
necesari pentru activit`]ile de produc]ie sau
mentenan]` \n domeniile majore prezente \n
cadrul expozi]iei: sisteme radar [i infrastruc-
tur` aeroportuar`, sisteme de comand` [i

control, servicii [i sisteme specifice infra-
structurii portuare, sisteme IT&C (Tehnolo-
gia Informa]iilor [i Comunica]ii) de
securitate industrial`, sisteme de ap`rare [i
securitate.  

General de brigad` ing. 
C`t`lin-Adrian MORARU,

LOC}IITORUL {EFULUI DEPARTA-
MENTULUI PENTRU ARMAMENTE
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„EXPOMIL 2009“ - oportunit`]i [i
solu]ii pentru industria de armament

E
venimente de
\nalt` ]inut`,
\nscrise \n cir-
cuitul marilor
manifest`ri 
interna]ionale 

\n domeniul tehnicii [i
tehnologiei pentru ap`rare,
„EXPOMIL 2009“ [i
„ICOMIL 2009“ sunt orga-

nizate de  Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale (prin Departamentul
pentru armamente), Ministerul
Economiei, Ministerul 
Administra]iei si Internelor, 
Serviciul Rom=n de Informa]ii,
ANCEX, ROMEXPO S.A.,
C.N.ROMARM, precum 
[i asocia]iile patronale 
PATROMIL [i OPIAR .

Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale va anula, anul viitor,
contractele de achizi]ie pentru
armament [i tehnic` militar`,
renegociate \n 2009 din cauza
lipsei banilor, \n situa]ia \n
care nu i se va aloca un pro-
cent de aproximativ 2% din
PIB, a declarat Aurel Lascu,
secretar de stat \n MApN [i
[ef al Departamentului pentru
Armamente.

„De data asta, vom fi
nevoi]i s` anul`m contracte,
dac` nu vom primi bani. Anul
acesta am reu[it s` nu anul`m
vreun contract, doar le-am de-
calat. Dac` nu se rezolv` 
pro ble ma financiar`, vom fi

nevoi]i s` renun]`m la o parte din achizi]ii.
Dac` nu putem s` ne \ndeplinim obliga]iile
financiare pentru o anumit` perioad`, furni-
zorul poate solicita rezilierea contractului.
Nimeni nu poate s` stea ag`]at la infinit

de o situa]ie financiar` incert`“, a declarat
Lascu.

Potrivit oficialului MApN, bugetul Ar-
matei ar trebui s` fie m`rit cu aproximativ
70-75%, pentru a se putea pl`ti restan]ele

la contractele am=nate \n anul 2009. „Refuz
s` m` g=ndesc c` o s` avem un buget la
fel de mic ca anul acesta. Vrem s`
dep`[im anul acesta dificil. Noi am cerut o
m`rire de 70-75 la sut` a bugetului, pentru
a ne putea apropia de 2% din PIB. Toat`
lumea cere [i Parlamentul hot`r`[te [i
sper ca pentru anul viitor s` decid` bine.
Vom fi capabili, dac` vom primi aceast`
m`rire, s` ne onor`m toate restan]ele din
2009, pentru c` am am=nat multe livr`ri
de anul acesta pentru la anul [i vrem s`
ne termin`m contractele deja semnate
prev`zute s` se finalizeze \n 2010. Cu un
buget m`rit cu 70%, suntem capabili s` ne
onor`m aceste obiective. A[tept`m cifrele,
ca s` vedem dac` putem \ncheia [i noi
contracte“, a afirmat secretarul de stat
Aurel Lascu. 

Contractele armatei \n pericol de a fi suspendate
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Criza economic` care afecteaz` Rom=nia
a modificat strategia suedezilor privind
oferta pentru for]ele noastre aeriene.
„Strategia noastr` a fost \ntodeauna bazat`
pe asigurarea unei suportabilit`]i financiare.
Lucr`m acum la o solu]ie care ]ine cont de
criza financiar`. Vrem s` propunem Guver-
nului Rom=niei o perioad` \n care nu vor fi
f`cute nici un fel de pl`]i, pentru o pe-
rioad` de gra]ie destul de lung`. Concret,
aceast` perioad` poate fi de 5-7 ani de la
data semn`rii contractului. |n plus, profilul
de pl`]i pentru acest program poate fi de-
falcat pe mai mul]i ani, ceea ce va u[ura
sarcina financiar` anual` pentru economie.“
ne-a declarat Richard Smith, Director de
Marketing pentru Rom=nia al Gripen 
International, firma care comercializeaz`
avioanele multirol de lupt` Gripen, 
produse de suedezii de la Saab.

„Pe l=ng` ofertele f`cute p=n` \n
prezent de Saab [i de Guvernul Suediei,
noi propunem un nou acord de la guvern
la guvern. Oferta noastr` asigur` livrarea
primelor avioane de lupt` multirol chiar
\nainte de a se da vreun ban, [i poate fi
combinat` cu acorduri de leasing sau de
finan]are, \n condi]iile unei dob=nzi foarte
mici pentru accesarea unui credit garantat
de stat“, a ad`ugat Smith.

Centru de mentenan]` la Bac`u

|n privin]a colabor`ri cu firmele
rom=ne[ti, cei de la SAAB ne-au precizat c`
au avut deja discu]ii [i au \ncheiat acorduri
de colaborare cu mai multe firme, printre
care Aerostar Bac`u, Romaero [i Avioane
Craiova. Suedezii inten]ioneaz` chiar s`
\nfiin]eze un centru de mentenan]` pentru
avioanele Gripen la Aerostar, unde s` fie
produse [i componente pentru aceste 
aeronave.

Legat de cooperarea industrial`, Orjan
Borgefalk, Vice Pre[edinte la SAAB, respon-
sabil pentru offset, ne-a spus c` acesta va fi

de 100%, din care 25% offset direct. 
„Investi]iile ar putea p`stra [i crea mii de
locuri de munc` \n industria de ap`rare [i
\n sectoare cheie ale economiei rom=ne[ti,
iar offset-ul se va derula din momentul
semn`rii contractului“, a mai spus 
Borgefalk.

Un alt element prezentat ca un avantaj
de reprezentan]ii Gripen \n competi]ia cu
cei de la Eurofighter [i Lockheed Martin
este cel al costului unei ore de zbor. Pen-
tru Gripen, o or` de zbor cost` \n jur de
3000 de euro, iar pentru Eurofighter
aceasta se ridic` la aproape 30.000 de euro.

|ns`, cel mai important element prezen-
tat de suedezi este cel al valorii contractu-
lui. Richard Smith ne-a declarat c` Rom=nia
ar putea achizi]iona 48 de aeronave Gripen
noi, prin propunerea industrial`, cu mai
pu]in de 2,5 miliarde de euro, \n condi]iile

\n care pentru programul strategic de \nzes-
trare a Armatei Rom=niei cu avionul multi-
rol s-a estimat c` sunt necesare 4,5
miliarde de euro. |n oferta lor, suedezii vor
include avioanele, plus suportul logistic,
mentenan]a, preg`tirea pilo]ilor [i simula-
toarele de zbor.

|n ultimele [edin]e ale Consiliului
Suprem de Ap`rare a }`rii s-a discutat 
despre planul de \nzestrare al Armatei
Rom=ne [i despre cele [ase programe
strategice de \nzestrare cu armament. 
Minis trul Ap`r`rii a prezentat \n CSAT 
un document privind programul strategic 
de \nzestrare-avion multirol.

|n cursa pentru c=[tigarea acestui con-
tract sunt cinci firme care au propus
reprezentan]ilor armatei rom=ne urm`toarele
tipuri de aeronave: Eurofighter, F-16, F-18,
Gripen [i Rafale. Potrivit cerin]elor

opera]ionale elaborate de speciali[tii Statului
Major al For]elor Aeriene (SMFA), armata
are nevoie de un num`r de 48 de aparate
pentru a putea \ndeplini misiunile de poli]ie
aerian` [i pentru respectarea 
angajamentelor interna]ionale. 

La [edin]a de bilan] a MApN din luna
martie 2009, pe un ton ferm, Traian
B`sescu le-a cerut responsabililor din
armat` s` declan[eze m`car unul dintre
cele [ase programe strategice de \nzestrare
prin utilizarea posibilit`]ii de a folosi 
credite. „Rom=nia are angajamentul de a
aloca 2,38% din bugetul de stat. Nu au fost
aloca]i prin buget, dar Ordonan]a 111/2007
d` posibilitatea ca \nzestrarea s` se fac`
din afara bugetului, din credite atrase“, a
spus [eful statului.

Doru DRAGOMIR

Suedezii de la Gripen
vor s` ne v=nd` avioane
la pre] redus
Rom=nia ar putea achizi]iona 48 de aeronave Gripen noi, 
cu mai pu]in de 2,5 miliarde de euro

EXP  MIL

Avionul multirol JAS-39 GRIPEN
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Realitatea este alta: de fapt, povara pen-
tru bugetul statului nu ar fi chiar a[a mare,
dac` s-ar lua decizia \n]eleapt`. De altfel,
Rom=nia poate decide s` nu cheltuie banii,
ci s` \i investeasc`. Cum poate face acest
lucru? Pentru a \mpu[ca doi iepuri dintr-o
dat`: trebuie s` achizi]ioneze o aeronav`
care s` poat` reprezenta un adev`rat obsta-
col \mpotriva oric`rei amenin]`ri prezente
sau viitoare [i s` ob]in` un c=[tig c=t mai
mare pentru economia local`. 

S` lu`m un exemplu: Austria. |n 2003
s-a decis alegerea aeronavei Eurofighter 
Typhoon \n detrimentul Saab Gripen. Se
spune c` Eurofighter este cel mai costisitor
avion de lupt` disponibil pe pia]`; c` Eu-
rofighter cost` 100 milioane de euro; c`
Eurofighter cost` pe or` zeci de mii de
euro. Nu este adev`rat. De fapt, \n Austria
aceast` decizie a fost o mare surpriz` pen-
tru mul]i.

Ei aveau o tradi]ie \ndelungat`, bine
\mp`m=ntenit` de a achizi]iona avioane de

lupt` la m=na a doua, ineficiente [i
dep`[ite, din Suedia. Pre]ul de achizi]ionare
nu era a[a mare, dar era foarte costisitoare
operarea, deoarece, fiind at=t de vechi,
mentenan]a acestora nu era u[or de realizat
[i costa destul de mult. {i, nu \n ultimul
r=nd, erau complet ineficiente. De ce ar
cheltui un stat banii contribuabililor pentru

a cump`ra un avion de lupt` com-
plet ineficient? Ca s` se bucure pilo]ii de
orele de zbor? Un avion de lupt` trebuie s`
fac` parte din ap`rarea unei ]`ri. Constitu]ia
spune acest lucru.  

Cu Eurofighter Typhoon, Austria a de-

venit \n sf=r[it o na]iune cu o ap`rare 
credibil` pentru urm`torii 30-40 de ani [i,
nu \n ultimul r=nd, va beneficia de pe
urma impactului economic pozitiv 
al acestui program \n ]ar`.

Danemarca, Olanda [i Norvegia
renun]` la F-16

Sunt zvonuri \n Rom=nia c` alegerea
preferat` a Guvernului sunt avioanele de
lupt` americane F-16, la m=na a doua,
vechi de cel pu]in 20 de ani. Poate un
pilot s` \[i apere ]ara \mpotriva oric`rei
amenin]`ri ([i dup` 11.09.2001 am
v`zut c` amenin]area poate fi
foarte „asimetric`“) \ntr-un
avion construit \n anii ‘70?
Poate o ]ar` s` cheltuie

500 de milioane de dolari „unii
spun chiar mai multe“ pentru a

cump`ra o aeronav` veche de 20 de
ani, a[a cum sunt avioanele F-16 pe

care americanii le-au oferit Rom=niei? {i s`
nu ob]in` nimic \n schimb! F`r` com-
pensa]ii industriale, f`r` locuri de munc`
pentru popula]ie, f`r` tehnologii pentru in-
dustria rom=neasc`!

|n Europa, Danemarca, Olanda, Norve-
gia pl`nuiesc s` \nlocuiasc` aeronavele F-16
care opereaz` de la \nceputul anilor ‘80. De
ce trebuie Rom=nia acum s` cumpere un
avion pe care Danemarca [i Olanda pl`nui-
esc s` \l \nlocuiasc` \n urm`torii 5 ani? 

{i de ce ar trebui Rom=nia s` pl`teasc`
500 de milioane de dolari pentru avioane
dep`[ite [i ineficiente, c=nd 18 aeronave 
F-16A, care au apar]inut anterior Olandei,
au fost v=ndute \n Chile, \mbun`t`]ite com-
plet \n conformitate cu ultimele standarde,

Typhoon, alegerea  
C

=nd vorbim despre
aeronave de lupt`,
primul lucru la care
se g=nde[te 

publicul larg din Rom=nia,
contribuabilii, este: nu ne
putem permite s` d`m 

miliarde de euro pentru a
cump`ra avioane de lupt`. De
ce ar trebui s` cump`r`m unul
acum? Nu sunt r`zboaie, ar fi
mai bine s` cheltuim ace[ti
bani pentru a rezolva prob-
lemele economice de fiecare zi!

EXP  MIL
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pentru doar 185 
milioane de dolari?

Suprema]ie 
aerian`

|n 2003, \n Austria, 
Ministerul Ap`r`rii a evaluat

costul aeronavei Eurofighter [i
cel al aeronavei Gripen: costurile
totale „achizi]ie, suport, logistic`,

formare“ au fost foarte simi-
lare \ntre cele dou`, dar
Eurofighter a demonstrat

o performan]` sem-
nificativ mai

bun` [i o
mai

mare eficien]`
din punct de
vedere al costurilor.
O flot` de 15 Ty-
phoon poate s` 
opereze c=t cel pu]in 50
Gripen. Dac` ai putea
alege la aproape acela[i
cost \ntre un BMW [i un
Fiat 500, ce ai alege? 

Pentru o ]ar` ca Rom=nia, care are
nevoie de o flot` mic` de avioane, situa]ia

este similar` cu cea a Austriei. Typhoon
este singura alegere, nu doar pentru c`
este o aeronav` formidabil`; cu siguran]`
este cea mai bun` disponibil` \n lume, dar
[i pentru c` Eurofighter Typhoon ofer` cea
mai bun` valoare financiar`, [i poate
asigura un c=[tig industrial uria[ pentru
economia rom=neasc`: cel pu]in 80% din
valoarea contractului [i multe oportunit`]i
de dezvoltare de noi capacit`]i.

Programul Eurofighter va implica o
mare parte din aerospa]iul [i industria de
ap`rare din Rom=nia, care va beneficia de
acces la know-how important [i tehnologii
\nalte, dar va beneficia cu prec`dere de sig-
uran]a a multe sute de locuri de munc` pe
termen lung.

 \n]eleapt`
EXP  MIL

Marcus MESSALLA, 
Defence and Aerospace 

Analyst



Obiectivul sistemului mini-UAV a constat
\n dezvoltarea capabilit`]ii de proiectare [i
realizare \n concep]ie proprie a unui astfel
de sistem „modular, \n arhitectur` deschis`
av=nd o flexibilitate sporit` la cerin]ele \n
continu` schimbare ale c=mpului de lupt`
modern \n scopul alinierii la tendin]ele
for]elor NATO \n ceea ce prive[te proce-
durile [i mijloacele utilizate pentru
culegerea de informa]ii \n timp real la nivel
tactic“. 

Sistemul mini-UAV de supraveghere
apropiat` \n c=mp tactic „UAV-SACT Bo-
real“ este destinat cercet`rii, culegerii de
informa]ii [i monitoriz`rii la nivel de c=mp
tactic apropiat, utilizabil \n re]ea de tip C2I
(Comand` Control Informa]ii) con]in=nd o
platform` aerian` cu arip` fix` din categoria
aeronavelor f`r` pilot din clasa mini-UAV [i
un pupitru (sta]ie) de sol cu rol de co-
mand` [i control. |ntreg sistemul poate fi
transportat de doi operatori, \n configura]ie
rani]` (back-pack), [i poate fi activat [i
dezactivat \n aproximativ cinci minute.
Domeniul de utilizare poate fi extins la
aplica]ii incluz=nd: opera]iuni de
recunoa[tere, c`utare, cercet`ri 
aerodinamice, paz` de coast`, survol de
cercetare geologic`, monitorizare ambien-
tal`, aplica]ii militare.

Proiectului „UAV-SACT Boreal“, dez-
voltat \n ACTTM, a generat realizarea unui
sistem de supraveghere apropiat` \n c=mp
tactic bazat pe achizi]ia de date (imagini)
\n timp real care confer` urm`toarele avan-
taje: reducerea costurilor [i a riscurilor
\nt=mpinate \n cadrul misiunilor de culegere
de informa]ii \n mediu ostil; eficientizarea
procesului decizional la nivel tactic; 
facilitarea realiz`rii c=mpului de lupt` digital
[i cre[terea siguran]ei [i protec]iei militar-

ilor cu misiuni specifice de culegere de in-
forma]ii.

Sistemul mini UAV con]ine: platforma
aerian` (celul`, pilot automat, grup moto-

propulsor, acumulator, senzor video CCD
cu emi]`tor, para[ut` de recuperare);
pupitru de comand` control de sol [i
echipament suport (sandow elastic 
de lansare, container de depozitare 
[i transport).

Testele efectuate au privit comportarea
platformei \n fazele critice [i lansare-recu-
perare, stabilitatea pe traiect, altitudinea
opera]ional` (peste 1000m) [i viteza de
zbor, anduran]a energetic`, b`taia leg`turii
radio (peste 6 km), ergonomicitatea, 
transportabilitatea, timpii de activare-dezacti-
vare etc. 

Platforma are disponibilitate de 0.7 kg
pentru sarcini utile (senzoristic`) la o an-

duran]` energetic` de peste 30 min. De
asemenea, operatorii au nevoie de o instru-
ire minimal` datorit` gradului ridicat de au-
tomatizare precum [i a interfe]elor de tip
user-friendly [i plug&play utilizate \n dez-
voltarea prousului.

Din punct de vedere al performan]elor
camerei video (payload-ului), acestea pot fi
\mbun`t`]ite prin interfa]area turelei
pan&tilt cu modulul de stabilizare din
cadrul pilotului automat, \n vederea cre[terii
acurate]ii de culegere a datelor video, 
precum [i pentru minimizarea sarcinilor 
operatorului (work-load-ului). 

Cpt. ing. Sabin CODREA
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BOREAL - 
spionul aerian
|

n domeniul tehnologiilor
actuale, bazat pe minia-
turizarea electronicii [i
dezvoltarea materialelor

[i a echipamentelor de
protec]ie, Agen]ia de 
Cercetare pentru Tehnic`
[i Tehnologii Militare
(ACTTM) a executat o serie

de proiecte de cercetare, 
\n colaborare cu diver[i
parteneri din economia
na]ional`, privind dezvoltarea
unui sistem mini-UAV (avion
f`r` pilot) de achizi]ie de date 
\n timp real, echipat cu senzori
specializa]i de tipul camerelor
video CCD sau IR.
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Sistemul mini-UAV de supravehere apropiat` \n c=mp tactic „UAV-SACT Boreal“ 



Constituirea structurilor de
opera]ii speciale \n Armata
Rom=niei are ca moment de
\nceput men]ionarea \n Strategia
militar` a Rom=niei din anul
2000 a conceptului de opera]ii
speciale. Doi ani mai t=rziu, \n
[edin]a din 5 aprilie 2002, Con-
siliul Suprem de Ap`rare a }`rii 
a luat hot`r=rea de a \nfiin]a
structuri de for]e capabile s`
desf`[oare acest gen de
opera]ii. |n urma acestei decizii,
la 1 martie 2003 a fost \nfiin]at`
componenta terestr` a for]elor
pentru opera]ii speciale: 
Batalionul 1 Opera]ii Speciale
„Vulturii“. Unitatea se afl` \n gar-
nizoana T=rgu Mure[. |n paralel,
la nivelul Statului Major General,
\n cadrul Direc]iei Opera]ii a fost
\nfiin]at Serviciul ac]iuni antitero r-
iste [i for]e speciale (SAAFS).

Acesta avea responsabilit`]i privind 
planificarea [i conducerea \n cinci mari
domenii de responsabilitate: combaterea

terorismului, opera]ii psihologice, opera]ii in-
forma]ionale, civil-militar [i opera]ii speciale.
|n anul 2007, SAAFS s-a transformat \n Ser-
viciul Opera]ii Speciale. Aceste m`suri au
fost completate cu \nfiin]area, \n 2005, a
unei structuri de instruc]ie speciale. 
Pentru aceasta, {coala de Aplica]ie pentru
Para[uti[ti de la Buz`u a fost reorganizat`
ca {coal` de Aplica]ie a For]elor pentru
Opera]ii Speciale. |n cadrul acesteia,

\ncep=nd cu 1 mai 2005, a \nceput s`
func]ioneze Centrul de preg`tire pentru
Opera]ii Speciale. Constituirea for]elor pen-
tru opera]ii speciale a continuat prin
\nfiin]area, la 1 aprilie 2006, a Grupului
naval al for]elor pentru opera]ii speciale
(GNFOS) \n compunerea Statului Major al
For]elor Navale. La 1 septembrie 2008 a
fost \nfiin]at Deta[amentul de c`utare-sal-
vare \n lupt` (DCSL) \n cadrul Statului

Major al For]elor Aeriene. La 21 noiembrie
2008, prin restructurarea Serviciului opera]ii
speciale/Direc]ia Opera]ii, au luat fiin]`
Componenta de opera]ii speciale, 
ca structur` \ntrunit` de nivel operativ 
\n subordinea Statului Major General, 
[i Biroul opera]ii speciale, \n cadrul
Direc]iei Opera]ii.

Procesul de constituire a for]elor pentru
opera]ii speciale a fost completat prin
\nfiin]area, la 1 august 2009, a Regimentului
de opera]ii speciale [i includerea \n struc-
tur` a dou` batalioane de para[uti[ti. 

Prin constituirea acestei structuri de
for]e cu capabilit`]i unice, factorii na]ionali
de decizie politico-militari au la \ndem=n`
un instrument viabil, \n m`sur` s` produc`
finalit`]i de nivel strategic. Preg`tirea [i
dotarea cu echipamente de ultim` genera]ie
fac din aceste for]e un multiplicator 
de putere al for]elor conven]ionale prin fap-
tul c` sunt \n m`sur` s` foloseasc` for]a
nu doar selectiv, ci [i propor]ional cu di-
mensiunile amenin]`rii. Pe l=ng` realizarea
unei economii substan]iale de for]e 
[i mijloace, sunt limitate la minim pierderile
colaterale [i efectele adverse provocate 
de r`spunsurile conven]ionale.

Doru DRAGOMIR
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For]ele pentru opera]ii 
speciale din Armata Rom=niei
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|nzestrarea \n timpul lui Carol I

Domnia lui Carol I a fost marcat` de
progrese importante \n \nzestrarea o[tirii
prin adoptarea unor arme considerate la
acea dat` a fi de ultim` genera]ie: pu[ti
Dreyse (1867), Peabody (1868), Krnka
(1877), Henry-Martini (1879), Mannlicher
(1893), mitraliere Montigny (1872), Maxim
(1910), a unei artilerii moderne cu tunuri
de calibre diverse, de provenien]` german`
[i francez`. Situa]ia nu a putut fi men]inut`
[i, din varii motive, \n primul r`zboi mon-
dial armata rom=n` s-a g`sit \n situa]ia
deloc fericit` de a folosi, al`turi de arma
de baz` Mannlicher md. 1893, \nc` 
7 modele de pu[ti [i carabine [i 8 de arme
automate, ce necesitau 7 tipuri 
diferite de muni]ie.

Acela[i lucru este valabil [i pentru arti-

lerie care, \n campaniile din 1916-18, a avut
la dispozi]ie un material eterogen, de la
piese moderne, precum tunurile de c=mp
md. 1904, md. 1897, obuzierele md. 1896 [i
1912, la piese vechi sau improvizate, luate
mai ales din artileria zonelor fortificate. 

|n timpul primului r`zboi mondial aero-
nautica rom=n`, relativ redus` numeric (dis-
punea \n vara lui 1917 de 100 de avioane
opera]ionale) s-a remarcat prin personalul
bine preg`tit [i o dotare cu avioane mo d-
erne, precum Nieuport, Sopwith, Breguet. 

Fa]` de 1877-78 marina militar` a
cunoscut o evolu]ie notabil`, urmare a pro-
gramelor speciale de \nzestrare, ajung=nd \n
timpul primului r`zboi mondial s` dispun`
de o important` for]` fluvial` compus` din
4 monitoare cuirasate, 8 vedete, 
4 canoniere, 4 [alupe torpiloare.

Blindatele armatei 
\n al doilea r`zboi mondial

Al doilea r`zboi mondial a g`sit armata
rom=n` \ntr-un ambi]ios proces de 
modernizare, generat de planul general de
\narmare din anul 1935. Prin acesta s-a
decis adoptarea calibrului 7,92 mm pentru
armamentul de infanterie, s-au unificat cali-
brele artileriei de c=mp [i de munte [i
achizi]ionat material de artilerie modern, 
\n special din Cehia [i Fran]a. Conform
aceluia[i plan \n ]ar` au fost fabricate sub
licen]` la uzinele Voina, Concordia, Re[i]a,
arunc`toare de mine, tunuri a.t. [i a.a., iar
la Astra, ]evi pentru artileria grea. La Cugir
a fost ini]iat` produc]ia a pu[tii mitraliere
ZB 30 [i a pistolului mitralier` Ori]`. |nzes-
trarea armatei rom=ne a fost completat` \n
r`zboi prin programele Olivenbaum I [i II

ce au mijlocit aducerea de tehnic` militar`
din Germania. Alt` direc]ie urm`rit` a fost
dezvoltarea trupelor de blindate, prin impor-
tul de tancuri cehoslovace [i franceze,
c`rora li s-au ad`ugat \ntre 1941-45 blindate
germane sau rom=ne[ti, fabricate la 
atelierele Leonida [i uzinele Rogifer. 

Dezvoltarea industriei aeronautice a per-
mis ca, \ntre 1939-45, produc]ia autohton`
s` se ridice la 1333 de aparate, chiar \n
condi]iile distrugerilor provocate de bombar-
damentele inamice. Al`turi de acestea avia-
torii rom=ni au folosit 703 aparate \nchiriate
de aliatul german, \n special avioane de
v=n`toare, asalt [i bombardiere \n picaj. 

Prin preluarea unor nave cu titlu de
repara]ii de r`zboi, achizi]ii [i construc]ii
proprii, marina rom=n` de]inea \n 1944 o
for]` important`, alc`tuit`, \n principal, din
4 distrug`toare, 8 submarine, 9 vedete tor-
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De la pu[tile cu cremene, la armele NATO

150 de ani de istorie a \nzestr`rii   

D
in punct de
vedere al
dot`rii, o[tirea
rom=n`
cunoa[te de-a
lungul celor

150 de ani de existent` un
parcurs deosebit de sem-
nificativ, cu progrese, dar [i
e[ecuri. O[tirea Princi-
patelor Unite [i-a \nceput
calea spre modernizare
prin achizi]ionarea din
Fran]a a pu[tilor cu caps`
md. 1861 (1857) [i cara-
binelor cu caps` md. 1861
(1857), ce au \nlocuit

armele cu cremene sau cu
caps` uzate din dotarea regi-
mentelor de linie. Acela[i efort
de modernizare s-a remarcat 
[i \n domeniul artileriei prin
achizi]ionarea, \ncep=nd din
anul 1863, de tunuri de c=mp
belgiene Timmerhans [i tunuri
[i tunuri-obuziere franceze La
Hitte-Napoleon III, ce au \nlocuit
vechile tunuri turce[ti [i ruse[ti
existente. Compus` din 6
[alupe canoniere cu vele, flotila
Principatelor Unite s-a \nt`rit \n
anul 1864 prin intrarea \n servi-
ciu a navei cu aburi „Rom=nia“.

Osta[i din Batalionul de vân`tori înarma]i 
cu carabine md. 1862 (1857), 1865 Tun Krupp md. 1875 cal. 87 mm, Calafat, 1877

Militari înarma]i cu pu[ti Mannlicher 
md. 1893, cal. 6.5mm, cca 1905

Tunuri Krupp md. 1904, cal. 75 mm [i md. 1875/16 cal. 87 mm, Sibiu, 1916

EXP  MIL



piloare, 3 canoniere, 3 torpiloare, 5 puitoare
de mine, la mare [i 7 monitoare cuirasate
pe Dun`re.

Pactul de la Var[ovia
[i armamentul sovietic

Perioada ce a urmat dup` \ncheierea
celui de-al doilea r`zboi mondial a \nsem-
nat, ini]ial, o revenire la dotarea armatei
rom=ne la \nceputul anului 1941. Dup` con-
stituirea Pactului de la Var[ovia, armamen-
tul [i tehnica de lupt` sovietic` au devenit
majoritare, sf=r[ind prin a \nlocui practic
toat` tehnica [i armamentul tradi]ional.
Crearea unei industriii de ap`rare a condus
\ns` la fabricarea \n Rom=nia sub licen]`,
sau dup` concep]ii proprii, de armament

portativ, transportoare, tancuri, ma[ini de
lupt`, nave, piese de artilerie grea etc., iar
rena[terea industriei aeronautice 
la produc]ia unor modele proprii de avioane
militare [i, sub licen]`, elicoptere. 

|n prezent aceste sunt supuse 
moderniz`rii conform standardelor NATO
sau se \nlocuiesc cu armament [i tehnic`
de lupt` de import \n baza unor programe
anuale sau multianuale.  

Colonel dr Vasile Popa, 
Directorul Muzeului Militar Na]ional

Regele Ferdinand I

Profesor Ioan I. Scafe[ 
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  Armatei Rom=ne

Avion de bombardament Breguet Br. XIV, 1917  Tun a.t. Re[i]a, md. 1943, cal. 75 mm, Budapesta, 1944  

Avion de bombardament Henschel Hs 129 B-2, 1944  

Tancul românesc TR 85 M 1 Bizonul, Bucure[ti, 2006  Fregata Regele Ferdinand  
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