
 
MISIUNEA “BALTICA 07” 

- Lituania (august – octombrie 2007) - 
    

România şi-a exprimat disponibilitatea de a asigura forţele şi mijloacele necesare 
asigurării serviciului de Poliţie Aeriană în spaţiul aerian al Ţărilor Baltice. Ca o 
recunoaştere a nivelului de pregătire în acest domeniu, NATO a acceptat propunerea 
României şi, pentru o perioadă de trei luni, în a doua jumătate a anului 2007, Poliţia 
Aeriană în Lituania, Estonia şi Letonia a fost asigurată de 4 MiG-21 LanceR, aparţinând 
Forţelor Aeriene Române.  

Operaţiunea s-a desfăşurat în perioada 01.08-31.10.2007 şi, conform planificării 
făcute de NATO, România a succedat Franţa. Locaţia de unde au fost coordonate 
activităţile a fost Baza Aeriană Siauliai din Lituania. La misiune au luat parte piloţii şi 
personalul tehnic de deservire a celor 4 MiG-21 LanceR, de la Baza 71 Aeriană.          

Misiunea principală a detaşamentului românesc a fost executarea serviciului 
Poliţie Aeriană sub comandă NATO, în timp de pace, ca parte integrată a apărării 
aeriene colective, în scopul menţinerii integrităţii spaţiului aerian desemnat - Ţările 
Baltice. 
 
• Marţi, 31 iulie 2007, a avut loc la Baza Aeriană Siauliai – Lituania, ceremonialul de 
rotire a detaşamentelor ce execută serviciul Poliţie Aeriană în Ţările Baltice. 
Detaşamentul românesc a preluat astfel, pentru o perioadă de 3 luni, mandatul de la un 
detaşament francez.  
• La ceremonie au participat oficiali din partea celor trei părţi implicate: România, 
Franţa şi Ţările Baltice. România a fost reprezentată de consulul ţării noastre în 
Lituania, domnul Călin Cămărăşan, comandantul Comandamentului Operaţional Aerian 
Principal, generalul-maior Cârnu Fănică şi comandorul Ion Avram, comandantul Bazei 
71 Aeriene.  
• În cadrul ceremoniei, comandantul detaşamentului francez, locotenent-colonelul Pierre 
Vaysse a înmânat, într-un gest simbolic, cheia spaţiului aerian al Ţărilor Baltice, 
comandantului detaşamentului românesc, căpitan-comandor Laurenţiu Chiriţă.  
• Decolarea a două aeronave Mirage-2000 a consemnat încheierea oficială a misiunii 
detaşamentului francez, în vreme ce expoziţia statică de prezentare a aeronavei MiG-21 
LanceR, a marcat începutul misiunii detaşamentului românesc în Ţările Baltice.  
 
Reprezentanţi ai detaşamentului românesc dislocat la Baza Aeriană Siauliai, Lituania, 
care asigură serviciul Poliţie Aeriană în Ţările Baltice, au dăruit sâmbătă, 1 septembrie, 
rechizite şi materiale sportive copiilor din clasa I de la şcoala "Pilot Judrenu Stepano 
Dariaus" din localitatea Klaipeda, cu ocazia deschiderii anului şcolar. 
 
Continuând tradiţia detaşamentelor anterioare de a sprijini comunitatea locală, în 
săptămâna 3-9 septembrie, aviatorii români au vizitat copiii din două orfelinate din 
Siauliai pentru a le vor oferi dulciuri, haine, jucării, precum şi de a pune la dispoziţia 
conducerii acestor instituţii materiale necesare pentru renovarea unor spaţii. 
 
Piloţii români execută serviciul Poliţie Aeriană încă din anul 2004, timp în care şi-au 
dovedit profesionalismul în îndeplinirea cu succes a acestui tip de misiune. 


