
 
MISIUNEA „KAIA” 

- Afganistan (aprilie – august 2006) -  
    

În perioada 1 aprilie – 1 august 2006, militari ai Forţelor Aeriene Române au 
desfăşurat o misiune fără precedent, constând în preluarea conducerii Aeroportului 
Internaţional Kabul (KAIA) în numele României, ca naţiune conducătoare. Primul 
contingent de militari români a decolat spre Afganistan în seara zilei de 21 martie, la 
bordul unei aeronave C-130 Hercules, de la Baza 90 Transport Aerian, urmat de un al 
doilea, în data de 26 martie 2006.  

 
În data de 30 martie 2006, Forţele Aeriene Române au preluat comanda 

Aeroportului Internaţional Kabul (KAIA), din Afganistan, de la Forţele Aeriene Elene. 
Ceremonia a fost prezidată de locţiitorul comandantului Forţei de Asistenţă de 
Securitate Internaţională în Afganistan (ISAF), generalul maior Hans-Werner Ahrens. 
Schimbarea comenzii a fost marcată de intonarea imnurilor de stat ale Afganistanului, 
Greciei şi României şi preluarea drapelului KAIA de către comandorul Adrian 
Marinescu, reprezentantul Forţelor Aeriene Române, în cadrul unei parade militare. 
 

Cei 39 de militari români au încadrat funcţii în structura administrativă şi în cea 
de comandă a aeroportului, desfăşurându-şi activitatea în cadrul Forţei de Asistenţă de 
Securitate din Afganistan, ISAF, aflată sub comanda operaţională NATO. În decursul a 
patru luni, detaşamentul românesc a îndeplinit misiuni de conducere a aeroportului, 
coordonare a operaţiilor aeriene zilnice, control al decolărilor, aterizărilor şi 
monitorizare a traficului aerian din zonă, analiză şi prognoză a condiţiilor 
meteorologice, menţinere a aparaturii de comunicaţii în parametri funcţionali, precum şi 
de suport logistic al operaţiunilor de pe aeroport. 
 

Misiunea a constat în coordonarea a peste 15.000 de mişcări de aeronave, a 
transportului pentru aproximativ 35.000 de persoane şi a mai mult de 15.000 m³ de 
mărfuri, într-un mediu geografic nefavorabil. Aeroportul Kabul se află într-o zonă 
înconjurată de munţi, ceea ce face decolarea şi aterizarea de pe/pe aerodrom foarte 
dificile. În plus, furtunile de nisip îngreunează activitatea, atât a piloţilor, cât şi a 
persoanelor responsabile de coordonarea şi supravegherea zborurilor.  
 

Aflaţi la mii de kilometri depărtare de casă, militarii români şi-au amenajat un 
spaţiu în stil românesc, numit Casa Naţiunii Conducătoare, pe care l-au inaugurat în 
data de 7 aprilie 2006 prin arborarea drapelului românesc, în prezenţa şefilor de grupuri 
şi a reprezentanţilor detaşamentelor participante la misiunea KAIA. Aici românii se simt 
sufleteşte mai aproape de casă, dar, în acelaşi timp, au ocazia de a-i iniţia pe colegii lor 
străini în cultura populară românească.  
 

Sărbătorile pascale au fost întâmpinate de militarii români de la Kabul cu bucate 
tradiţionale. Alături de ei la slujba religioasă s-au aflat comandantul ISAF, generalul 
locotenent Mauro Del Vechio şi locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Aeriene 
Române, generalul maior Mihail Orzeaţă. 
 


