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Od czasów zakończenia Zimnej Wojny Siły Powietrzne Rumunii przeszły
wiele zmian, zwłaszcza od momentu, gdy w 2004 roku państwo to stało się
członkiem NATO. Rumuni w miarę możliwości modernizują swoje lotnictwo,
dążąc do nadania mu nowoczesnego charakteru.
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okresie Zimnej Wojny Rumunia była jednym z państw członkowskich Układu Warszawskiego. Był to okres prawdziwego rozkwitu jej sił powietrznych – Forţele Aeriene Romane, które posiadały w tym czasie znaczną
liczbę maszyn różnych typów. Po zakończeniu epoki komunizmu, na początku lat 90., Rumunia dokonała reorientacji swych strategicznych interesów
w stronę Zachodu. Sytuacja finansowa państwa nie
pozwalała jednak na podjęcie szybkiego procesu
wymiany sprzętu wojskowego. Już w latach 90. decydowano się więc na modernizację istniejącej floty samolotów MiG-21 (ten typ myśliwca znajduje
się w służbie od 1962 roku), znanych obecnie jako
LanceR. Do 2003 roku w linii utrzymywano również
MiG-23 i MiG-29, które jednak zostały następnie wycofane z eksploatacji.
MiG-21 LanceR A był pierwszą zmodernizowaną wersją, która weszła do uzbrojenia FAR i miała służyć do celów uderzeniowych. Dwumiejscowy
MiG-21 LanceR B służy z kolei do szkolenia pilotów
MiG-21. Wreszcie MiG-21 LanceR C stanowi główny
wariant serii LanceR. Ten typ jest używany do obrony przestrzeni powietrznej kraju jako myśliwiec
przechwytujący. W Rumunii istnieją dwie operacyj-
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ne bazy lotnicze, gdzie stacjonują te maszyny. Są to
lotniska Câmpia Turzii (Baza 71 Aeriană, w kodzie
ICAO: LRCT) i Fetesti-Borcea (Baza 86 Aeriană, w kodzie ICAO: LRFT). Rezerwową bazą lotniczą dla obu
jednostek jest lotnisko Michaił-Kogalniceanu (ICAO:
LRCK). W niedalekiej przyszłości MiG-21 zostaną zastąpione przez amerykańskie samoloty Lockheed
Martin F-16 Block 15. Kupiono w sumie dwanaście

F-16 z zasobów lotnictwa portugalskiego, które powinny zostać przyjęte do eksploatacji w 2016 roku.
Obecnie, obok MiG-21, jednostki treningowe
FAR latają na Jakowlewach Jak-52, śmigłowcach Industria Aeronautica Română IAR-316 Allouette III
oraz odrzutowcach IAR-99 Sojim. Zadania transportowe wykonują samoloty Lockheed Martin C-130
Hercules, Alenia C-27 Spartan i An-30. Flota wiropła-

 Dzięki nowoczesnej stacji radiolokacyjnej Elta EL/M-2032 MiG-21 Lancer C ma
możliwość zwalczania wielu celów powietrznych jednocześnie. Jednak brak
w jego arsenale pocisków średniego zasięgu stanowi istotne ograniczenie.
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dra. Obecnie w Câmpia Turzii stacjonuje tylko jedna eskadra zmodernizowanych MiG-21, ponieważ
jednostka latająca na LanceR A została rozwiązana wraz zakończeniem eksploatacji tego wariantu.
Drugą operacyjną bazą lotniczą sił powietrznych, przeznaczoną dla myśliwców MiG-21, jest
Baza 86. Aeriana w Fetesti-Borcea, położona w południowo-wschodniej części kraju, pomiędzy Bukaresztem a Konstancą. Na terenie lotniska stale bazuje 861. Eskadra. Historia tej jednostki zaczyna się
w dniu 10 marca 1952 roku, kiedy to została powołana do życia jako 206. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego.
W 1953 roku, wyposażony już w MiG-15, przeniesiony został do Ianca. Jednak nie zagrzał tam miejsca
zbyt długo, bo w 1959 roku jednostkę przeniesiono
ponownie, tym razem do Otopeni w Bukareszcie.
W Otopeni jednostka zaczęła latać na nowych samolotach MiG-17. 9 sierpnia 1958 roku 206. Pułk przeniósł się po raz ostatni, właśnie do Baza 86. Aeriana
w Fetesti-Borcea. W 1976 roku jednostkę przezbrojono w MiG-21F-13. W Fetesti rozlokowano także drugą jednostkę, użytkującą myśliwce MiG-19.
Później MiG-21F-13 zostały zastąpione przez MiG21MF. Podczas reformy lotnictwa w 2000 roku liczba
jednostek stacjonujących w Fetesti uległa znacznemu zwiększeniu, m.in. przeniesiono tam 57. Eskad-
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tów złożona jest ze śmigłowców IAR-330L Puma,
które wykorzystuje się zadań transportowych i misji
SAR oraz z, działających jako szturmowce, IAR-330M
Socat. Do głównych zadań Sił Powietrznych Rumunii
należy nadzór krajowej przestrzeni powietrznej oraz
kontrola ruchu lotniczego. FAR mają też kilka innych
zadań, w tym gaszenie pożarów lasu, transport,
ewakuację medyczną, SAR oraz zapewnienie wsparcia z powietrza dla wojsk lądowych.

JEDNOSTKI MASZYN LANCER
Jak już wspomniano, Siły Powietrzne Rumunii posiadają obecnie dwa lotniska operacyjne i jedną
bazę rezerwową, które są dostosowane do stacjonowania myśliwców MiG-21. Pierwszą bazą operacyjną jest Baza 71. Aeriana w Câmpia Turzii, która
znajduje się w północno-zachodniej części rumuńskiego Siedmiogrodu, w pobliżu miasta Cluj. Baza
ta jest obecnie domem dla 711. Eskadry Myśliwskiej
wyposażonej w samoloty MiG-21 LanceR B i C.
Câmpia Turzii została zbudowana w latach 1952–
–1953 dla szturmowców Iljuszyn Ił-10. Natomiast
historia jednostki sięga 30 czerwca 1982 roku, kiedy
to na lotnisku w Caracal Deveselu powstała 48. Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego uzbrojona w my-
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śliwce MiG-21M. Wchodziła ona w skład, działającego na tym lotnisku, 91. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. W późniejszym czasie jednostka ta stanowiła podstawę do utworzenia 71. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Câmpia Turzii, do którego 48. Eskadra
została przydzielona rozkazem z 30 czerwca 1986
roku. Od 9 czerwca 1987 roku eskadra działała
z Câmpia Turzii, najpierw latając na klasycznych
MiG-21. Pierwsze zmodernizowane LanceR C otrzymała natomiast w styczniu 2001 roku. Samoloty przybyły bezpośrednio z fabryki Aerostar, gdzie przeszły
gruntowną przebudowę. 1 czerwca 2002 roku lotnisku w Câmpia Turzii został przyznany status nowoczesnej, zintegrowanej bazy lotniczej. W tym
okresie FAR przechodziły znaczącą reorganizację.
W 2004 roku doszło do zamknięcia Baza 93. Aeriana
w Timisoara-Giarmata, a stacjonujące tam dotychczas maszyny LanceR A również zostały przeniesione do Câmpia Turzii. W efekcie Baza 71. Miała dwie
eskadry maszyn naddźwiękowych. Także tutaj trafiły śmigłowce z Baza 58. Sibu, jako trzecia eska-

 Jeden ze zmodernizowanych myśliwców
MiG-21MF przebudowany do standardu
Lancer A. Obecnie samoloty tej odmiany
zakończyły swoją służbę liniową.
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rę Śmigłowców. Podobnie więc jak w przypadku
Câmpia Turzii, w bazie zebrano dwie eskadry odrzutowców i eskadrę wiropłatów. Aktualnie na stanie
861. Eskadry znajdują się MiG-21 LanceR C, podczas
gdy druga z eskadr, użytkująca LanceR A i B, została już rozwiązana. Trzecią rumuńską bazą lotniczą
mogącą przyjąć MiG-i 21 jest lotnisko Constanta/
Michail-Kogalniceanu. Ta baza lotnicza stanowi lotnisko rezerwowe i nie posiada na stałe żadnej jednostki bojowej.
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MIG-21 LANCER
MiG-21 LanceR jest obecnie jedynym myśliwcem
znajdującym się na stanie FAR. Pomysł, aby zmodernizować MiG-21, narodził się na początku lat 90.
XX wieku, kiedy po rozpadzie bloku wschodniego
Rumunia zwróciła się wyraźnie ku Zachodowi. Kraj
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 Przebudowany MiG-21UM, który pod nazwą
LanceR B służy do szkolenia operacyjnego
nowych pilotów. Maszyna nosi godło
Baza 71. Aeriana w Câmpia Turzii.

0
chciał dołączyć do NATO w możliwie krótkim czasie, jednak nie posiadał funduszy na zakup nowych
maszyn bojowych. Najnowocześniejszym samolotem, jaki służył u Rumunów w omawianym czasie,
był MiG-29. Ponieważ flota MiG-29 była jednak zbyt
mała, a ponadto brakowało do nich części zamiennych, od modernizacji wspomnianego typu odstąpiono. Wybór padł na MiG-21, użytkowanego wówczas w liczbie ponad 200 sztuk, ponadto z dużym
zapasem dostępnych części zamiennych. W 1992
roku zadanie modernizacji floty MiG-21 powierzono firmie Elbit Systems Ltd. z Izraela.
Program modernizacji MiG-21 był początkowo oznaczony jako program DD. Akronim DD pochodził od inicjałów Doru Davidovicia, który był
rumuńskim poetą i pilotem MiG-21. Rozbił się na
MiG-21UM Mongol podczas lotu szkoleniowego. Później nazwa projektu została zmieniona na LanceR.
Wielka litera „R” na końcu wyrazu oznacza Rumunię.
Przed modernizacją dokonano selekcji myśliwców
MiG-21M i MiG-21MF o najmniejszym nalocie. Całkowita wartość programu LanceR wyniosła ponad
300 mln USD. W jego ramach powstały trzy różne
warianty MiG-21 LanceR. Początkowo 75 płatowców przebudowano na uderzeniową wersję MiG-21
LanceR A. Dziesięć płatowców MiG-21UM doprowadzono natomiast do standardu LanceR B, służącą do szkolenia bojowego. Wreszcie dokonano konwersji 25 samolotów MiG-21MF do standardu LanceR C, czyli wersji przeznaczonej do obrony powietrznej. Później liczba płatowców wersji LanceR A
została zmniejszona do 71 sztuk, podczas gdy seria LanceR B została zwiększona do 14 egzemplarzy.
Pod koniec programu modernizacji do standardu
LanceR C przebudowano dodatkowy samolot MiG21MF, ponieważ jedna maszyna uległa wypadkowi.
Każdorazowo proces przeglądu i modernizacji płatowca trwał około pięciu miesięcy. Dużym wyzwaniem w trakcie realizacji tego programu okazało się
doprowadzenie wszystkich maszyn do tego samego poziomu, ponieważ samoloty pochodziły z różnych serii produkcyjnych. Niemal wszystkie różniły
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się konfiguracją, np. miały różne silniki, różne elementy strukturalne oraz okablowanie.
Pierwszym wariantem zmodernizowanego samolotu była wersja LanceR A. Wariant ten jest specjalnie skonfigurowany do zadań szturmowych.
Pierwszy prototyp wersji LanceR A wzbił się w powietrze 22 sierpnia 1995 roku, a pierwsze samoloty tej wersji zostały przekazane FAR w 1996 roku.
Do modernizacji użyto: 34 szt. MiG-21M, 30 szt.
MiG-21MF oraz 7 szt. MiG-21MF-75. LanceR A jest
wyposażony w radar EL/M-2001B, a jego kokpit jest
w pełni dostosowany do systemu sterowania HOTAS.
W kokpicie wbudowany jest tylko jeden wielofunkcyjny wyświetlacz MFD (Multi Function Display),
który może być obsługiwany ręcznie przez pilota. Może on obsługiwać na tym ekranie kilka systemów, takich jak punkty kontrolne i punkty odniesienia w rejonie celu. Poprzez kartę PCMCIA do
komputera wczytywane są dane nawigacyjne, takie
jak trasy, cele, punkty pośrednie, a nawet informacje o uzbrojeniu czy częstotliwościach komunikacji
– wszystkie one mogą być wyświetlane i modyfikowane. Dane mogą być także przesyłane za pomocą systemu przesyłania danych DTS (Data Transfer
System). Po wylądowaniu dane z lotu można pobrać do analizy podczas odprawy. Oprócz tych systemów, LanceR posiada również zainstalowaną
w kabinie kamerę video (VTR), co jest przydatne do
dalszej analizy lotu. Oprócz rejestracji obrazu nagrywane są również dane z systemów, np. wskazania MFD i HUD oraz wszystkie komunikaty. Inną

 Dobrze znany z zeszłorocznych
pokazów w Radomiu LanceR C nr 6807.
Maszyna należy do 861. Eskadry
z Fetesti-Borcea.

cechą LanceR-a jest nahełmowy wyświetlacz Elbit
DASH (HMD). MiG-21 LanceR to pierwsze samoloty
na świecie, które zostały wyposażone w ten system.
Podczas modernizacji LanceR A zostały wyposażone w nowe funkcje, poprawiające bezpieczeństwo lotu w złych warunkach meteorologicznych
oraz w nocy. Maszyny otrzymały zaawansowane
urządzenia do prowadzenia precyzyjnej nawigacji,
takie jak VOR/ILS, INS i ADF. Kamuflaż LanceR-ów
A także się wyróżnia, szczególnie w porównaniu
do pozostałych wariantów. W przeszłości samoloty były utrzymywane w jednolitej, szarej kolorystyce. Później otrzymały kamuflaż złożony z barw zieleni i szarości na górze i jasnoniebieskiego na dole.
Malowanie miało charakter maskujący.
Dwumiejscowa wersja samolotu jest znana
jako LanceR B. W sumie do Sił Powietrznych zostało
dostarczonych 14 samolotów tej odmiany. Prototyp
tego wariantu odbył swój pierwszy lot 6 maja 1996
roku. LanceR B stanowi zmodernizowaną wersję
dwumiejscowego MiG-21UM Mongol i ma zamontowane te same systemy co wariant A. LanceR B używany jest głównie do zadań związanych ze szkoleniem operacyjnym w jednostkach bojowych.
W 2007 roku FAR przeszły reorganizację pod nazwą
Objective Force 2007. Wiązała się ona z drastyczną redukcję floty aktywnych LanceR-ów. W wyniku podjętej pod koniec 2008 roku decyzji, wszystkie maszyny w wariancie LanceR A zostały wycofane z eksploatacji i umieszczone w magazynach.
W związku z tym obecnie w służbie operacyjnej pozostają tylko odmiany B i C.
Głównym wariantem MiG-21 jest LanceR C, wykorzystywany w roli myśliwca obrony powietrznej.
Oprócz tych zadań maszyna jest zdolna do atakowania celów naziemnych. Wzór kamuflażu LanceR
C składa się z trzech odcieni szarości i barwy jasnoniebieskiej. Wersja C wykonała swój pierwszy lot
6 listopada 1996 roku. Ten wariant jest zdecydowanie najbardziej zaawansowany technicznie. W sumie do modernizacji LanceR C wykorzystano 25 płatowców MiG-21MF-75 i jeden MiG-21MF. LanceR C
ma wieloczynnościowy radar dopplerowski typu
Elta EL/M-2032, który jest wyraźnie lepszy niż stacja Elta EL/M-2001b zainstalowana w MiG-21 LanceR
A. Radar ma kilka trybów pracy powietrze-powietrze i powietrze-ziemia i nadaje się do wykrywania
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małych obiektów ruchomych, takich jak myśliwce
czy pojazdy, już z odległości 50–60 km. Radar ma
też możliwość wykrycia ośmiu celów położonych
z dala od siebie. Co ciekawe, w celu optymalnego
wykorzystania wiązki radaru, stożek wlotowy samolotu został pomalowany na czarno.
Program modernizacji samolotów do standardu LanceR C podzielony był na modernizację płatowca i radykalną wymianę elektroniki. Zostały
również wprowadzone nowe rodzaje środków bojowych, które mogą być podwieszane pod skrzydłami. Modernizacja systemów uzbrojenia zawierała zamontowanie dwóch szyn danych MIL STD
1553B. System ten zawiera następujące podsystemy: wielozadaniowy komputer modularny MMC,
nahełmowy wyświetlacz danych DASH, przezierny
wyświetlacz HUD, dwa kolorowe wyświetlacze wielofunkcyjne MFD, hybrydowy system nawigacji ILS/
VOR/DME, bazę danych aerodynamicznych Marconi
(ADC), radiostacje VHF/UHF, odbiornik ostrzegawczy przed opromieniowaniem wiązką radaru RWR
i wreszcie wyrzutniki pasków folii i flar. W przeciwieństwie do radaru EL/M-2001b z LanceR A i B, radiolokator Elta EL/M-2032 w LanceR C posiada również możliwość wykrycia i śledzenia celów na tle
ziemi. Poza tym samolot posiada system transferu
danych (DTS), pokładowy rejestrator parametrów
lotu, transponder IFF i system sterownic HOTAS. Zasobniki elektroniczne, które mogą być przenoszone przez LanceR C, to stacja zakłóceń radioelektronicznych Elta EL/L-8222R ECM, zasobnik celowniczy
ze wskaźnikiem laserowym Rafael Litening oraz zasobnik rozpoznawczy Elbit/Aerostar Airborne Reconnaissance Pod. LanceR C jest również w stanie
wykonywać ataki z użyciem amunicji precyzyjnej,
takiej jak bomby naprowadzanych laserem Rafael
Griffin i Lizard oraz bomby kierowanej na podczerwień Opher. Na wachlarz bomb niekierowanych, które mogą być przenoszone przez samolot,
składają się z bomby Mk 82, Mk 83, FAB-100, FAB250, FAB-500, BEM-100 i CL-250. Do zadań obrony powietrznej LanceR C może przenosić kilka
rodzajów pocisków powietrze-powietrze: R-73,
R-60, R-3S, R-13M, MBDA Magic II i Rafael Python 3.
Wreszcie LanceR C może być uzbrojony w zasobniki
z niekierowanymi rakietami.

dal w służbie operacyjnej, gdyż dwa C-130B są tylko składowane w Otopeni. Wszystkie Herculesy należą do Escadrila 901. Transport Aerian Tactic. Są to
samoloty używane niegdyś przez lotnictwo amerykańskie. Pierwsze dwie maszyny zostały dostarczone do Otopeni 23 października 1996 roku, a pozostałe dwa samoloty przekazano 16 lutego 1997

w służbie operacyjnej są dwie z trzech pierwotnie posiadanych maszyn. Oba An-30 są przypisane
do Escadrila 902. Transport Aerian şi Recunoaştere
w Otopeni. Samoloty te nie są zbyt intensywnie eksploatowane, gdyż zasadniczo używa się ich tylko do
wykonywania zdjęć lotniczych. Przyszłość An-30
nie jest całkiem jasna, ponieważ wypełnianie nie-
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roku. W 2002 roku Rumunia miała możliwość wsparcia samolotami C-130B operacji Enduring Freedom
(OEF). Misja polegała na przetransportowaniu ponad 400 rumuńskich żołnierzy z batalionu usuwania
skażeń po broni jądrowej, biologicznej i chemicznej
do afgańskiego Kandaharu.
Na początku 2005 roku swoimi możliwościami
transportowymi Rumuni wsparli również Węgrów,
tworząc pomiędzy Budapesztem i Afganistanem most
powietrzny. Samoloty C-130 były często wykorzystywane do tego rodzaju zadań, dlatego z uwagi
na ich intensywne użycie zdecydowano się na za-
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 Ta sama maszyna uchwycona
na zdjęciu w czasie startu.
Od skrzydłami dodatkowe
zbiorniki na paliwo.

gdyś przez ten typ zadania transportowe zostały
całkowicie przerzucone na barki samolotów C-130
Hercules i C-27 Spartan.
Najnowszym typem samolotu transportowego
w służbie rumuńskiego lotnictwa jest C-27J Spartan. Tak jak An-30, samoloty C-27 Spartan służą
w Escadrila 902. Transport Aerian şi Recunoaştere
w Otopeni. Rumuński rząd zdecydował się na za-
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FLOTA TRANSPORTOWA
Domem rumuńskiej floty transportowej jest Baza
90. Transport Aerian w Bukareszcie-Otopeni. Baza
ta jest częścią międzynarodowego portu lotniczego w Bukareszcie i zlokalizowana jest na południowej stronie lotniska. Stacjonują tu samoloty C-130
Hercules, C-27 Spartan i An-30. Aktualnie rumuńska
flota transportowa składa się z eskadry samolotów
transportowych i eskadry śmigłowców IAR-330.
Rumuńskie lotnictwo posiada obecnie 5 średnich samolotów transportowych C-130 Hercules;
cztery C-130B i jeden C-130H. Rumunia była pierwszym krajem z byłego Układu Warszawskiego, który
zdecydował się na zakup Herculesów. Jednak w tej
chwili tylko trzy z pięciu samolotów pozostają na-
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kup piątej maszyny. Tym razem był to pochodzący z Włoch samolot C-130H. Został on dostarczony do rumuńskiego lotnictwa 14 lutego 2007 roku,
lecz przed przylotem został zmodernizowany
w Stanach Zjednoczonych przez zakłady Lockheed
Martin. Przy okazji zmodernizowano również cztery starsze C-130B, które zostały doprowadzone do
standardu C-130H.
Drugim typem maszyny transportowej jest eksploatowany od 1976 roku samolot An-30. Obecnie
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 Jeden z rumuńskich C-130H, które oddały
ogromne usługi wspierając zagraniczne
kontyngenty. Obecnie aktywne są
tylko 3 samoloty tego typu.

kup Spartanów w 2007 roku, aby zastąpić nimi starzejącą się flotę An-26. Nabyto w sumie siedem maszyn. Pierwszy z nich został dostarczony do bazy
w Otopeni 12 kwietnia 2010 roku, a ostatni dotarł
do Rumunii 12 stycznia 2014 roku. Samoloty natychmiast weszły do służby operacyjnej, co objęło także
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 W 2007 r. Rumuni zdecydowali się na zakup
7 samolotów transportowych Alenia C-27J Spartan.
Maszyny stacjonują na lotnisku w Otopeni.

wsparcie misji w Afganistanie. Funkcjonująca w ramach FAR flota C-27 spędziła w powietrzu jak dotąd ponad 3500 godzin. Wprowadzenie Spartanów
znacznie odciążyło flotę Herculesów w wypełnianiu wszelkich zadań transportowych. Obecnie większość zadań transportowych lotnictwie rumuńskim
wykonują właśnie Spartany.
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SZKOLENIE PILOTÓW
Wstępne szkolenie pilotów powadzone jest w bazie Boboc (ICAO: LR82), gdzie znajduje się Szkoła
Lotnicza Sił Powietrznych (Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene). Nosi ona imię Aurela Valicu,
którego działalność związana jest z rozwojem rumuńskiej awiacji. Podstawowym zadaniem uczelni
jest profesjonalne szkolenie oficerów, podoficerów
i specjalistycznego personelu naziemnego. Szkoła
jest najważniejszym ośrodkiem szkolenia Sił Powietrznych od chwili jej założenia na lotnisku w Cotroceni, 1 kwietnia 1912 roku. Szkolenie pilotów składa się z kursu podstawowego i zaawansowanego.
Kurs zaawansowany prowadzony jest w bazie lotniczej Bacau. Studenci mogą również przejść szkolenie podstawowe w Akademii Sił Powietrznych im.
„Henri Coanda”. Ponadto w Akademii prowadzone
są szkolenia i kursy dla personelu w służbie czynnej. Ważną kwestią dla całego personelu FAR jest
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sposobów komunikacji za pomocą systemu informacyjnego SMCIS. Używane przez FAR systemy radarowe są zarówno pochodzenia rosyjskiego, jak
i zachodniego. Aktualnie używane systemy radarowe to VCS, CPADD-A3X i NEXRAD CPADD-A41X.
Ponadto studenci uczą się jak radzić sobie z dowodzeniem w ramach Centrum Kierowania Lotniczymi
Działaniami Wsparcia (ASOC) oraz posługiwania się
systemami radiolokacji. Zaznajamiają się również
z zasadami działania i obsługi radaru wypełniającego luki w pokryciu radiolokacyjnym (GAP FILLER)
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nauka języka angielskiego. Oprócz obowiązkowego kursu językowego na szkolenie składa się również nauka wszystkich stosowanych w NATO pojęć
i terminów. Ten etap obejmuje głównie znajomość
procedur i technologii stosowanych przez państwa
członkowskie NATO.
Szkoła w Boboc składa się z trzech wydziałów
oraz szkoły techników. Szkoła techników przeznaczona jest głównie do kształcenia personelu naziemnego wykonującego obsługi różnych typów
statków powietrznych. W Boboc kształci się operatorów radarów, specjalistów od obrony przeciwlotniczej oraz pilotów. Kurs operatora składa się głównie z nauki zasad działania i obsługi radaru oraz
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 Samoloty IAR-99C Soim służą do szkolenia

zaawansowanego na ostatnim etapie kursu pilota
bojowego. Wyposażenie Soima odpowiada systemom
zastosowanym w zmodernizowanym MiG-21 LanceR.

oraz stacji AN/FPS-117. Podczas tego kursu ostatnim
etapem w kształceniu specjalisty radarowego jest
szkolenie w walce radioelektronicznej. Kurs obrony
powietrznej służy przysposobieniu do obsługi i bieżącej konserwacji różnego wyposażenia przeciwlotniczego. Szkolenie obejmuje takie elementy, jak np.
obsługę naziemnej baterii obrony przeciwlotniczej.
Operatorzy są szkoleni w zakresie wykorzystania
systemów rakietowych lub lufowych. Kursanci uczą
się również działania w ramach struktur dowodze-

nia i kontroli oraz korzystania systemów takich jak
SCCAN, SAM i FUIU.
Trzecim wydziałem szkoły w Boboc jest oddział lotnictwa. Zakres nauczania w trakcie tego
szkolenia to: wstępne szkolenie dla instruktorów
pilotażu i kierowników lotów, przepisy lotnictwa
cywilnego, szkolenie w zakresie wysuniętej kontroli lotów, szkolenia dla specjalistów uzbrojenia
i wstępne szkolenia w obsłudze wyposażenia, szkolenia w kontroli ruchu lotniczego, kursy przetrwania w trudnych warunkach oraz szkolenie pilotów.
Główna część szkolenia pilotów jest realizowana
w Boboc. Tylko najbardziej zaawansowane elementy treningu przeniesiono do Bacau, gdzie stacjonują
odpowiednie dla tego etapu kursu samoloty IAR-99
Sojm. Zanim rozpoczynający kurs w Boboc zaczną
wstępne szkolenie w powietrzu, muszą najpierw
ukończyć wszystkie kursy teoretyczne.
Szkoła Lotnicza Aurel Valicu ma kilka eskadr
powietrznych, z których każda ma określoną funkcję w procesie szkolenia nowych pilotów. Pierwszą
jednostką, która stacjonuje w Boboc, jest Ecadrila
1. Aviatie, wyposażona jest w samoloty Jak-52 i śmigłowce IAR-316 Allouette III. Tutaj początkujący piloci stawiają swoje pierwsze kroki w powietrzu.
W jednostce tej swoje szkolenie odbywają zarówno piloci śmigłowców jak i samolotów. Samolotem
treningu wstępnego jest Jak-52, używany w FAR od
1976 roku. Te niewielkie szkolne maszyny tłokowe
zostały skonstruowane w ZSRR, jednak same samoloty zostały zbudowane przez rumuńskie zakłady
IAR na podstawie licencji. Na tego typu maszynach
uczniowie poznają wszystkie podstawowe aspekty
latania. Jak-52 jest samolotem bardzo statecznym,
a przez to jest łatwym w prowadzeniu przez nowych pilotów. Samoloty w Boboc są pomalowane
w czerwono-biało-niebieskie barwy i zazwyczaj
startują z pasa trawiastego. Obecnie w służbie operacyjnej rumuńskiego lotnictwa jest jeszcze 12 z początkowych 30 samolotów Jak-52.
Drugim typem, na stanie Ecadrila 1. Aviatie na
Boboc, jest śmigłowiec IAR-316 Allouette III. Ten typ
także został zbudowany w Rumunii na licencji i jest
używany do wstępnego szkolenia pilotów wiropłatów. W sumie od początku lat 70. Siły Powietrzne Rumunii otrzymały ponad 110 Allouette III, ale
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obecnie pozostało tylko siedem tych maszyn i są
one używane jedynie do szkolenia. Allouette noszą
charakterystyczny kamuflaż, złożony z koloru żółtego i zielonego na bokach i niebieskiego na spodzie
kadłuba. W Boboc śmigłowce Allouette III startują
z helipadów położonych tuż obok trawiastego pasa
lotniska. Od 2010 roku, w następstwie śmiertelnego
wypadku, wstrzymano loty na ośmiu Antonowach
An-2, które zostały wycofane z eksploatacji. Samo-

loty te były początkowo używane do szkolenia pilotów samolotów transportowych, lecz wraz z nadejściem samolotów C-27 Spartan tego rodzaju szkolenie jest obecnie prowadzone we Włoszech i na lotnisku Otopeni (kod ICAO: LROP).
Drugą jednostką obecną w Boboc jest Ecadrila 2. Aviatie. Jednostka ta wykorzystuje samoloty
IAR-99 w wersji podstawowej. W jednostce tej szkoleni piloci po raz pierwszy stykają się z samolotem
odrzutowym. W Boboc w służbie czynnej znajduje
się pięć takich samolotów, które stacjonują w południowej części bazy. Ta część lotniska ma utwardzoną drogą startową i płytę postojową, gdzie podczas
przygotowań do lotu parkują samoloty. Po przeszkoleniu na IAR-99, piloci nadal latają na tym typie
po przeniesieniu na lotnisko w Bacau. Tam poznają
obowiązujące w lotnictwie rumuńskim zagadnienia
taktyczne i operacyjne.
Baza 95. Aeriană w Bacau (kod ICAO: LRBC) jest
rumuńską bazą lotniczą, gdzie odbywa się zaawansowana część szkolenia pilotów. W tej bazie piloci
są przygotowywani do zajęcia miejsca za sterami
MiG-21 LanceR. Lotnisko w Bacau zostało założone
17 czerwca 1920 roku. To właśnie w Bacau w trakcie
Zimnej Wojny piloci rumuńskich MiG-21 przechodzili szkolenie operacyjne, tak jest i teraz. 25 sierpnia 1995 roku w ramach rumuńskich struktur wojskowych na lotnisku w Bacau ustanowiona została
Baza 95. Aeriană Bacau. W wyniku procesu restrukturyzacji, od 1 maja 2001 roku do 1 lipca 2004 roku,
w Bacau znajdowała się siedziba Centrul 95 Trecere

pe Avioane Supersonice (95. Centrum Przeszkolenia
na Samoloty Naddźwiękowe), przygotowująca początkujących pilotów do przejścia na szybkie myśliwce. W tym okresie obok jednostki treningowej,
która latała na MiG-21 LanceR B, w bazie stacjonowała również jednostka liniowa uzbrojona w MiG-21
LanceR A. Na terenie bazy znajdowała się również
firma Aerostar, prowadząca badania w locie na samolotach MiG-21 LanceR. Obecnie z Bacau operują

 Lekkie śmigłowce Alouette III służą już tylko

do szkolenia młodych adeptów pilotażu. Mimo
archaicznej konstrukcji dobrze sprawdzają się w roli
sprzętu selekcyjnego i do nauki podstaw latania.

tylko IAR-99C Sojm należące do Escadrila 951. Aviatia, gdyż MiG-21 z tej bazy zostały całkowicie wycofywane. Przeszkolenie na MiG-21 odbywa się w jednostkach bojowych z Câmpia Turzii i Fetesti. Obok
IAR-99C w bazie stacjonuje również Escadrila 952.
Elicoptere Socat. Jest to jednostka liniowa, wyposażona w śmigłowce IAR-330 Socat.

RUMUŃSKIE JEDNOSTKI ŚMIGŁOWCÓW SOCAT
Jak wspomniano, w kilku rumuńskich bazach lotniczych stacjonują eskadry śmigłowców IAR-330
Socat. Jest to zmodernizowana wersja IAR-330L
Puma, dostosowana do roli śmigłowca wsparcia.
Do zadań transportowych i misji SAR nadal często
wykorzystuje się śmigłowce IAR 330L, znajdujące
się na stanie lotnictwa od połowy lat 70. XX wieku. Pomimo, że w okresie Zimnej Wojny Rumunia
należała do struktur Układu Warszawskiego, kraj
ten chciał pozostać niezależny od dostaw z ZSRR.
Zamiast kupować popularne wiropłaty pochodzenia radzieckiego, Rumunia wybrała opcję budowy
zachodnich śmigłowców na podstawie licencji. Umowa na licencyjną produkcję śmigłowca SA-330L Puma została podpisana przez zakłady IAR Brasov
30 lipca 1974 roku. Pierwszy IAR-330L Puma wykonał swój dziewiczy lot 22 października 1975 roku.
W sumie w Rumunii powstało 110 licencyjnych śmigłowców IAR-330. Później sformułowana została
potrzeba posiadania wielozadaniowych śmigłowców, które byłyby zdolne do atakowania celów naziemnych i wsparcia wojsk lądowych na współczesnym polu walki. W 1992 roku FAR uruchomiły więc
program „Puma 2000”, w rezultacie którego izraelska firma Elbit Systems opracowała nową wersję śmigłowca, nazwaną Socat lub SOCAT (Sistem
Optronic de Cercetare si Anti-Tanc). We wrześniu
1995 roku rumuńskie lotnictwo podpisało umowę
na modernizację śmigłowców IAR-330L Puma do tej
konfiguracji. Umożliwia ona przeprowadzanie ataków na cele naziemne i wykonywanie zadań rozpoznawczych. Bogate wyposażenie śmigłowca powoduje, że jest on również zdolny do wykonywania
zadań ratownictwa bojowego CSAR. IAR-330 Socat
jest w stanie działać w każdych warunkach pogodowych i w trudnym terenie górzystym. Zabudowany
data link pozwala załogom Socatów na wymianę

0
0
0
0
0
0
0
0

2

2
2
2
2
2
2
2
2
3

3
3
3
3
3

3
3
4

 Piloci samolotów swoje pierwsze kroki
w powietrzu stawiają za sterami Jak-52.
Rumunia posiada obecnie 12 takich maszyn
pomalowanych w barwy narodowe.
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 IAR-330 Socat staruje z bazy w Bacau.

Śmigłowiec jest uzbrojony w działko Nexter
THL-20 kalibru 20 mm i wyrzutnie rakiet
niekierowanych S-5K/M kalibru 57 mm.

danych w czasie rzeczywistym z innymi samolotami, śmigłowcami i pojazdami należącymi do rumuńskiej armii oraz lotnictwa.
Pomimo, że za podstawę do budowy śmigłowców posłużyły IAR-330L Puma, to po modernizacji
maszyny stanowiły zupełnie nową jakość w porównaniu do poprzedników. Pierwszy prototyp IAR-330,
który został wyposażony w system Socat, wykonał
swój pierwszy lot w nowej konfiguracji 26 maja 1998
roku. Ponad rok później w powietrze wzbił się drugi
prototyp. IAR-330 Socat jest uzbrojony w zamontowane pod nosem działko Nexter THL-20 kal. 20 mm
z zapasem 850 naboi. Działko zamontowane jest na
zdalnie sterowanej lawecie, która może poruszać
się zgodnie w ruchem głowy pilota. Śmigłowiec jest
również wyposażony w zamocowane po obu stronach kadłuba węzły uzbrojenia. Na tych punktach
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można podwiesić cztery wyrzutnie niekierowanych rakiet LPR-57 (UB-16-57). Ponadto na dwóch
zewnętrznych węzłach można zamocować kontenery z ośmioma przeciwpancernymi pociskami kierowanymi Rafael Spike-ER. Stanowi to całkiem poważny ładunek uzbrojenia, z którym Socat może
atakować wiele celów jednocześnie. Pierwszy śmigłowiec został dostarczony na początku 2001 roku
do 612. Eskadry w Titu-Boteni. Gdy w 2004 roku zamknięto tę bazę, śmigłowce zostały przeniesione do Otopeni. Wdrażanie programu Socat zakończyło się 9 czerwca 2005 roku wraz z przekazaniem
Siłom Powietrznym ostatniego zmodernizowanego
śmigłowca. Dotychczas utracono w wypadku jednego Socata. Krótko po starcie 16 sierpnia 2001 roku rozbił się on w pobliżu Titu-Boteni. Utraconą maszynę zastąpił w linii pierwszy prototyp. Przed dostawą musiał jednak przejść aktualizację wyposażenia do standardu produkcyjnego.
Aktualnie śmigłowce IAR-330 stacjonują w wielu miejscach i prawie każda rumuńska baza lotni-

cza posiada jednostkę Pum lub Socatów. Jednostki
Socatów na stałe bazują na dwóch lotniskach, którymi są Baza 71 Aeriana Câmpia Turzii, gdzie stacjonuje 713. Elicoptere Escadrila Socat, oraz Baza 95
Aeriana Bacau, gdzie latają w szeregach 952. Escadrila Elicoptere Socat. Obie jednostki wyposażone
są również w śmigłowce IAR-330 wersji MEDEVAC,
wykorzystywane do zadań SAR. Z kolei helikoptery
w Baza 90. Aviatie Transport Otopeni/Henri Coanda
(kod ICAO: LROP) są używane głównie do zadań
transportowych, dlatego użytkowane są tu wersje
IAR-330L i IAR-330M. Pośród nich znajdziemy także kilka śmigłowców w wariancie MEDEVAC używanych w misjach poszukiwawczo-ratunkowych.
Śmigłowce z tej bukaresztańskiej bazy znajdują się
na stanie miejscowej 903. Escadrila Elicoptere Transport. Natomiast w Baza 57. Aeriana Constanta/Michail-Kogalniceanu stacjonują śmigłowce IAR-330L,
które są przypisane do 862. Escadrila Elicoptere,
podlegającej jednak pod dowództwo z Baza 86.
Aeriana w Fetesti. Śmigłowce zostały specjalnie
przydzielone do tej bazy, a to w celu wykonywania
zadań SAR wzdłuż rumuńskiego wybrzeża oraz na
Morzu Czarnym. Ponadto śmigłowce te służą w roli
transportowej. Jako ostatnie wypada wymienić śmigłowce typu IAR-330M stacjonujące w Baza 93 Aeriana w Timisoara-Giarmata. Należą one do 712. Escadrila Elicoptere, znajdującej się pod bezpośrednim
dowództwem Baza 71 Aeriana w Câmpia Turzii. Helikoptery z tej jednostki są wykorzystywane przede
wszystkim do misji SAR.
IAR-330 trafiły nie tylko do lotnictwa. Niektóre
egzemplarze zostały przekazane do rumuńskiej marynarki wojennej. Na jej potrzeby został opracowany specjalny wariant IAR-330 zwany jako IAR-330
Naval. Pierwszy śmigłowiec tego typu został zaprezentowany publicznie na lotnisku w Ghimbav
30 stycznia 2007 roku. Rumuńska Marynarka Wojenna zamówiła w sumie trzy śmigłowce tego wariantu. Morska wersja IAR-330 jest podobna do wer-

 Rumuński śmigłowiec
transportowy IAR-330 Puma
dostosowany do zadań
MEDEVAC.

LOTNICTWO WOJSKOWE
sji Socat, ponieważ zabudowano w niej ten sam pakiet wyposażenia, lecz dodatkowo posiada zamontowany w okolicy nosa i podwozia głównego zestaw
nadmuchiwanych pływaków. Mogą być one użyte
do awaryjnego wodowania na morzu. IAR-330 Naval są przeznaczone dla fregat i używane głównie
do poszukiwań i ratownictwa (SAR), rozpoznania
morskiego oraz misji MEDEVAC.
W ślad za rosnącym zaangażowaniem Unii
Europejskiej w stabilizację sytuacji w Bośni i Hercegowinie, 2 grudnia 2004 roku rozpoczęła się operacja Althea. Natomiast 4 stycznia 2005 roku NATO
i Unia Europejska rozpoczęła misję SFOR. W tym
okresie z Baza 90. Aeriana Otopeni do Bośni został przebazowany niewielki kontyngent, złożony
z czterech śmigłowców Socat i ponad 40 rumuńskich żołnierzy. Maszyny były używane do zadań
transportowych oraz do poszukiwania osób, które
wymagały ewakuacji. Dla rumuńskich Socatów misja utrzymywania pokoju w Bośni trwała nieco ponad sześć miesięcy, podczas których śmigłowce wylatały w sumie ponad 600 godzin.

skich żołnierzy wspierających tę misję pełniła służbę w centrum kontroli ruchu lotniczego w Kownie.
Oprócz wykonywania patroli, samoloty pełniły również 24-godzinne dyżury na ziemi w trybie Quick
Reaction Alert (QRA). 31 października 2007 roku
komenda nad misją została przekazana kolejnemu
kontyngentowi, bowiem 1 listopada służbę po Rumunach przejęły portugalskie F-16. Niestety liczba
dokonanych przez Rumunów przechwyceń jest nieznana. Niemniej jednak poprzez wydzielenie kontyngentu misyjnego, Siły Powietrzne Rumunii udowodniły, że stały się cennym członkiem NATO.
Obok państw bałtyckich, Polski i Bułgarii, Rumunia jest również jednym z krajów, na terytorium
którego z powodu napięć między krajami NATO
i Rosją stacjonują – rotacyjnie lub stale – oddziały
amerykańskie. Operacja Atlantic Resolve jest odpowiedzią Zachodu na rosyjską aneksję Krymu i walki
na Ukrainie, gdzie wspierani przez Moskwę prorosyjscy rebelianci chcą oddzielenia od niej Donbasu.
Oczywiście obecność wojskowa USA w Rumunii
związana jest nie tylko z zaognioną sytuacją u jej

dami NATO. Jeszcze w tym samym roku, Rumuni
ćwiczyli ponownie z Amerykanami, tym razem wyposażonymi w samoloty F-16. Należały one do Air
National Guard stanu Wisconsin. Do Rumunii czasowo przebazowano też szturmowe A-10 z 354. Expeditionary Fighter Squadron, wcześniej stacjonującego w niemieckim Spangdahlem.
W bazie lotniczej Michail-Kogelnichanu (MK)
funkcjonuje również amerykańskie centrum tranzytu pasażerskiego (Romania Passenger Transit Center). Korzystający z tego terminalu amerykańscy
wojskowi są wysyłani na różnego rodzaju misje na
obszary Bliskiego Wschodu. Centrum jest obsługiwane przez 21. Theater Sustainment Command.
W skład tej jednostki wchodzi ponad 360 żołnierzy
obsługujących wszystkie operacje niezbędne do
przerzutu żołnierzy na obszary objęte kryzysem.
Żołnierze przybywają z drugiej strony Atlantyku
zwykłymi samolotami pasażerskimi, a na lotnisku
Michaił-Kogelnichanu przesiadają się do wojskowych samolotów transportowych i odlatują do wyznaczonego rejonu położonego w strefie walk. Od
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DZIAŁALNOŚĆ W NATO
Od 2004 roku Rumunia należy do NATO (North
Atlantic Treaty Organization). Poza członkostwem
w NATO, w 2007 roku przystąpiła również do Unii
Europejskiej. Jednym z najważniejszych wydarzeń,
w których w ramach współpracy międzynarodowej
wzięli udział Rumuni jako członek NATO, była misja Baltic Air Policing w 2007 roku. Trzy kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia są członkami NATO od
1 kwietnia 2004 roku, jednak nie posiadają wystarczających środków do monitorowania własnej przestrzeni powietrznej. Dlatego w litewskiej bazie lotniczej Szawle została ustanowiona misja Baltic Air
Policing, w ramach której inne kraje NATO wystawiają jednostki lotnicze patrolujące przestrzeń powietrzną wzdłuż granic z Rosją i nad Morzem Bałtyckim. W okresie od sierpnia do końca października 2007 roku cztery rumuńskie LanceR z lotniska w Câmpia Turzii stacjonowały w Szawle (kod
ICAO: EYSA). Samoloty te były obsługiwane przez
67 osób personelu, w tym 9 pilotów. Część rumuń-

granic, gdyż już wcześniej zdecydowano o umieszczeniu w tym kraju bazy pocisków przechwytujących rakiety balistyczne. Została ona niedawno uruchomiona. Kryzys ukraiński sprawił jednak, iż zdecydowano się podesłać też inne jednostki. Amerykańskie oddziały lotnicze w Rumunii zgrupowane zostały w Câmpia Turzii. Dla przykładu jeden
z kontyngentów przebywał w tej bazie od 6 lipca do
30 września 2015 roku i obejmował wydzielone jednostki z Air National Guard stanów Oregon i Floryda.
Jednostki te posiadały w sumie 12 myśliwców F-15C
Eagle i uczestniczyły w ćwiczeniach Dacian Eagle
2015. W ćwiczeniach wzięło również udział 6 rumuńskich LanceR C oraz ponad 600 amerykańskich
żołnierzy, a także 300 żołnierzy rumuńskich. Dacian
Eagle 2015 należy do całej serii ćwiczeń, które odbywają się w Câmpia Turzii i mają na celu zwiększenie gotowości i polepszenie interoperacyjności zaangażowanego weń personelu. Ćwiczenia są okazją
do przećwiczenia technik, taktyki i procedur operacji lotniczych prowadzonych zgodnie ze standar-

 W związku z napiętą sytuacją na Ukrainie w Rumunii
stacjonują rotacyjnie amerykańskie kontyngenty
lotnicze. Na zdjęciu startujący z Câmpia Turzii
myśliwski F-15C należący do 123. Expedition
Fighter Squadron z 142. Fighter Wing ANG.
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czasu otwarcia centrum tranzytowego, w styczniu
2014 roku, przez rumuński terminal przeszło już ponad 100 000 żołnierzy. Średni czas oczekiwania na
przerzut większych sił na obszary kryzysowe wynosi około 36 godzin. To znacznie szybciej niż w podobnym ośrodku w Kirgistanie, gdzie odprawa z reguły trwa dłużej niż 48 godzin. Wsparcie lotnicze
dla operacji na Morzu Czarnym także odbywa się
z Michaił-Kogelnichanu, gdyż w tej bazie stacjonuje niewielka amerykańska jednostka, wyposażona
w kilka śmigłowców UH-60 Black Hawk.
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PRZYGOTOWANIA DO F-16
W 2007 roku Rumunia rozpoczęła proces pozyskania następcy samolotów MiG-21 LanceR C. LanceR-y
stają się coraz bardziej przestarzałe, a stan ich płaMARZEC
NR 3/2016
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 LanceR B w bazie Michail-

-Kogelnichanu. Rumunia
posiada w sumie 14 maszyn
odmiany dwumiejscowej.

towców ciągle się pogarsza. Początkowo plany
przewidywały zakup ponad 40 nowych myśliwców
jednomiejscowych i cztery dwumiejscowe. Do rywalizacji w konkursie stanęły Eurofighter Typhoon,
Lockheed Martin F-16 i Saab Gripen. Po długich
dyskusjach i dokonaniu oceny ofert zdecydowano,
że najlepszym rozwiązaniem dla Sił Powietrznych
Rumunii będzie zakup samolotów F-16 Fighting
Falcon. Niemniej kupno nowych maszyn okazało
się przerastać możliwości Bukaresztu. Ostatecznie
10 października 2013 roku rumuński rząd podpisał
umowę na zakup 12 portugalskich, używanych F-16
AM/BM. Po zakupie portugalskich F-16 pierwotne
plany zakupu 24 samolotów F-16 prosto z USA zo-
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stał ostatecznie anulowane. Jednak w rzeczywistości Portugalia miała na sprzedaż tylko dziewięć samolotów, dlatego w celu uzupełnienia wymaganej
liczby maszyn, trzy kolejne samoloty zostały sprowadzone ze składów znajdujących się na terenie
USA. Stąd nowo zakupione F-16 z zasobów amerykańskich zostały tymczasowo przejęte na stan
Força Aérea Portuguesa (FAP), by następnie otrzymać rumuńskie numery ewidencyjne. Transakcja
o wartości 600 mln euro ma charakter umowy międzyrządowej, która obejmuje również program
modernizacji maszyn. Dostawa pierwszych F-16
spodziewana jest już wkrótce.
Pomimo faktu, że umowa na zakup F-16 została już podpisana, w kraju nadal pojawiają się głosy krytykujące tę transakcję. Natomiast zwolennicy zakupu uważają, że F-16 jest jednym z tańszych
samolotów w przeliczeniu kosztów na godzinę lo-

tu, szczególnie w porównaniu do wielu innych nowoczesnych samolotów myśliwskich. Obecnie w Portugalii trwa szkolenie rumuńskich pilotów. Przykładowo pierwszy samodzielny lot na F-16 w dniu
26 listopada 2014 roku wykonali kapitan Andriej
Constantin i kapitan Cătălin Micloş. Obaj piloci przechodzili szkolenie w bazie lotniczej Monte Real, położonej w zachodniej części Portugalii. Tam przygotowywali się także do przeprowadzenia dwunastu zakupionych samolotów z Portugalii do Rumunii. Obaj rumuńscy piloci pochodzą z 71. Bazy
Lotniczej w Câmpia Turzii, a każdy z nich ma ponad
piętnastoletnie doświadczenie za sterami samolotów. Życiowy nalot każdego z nich to ponad 1100
godzin, z czego około 900 godzin spędzonych za
sterami MiG-21 LanceR. Obaj piloci mają też za sobą
służbę pełnioną w ramach misji Baltic Air Policing
z 2007 roku. Kontyngent Sił Powietrznych Rumunii
w Monte Real składał się w zeszłym roku z 23 osób
i obejmował inżynierów oraz specjalistów obsługi technicznej. Program szkolenia jest realizowany
w kilku etapach przez okres dwóch lat. Plan obejmuje przygotowanie łącznie 80 żołnierzy, w tym
dziewięciu pilotów samolotów F-16. Reszta szkolenia zostanie zrealizowana na terenie Rumunii.
W maju 2015 roku za najlepszą lokalizację dla
floty F-16 uznano lotnisko w Fetesti-Borcea, gdzie
znajduje się Baza 86 Aeriana. Na tej decyzji zaważyło strategicznie położenie lotniska, które znajduje się w odległości 77 km od portu Konstancy nad
Morzem Czarnym i 130 km od stolicy w Bukareszcie.
Baza lotnicza w Fetesti posiada jeden pas startowy, biegnący z północy na południe oraz ma równoległą do niego, szeroką drogę kołowania. Większość tej drogi kołowania jest jednak w złym stanie
technicznym i nie spełnia standardów NATO. Dlatego baza w Fetesti zostanie przebudowana kosztem co najmniej 32 mln euro, a większość tej kwoty jest finansowana z funduszy NATO. W ten sposób kraje Sojuszu pośrednio dofinansowują zakup
rumuńskich F-16. W celu przygotowania lotniska

LOTNICTWO WOJSKOWE
do przyjęcia F-16 od 2015 roku baza w Fetesti jest
intensywnie modernizowana. Odnowieniu podlega praktycznie cała infrastruktura, w tym budynki,
hangary, schrony, składy paliwa i amunicji. Lotnisko
otrzyma też nowy pas startowy i drogę kołowania
oraz wyremontowaną płytę postojową. Po tej modernizacji Fetesti stanie się nowoczesną bazą lotniczą, zdolną przyjąć wszystkie typy samolotów
z państw NATO. Osiągnięcie statusu gotowości operacyjnej rumuńskich F-16 oraz ich załóg planowane
jest wstępnie w roku bieżącym. Warto przy tym zauważyć ogrom pracy wykonanej przez FAR z pomocą portugalskiego lotnictwa, by w tak krótkim czasie nowo pozyskane samoloty uzyskały gotowość
operacyjną.
Plany zakładają, że początkowo F-16 będą operować obok LanceR-ów, jednak stopniowo będą
przejmowały na siebie całość realizowanych zadań.
Wówczas samoloty MiG-21 ostatecznie zostaną wycofane z eksploatacji. Jak dotąd zarówno program
zakupu F-16, które przed wejściem do służby zostaną zmodernizowane do standardu MLU, jak i proces
szkolenia pilotów przebiega sprawnie. Rumuński
rząd przedstawił już plany nabycia kolejnej dwunastki używanych F-16. Nie ma jeszcze pewności, co
do źródła pochodzenia tych dodatkowych maszyn,
ale jest raczej oczywiste, że samoloty te zostaną dostarczone przez Stany Zjednoczone. Jednak decyzja
o pozyskaniu dodatkowego sprzętu jest dość odległą perspektywą. Na razie Rumuni mają pełne ręce
roboty przy doprowadzeniu obecnej dwunastki samolotów do stanu używalności. Wraz z pojawieniem się F-16, Rumunia osiągnie zdolność do wykonywania kolejnych zadań nałożonych na nią ramach
funkcjonowania w strukturach NATO. 
Przełożył Marcin Strembski.
Fotografie w artykule: Autor.

 Dobieg z użyciem spadochronu
hamującego w wykonaniu
załogi LanceR-a B na pasie rezerwowego
lotniska Michail-Kogelnichanu.
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IAR-99

W

1975 roku Instytut Lotnictwa (INCREST) w
 Bukareszcie rozpoczął program budowy pierwszego szkolnego samolotu odrzutowego, całkowicie zaprojektowanego i wyprodukowanego w Rumunii.
Maszyna miała zastąpić w lotnictwie rumuńskim czechosłowackie samoloty Aero L-29 Delfin i Aero L-39
Albatros. W 1979 roku projekt otrzymał zielone światło i w zakładom IAR w Craiova nakazano zbudowanie
prototypu. Pierwszy IAR-99 wykonał swój dziewiczy lot
21 grudnia 1985 roku. W okresie od 1987 do 1989 roku
Siłom Powietrznym Rumunii przekazano 17 samolotów.
Ostatecznie zbudowanych zostało 27 maszyn, z których
dwa stanowiły prototypy. Samoloty te miały doskonałe
właściwości aerodynamiczne, jednakże z powodu przestarzałych urządzeń awioniczych i systemów pokładowych, wyposażenie w kopicie mocno odstawało od ówczesnych standardów dla maszyn tej klasy. Już w 1990
roku IAR-99 miał więc przejść program głębokiej modernizacji. Samolot został zmodernizowany przez IAR
w Craiova z pomocą firmy Jaffe Aircraft Corporation,
która miała swą siedzibę w Teksasie. Początkowo dokonano modyfikacji na dwóch samolotach instalując dodatkowe przyrządy pokładowe i awionikę marki
Honeywell. W 1992 roku został zainicjowany nowy program modernizacji, opracowany we współpracy z izraelską firmą IAI Lahav. Samolot w tej postaci został nazwany IAR-109 Swift i reprezentował zupełnie nową
jakość. Dzięki wprowadzonym zmianom maszyna zyskała nawet potencjał eksportowy. Została wyposażona w system sterowania HOTAS (Hands On Throttle And
Stick), oba kokpity otrzymały szerokokątne wyświetlacze HUD (Head Up Display) z dodatkowym panelem sterowania UFCP (Up Front Control Panel) w przedniej kabinie. Dwa takie samoloty zaprezentowano na salonie
w Le Bourget w 1993 roku, ale rok później projekt został ostatecznie zarzucony.
Po udanej modernizacji rumuńskiej floty myśliwców
MiG-21, Ministerstwo Obrony postanowiło zakupić dodatkowe odrzutowe samoloty szkolenia zaawansowanego IAR-99C Sojm (Sokół). Tak jak poprzednie 17 samolotów, również ta seria została zbudowana w Craiova.
Nowe maszyny szkolne miały korzystać z tych samych systemów, które zostały zabudowane przez Elbit
Systems w doprowadzonych do standardu LanceR samolotach MiG-21. Przyznanie kontraktu nastąpiło po
wcześniejszej decyzji o próbnej modernizacji czterech standardowym IAR-99 ze składu Sił Powietrznych
Rumunii, przebudowanych do standardu IAR-99C Sojm.
IAR-99C Sojm miał stać się głównym samolotem szkolnym rumuńskich pilotów i musiał posiadać możliwość
przygotowania lotników do pilotowania myśliwców
MiG-21 LanceR. Pierwszy zmodernizowany IAR-99C
Sojm był zarazem osiemnastym IAR-99 pochodzącym
ze standardowej serii produkcyjnej. Samolot ten wyko-

nał swój pierwszy lot 22 maja 1997 roku, a 25 października 1998 roku pierwszy samolot IAR-99C wszedł do
służby w Szkole Lotniczej w Boboc.
IAR-99C jest napędzany pojedynczym silnikiem odrzutowym Turbomecanica/Rolls Royce Viper 632-41M.
Samolot ma dwuosobową kabinę w układzie tandem
i jest wyposażony w dwa fotele wyrzucane klasy “zerozero” Martin Baker Mk 10. Kabina, tak jak w MiG-21, jest
wyposażona w układ sterowania HOTAS, a przednie
stanowisko wyposażone jest w wyświetlacz wielofunkcyjny i HUD z górnym panelem sterowania. Instruktor
w tylnej części kabiny dysponuje dwoma wielofunkcyjnymi wyświetlaczami CRT oraz panelem sterowania
z dodatkowymi funkcjami instruktorskimi. Zarówno pilot jak i instruktor są wyposażeni w wyświetlacze nahełmowe Elbit Systems DASH, tj. takie same jak w MiG-21
LanceR. Z tym systemem pilot może z łatwością obsługiwać uzbrojenie samolotu.
Oprócz zadań szkoleniowych, IAR-99C Sojm może
być wykorzystany także jako lekki samolot szturmowy.
Maszyna jest w stanie przenosić pod kadłubem i skrzydłami różne rodzaje uzbrojenia. Do celów samoobrony samolot jest wyposażony w wyrzutniki flar i folii zamontowane na tylnej krawędzi statecznika poziomego.
Do aktywnego zagłuszania sprzętu elektronicznego
przeciwnika pod kadłubem mogą być montowane zasobniki ECM (Electronic Counter Measures). Pod skrzydłami IAR-99C znajdują się w sumie cztery punkty do
podwieszenia uzbrojenia, a każdy węzeł posiada nośność do 250 kg. W typowej konfiguracji Sojm przenosi
pod kadłubem zasobnik zawierający dwulufowe działko GSz-23 z zapasem 200 sztuk amunicji kal. 23 mm.
Jednak równie dobrze pod kadłubem samolotu może
zostać podwieszony laserowy wskaźnik celów (LDP),
zasobnik ECM, zasobnik fotograficzny lub rozpoznawczy albo dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności 225
litrów. Na węzłach podskrzydłowych można podwiesić 250 kg bomby lub wielozamkową belkę dla bomb
50 kg. Alternatywnie zamiast bomb swobodnie spadających na wewnętrznych pylonach, można też podwieszać bomby kierowane laserowo, bomby kierowane na podczerwień lub zasobniki z niekierowanymi rakietami kal. 57 mm. Do samoobrony IAR-99C może być
uzbrojony w rakiety przeciwko celom powietrznym na
pylonach zewnętrznych. Są to rakiety klasy powietrze-powietrze Rafael Python 3, R-60 lub starsze R-3S czy
R-13. Oczekuje się, że standardowa wersja IAR-99 oraz
IAR-99C Sojm pozostaną na wyposażeniu FAR jeszcze
przez wiele lat. Samolot nie był eksportowany do innych krajów i jest używany wyłącznie przez rumuńskie
lotnictwo. Jednak dzięki swojemu wyposażeniu doskonale nadaje się do przygotowania kursantów do pilotowania samolotów MiG-21 LanceR.
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