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La Academia For]elor Aeriene de la Bra[ov
a fost construit` frumoasa bisericu]` din
fotografia al`turat`.
Rolul determinant \n edificarea sf#ntului
l`ca[ l-a avut comandantul institu]iei, generalul
de brigad` Petri[or Mandu, secondat de preotul
Constantin Ciobanu. Cadrele [i studen]ii din
academie au participat cu o bun` parte din banii
necesari. De asemenea, la construc]ie au
contribuit [i o serie de sponsori.
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ISAF – MISIUNE |N AFGANISTAN
Aviatorii rom#ni care vor pleca \n Afganistan [i-au \ncheiat
preg`tirile pentru noua misiune.
Preg`tirile acestea au constituit prima prob` dificil` dintr-o
serie consistent` impus` de participarea la For]a Interna]ional`
de Asisten]` de Securitate \n Afganistan.
De la vizita medical` a personalului [i p#n` a pune \n regul`
ultimul am`nunt privind, s` zicem, ]inuta, s-au parcurs, \n mare
vitez`, toate etapele unui proces deosebit de complex.
A fost nevoie, mai \nt#i, de un efort considerabil pentru
elaborarea documentelor privind executarea misiunii, o misiune
cu foarte multe elemente de noutate [i, ini]ial, cu multe
necunoscute. Dup` ce s-au acumulat informa]iile necesare,
dup` ce s-au \ntocmit sutele de documente pentru institu]iile [i
e[aloanele implicate, s-a conturat mai exact misiunea [i a venit
momentul alegerii celor care vor pleca. Important, dificil [i
delicat moment. Fiecare om este un univers aparte, fiecare
om are, dincolo de cele de la serviciu, o mie de probleme acas`.
Dar, desigur, s-au g`sit variantele optime pentru fiecare func]ie,
pentru fiecare post [i vor pleca \n misiune profesioni[ti
experimenta]i, capabili [i hot`r#]i s` fac` fa]` tuturor \ncerc`rilor.
Garan]ia num`rul unu, din acest punct de vedere, este prezen]a
\n grupul de elit` a comandorilor Florin Muntiu [i Florin C`lin, pilo]i
de excep]ie, dar [i comandan]i cu experien]`, echilibra]i, \n]elep]i.
Dar foarte important este [i avionul cu care se pleac`.
Preg`tirea acestuia s-a f`cut cu cea mai mare grij`, fiecare
instala]ie, fiecare mecanism au fost verificate, examinate. S-a
intervenit acolo unde a fost cazul, iar parametrii au fost adu[i, \n

toate cazurile, la nivelul optim. |ntregul proces s-a f`cut cu g#ndul
c` dac` aici se vor face c#t mai multe [i de calitate, acolo, departe,
unde vor lipsi dot`rile tehnice sofisticate, nu vor ap`rea probleme
deosebite.
Oricum, celor ce vor pleca \n Afganistan nu le va fi u[or. Vor
\nt#lni, mai \nt#i, un mediu natural cu totul deosebit de al nostru,
condi]iile de teren [i meteo fiind unele foarte, foarte complicate.
Posibilit`]ile de a ob]ine informa]ii, mai ales despre vreme, vor
fi cu totul reduse. De aceea priceperea aviatorilor no[tri va fi
serios pus` la \ncercare.
De[i se vor afla \n zone \n care nu se anticipeaz` confrunt`ri
armate, pericolul nu poate fi exclus sut` la sut`. Se va tr`i [i se va
lucra, deci, \n condi]ii de campanie. Va fi o prob` dur` [i pentru
oameni [i pentru tehnic`. Dar, vorbim despre toate acestea cu
convingerea c` misiunea se va desf`[ura \n cele mai bune condi]ii,
c` oamenii se vor \ntoarce s`n`to[i, c` avionul nu le va pune
probleme.
Ei vor face tot ce este posibil pentru ca \ncercarea s` se
\ncheie cu o reu[it`. |nc` una l#ng` cele de p#n` mai ieri (pe
care le pute]i afla din paginile 4 [i 5 ale edi]iei).
Va fi important` aceast` reu[it` din multe puncte de vedere
[i va conta enorm \n c#nt`rirea [anselor Rom#niei de a intra \n
NATO. Ei sunt con[tien]i de aceste lucruri, [tiu c` milioane de
rom#ni se afl` cu sufletul l#ng` ei, ceea ce \i \ncurajeaz` [i-i
determin` [i mai mult s`-[i fac` foarte bine datoria.
S` le dorim, deci, bravilor no[tri aviatori drum bun, cer senin,
misiune cu succes deplin!

India - Pakistan
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La Sec]ia Gospod`rie a Statului Major al For]elor Aeriene
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S`rb`tori fericite,
\n cazarm`
De[i au trecut s`rb`torile iernii,
parc` mai sim]im \nc` mirosul
\mb`t`tor al cozonacilor rumeninduse \n cuptoare. Nici ecourile
colindelor nu par a se fi stins cu
des`v#r[ire...
{i totu[i, s`rb`torile au trecut. Ne-o
spune r`spicat pustietatea locului din
care p#n` mai ieri bradul de Cr`ciun
ne inunda \n luminile lui multicolore.
A fost la fel de pl`cut ca-n fiecare an:
familie, prieteni, mese \mbel[ugate,
\n]elegere [i bun` dispozi]ie.
S` vedem, \ns`, cum au \n]eles
militarii \n termen afla]i la datorie \n
acele zile spiritul s`rb`torilor

Maior Paulic` Stancu
de iarn`.
“Anul acesta – ne spune maiorul
Paulic` Stancu – fiecare dintre
militarii \n termen din unitatea
noastr` a beneficiat de c#te o permisie
de cinci zile \n perioada s`rb`torilor
de iarn`. Pentru ca oamenii s` fie pe
deplin mul]umi]i, le-am oferit
posibilitatea de a opta pentru
s`rb`toarea pe care ar prefera s` o
petreac` \n s#nul familiei. Astfel,
jum`tate din efective a avut permisie
de Cr`ciun, iar cealalt` jum`tate –
de Revelion. Cred c` aceast`
modalitate de solu]ionare a problemei
a avut darul de a mul]umi pe toat`
lumea. Militarii \n termen nu au
avut de ce s` se pl#ng`, mai ales c` [i
s`rb`toarea pe care au petrecut-o \n
unitate a fost c#t se poate de pl`cut`,
at#t Cr`ciunul, c#t [i Revelionul fiind
\nt#mpinate cu mese festive de la care
nu au lipsit preparatele culinare
tradi]ionale rom#ne[ti”.
Maiorul Stancu este unul dintre
ofi]erii pe umerii c`rora cad, \n acest
moment, responsabilit`]ile func]ion`rii institu]iei numite Sec]ia
Gospod`rie a Statului Major al
For]elor Aeriene. T#n`r, energic,
priceput, bun comandant [i gospodar,
maiorul Stancu se dovede[te [i un om
cu un suflet deosebit. El este unul
dintre comandan]ii a c`ror grij`
ajunge [i la soldat. Ceea ce constituie
un detaliu, dar unul foarte important.
Soldatul Constantin Tra[c`, din
comuna Dr`gote[ti, jude]ul Dolj, ne
poveste[te: “Am petrecut Revelionul
\n cazarm` [i, spre surprinderea mea,
n-a fost r`u deloc! La masa festiv`
m#ncarea a fost foarte bun`, iar
domnul sublocotenent R`dan a
ciocnit cu noi un pahar de vin, \n
cinstea noului an. Dup` ce le-am urat
<<La mul]i ani!>> [i colegilor no[tri din

gard`, am vizionat programul de
Revelion al unui post TV. Atmosfera
a fost c#t se poate de pl`cut`!”
Colegul s`u, soldatul Vasile
Daniel Lixandru, din Bucure[ti, ne
spune, l`s#nd modestia la o parte:
“Pentru c` sunt buc`tar, eu am
participat la preg`tirea mesei de
Cr`ciun. Am avut mult` b`taie de cap
cu prepararea at#tor feluri de
m#ncare, dar a meritat: colegii mei au
fost foarte mul]umi]i de ceea ce le-am
oferit! De fapt, nu-mi amintesc s` se fi
pl#ns vreodat` de calitatea hranei.
Cum ar putea m#ncarea s` nu fie bine
preg`tit`, c#t` vreme o fac dup` gustul
meu?!...”
Sublocotenentul Cezar R`dan
ne m`rturise[te: “Am primit s`rb`torile de iarn` a[a cum se cuvine.
Mesele festive organizate cu ocazia
Cr`ciunului [i a Revelionului au fost
cu adev`rat bogate. Militarii \n termen
au avut, de asemenea, nu unul, ci trei
brazi \mpodobi]i. Nici nu se putea
altfel: la rom#ni, f`r` miros de cetin`
nu exist` Cr`ciun!”
Despre cadourile de sub brad nea vorbit locotenentul Cristian {olea:
“{i la noi a venit Mo[ Cr`ciun! Cei mai
merituo[i militari \n termen au
beneficiat de prima de s`rb`tori.
Ceilal]i s-au am`git cu g#ndul c`,
poate, anul viitor Mo[ul va fi mai
\ng`duitor [i nu le va mai contabiliza
toate <<[otiile>>...”

de p#slari [i [ube de cea mai
bun` calitate. |n aceste
condi]ii, cred c` pentru
militarii \n termen care
execut` serviciul de gard` \n
unitatea noastr` iarna
r`m#ne
un
anotimp
frumos...”

“Studentul”
Uneori, via]a ne joac`
feste. |n fa]a acestor mici
[icane, mul]i oameni au
tendin]a de a renun]a. Din
fericire, mai exist` [i
persoane care, dup` fiecare
piedic`, se ridic`, se scutur` [i
pornesc mai departe. Din aceast` din
urm` categorie face parte [i caporalul
Adrian Cuculici, din Dr`g`[ani,
jude]ul V#lcea. Iat` povestea sa: “|n
septembrie 2000, am sus]inut examen
de admitere la Facultatea de {tiin]e
Economice, din Petro[ani. Am fost
declarat respins, cel pu]in a[a scria,
cu litere de-o schioap`, pe lista cu
rezultatele concursului. Prin luna
martie, \n armat` fiind, am luat
hot`r#rea de a da examen la [coala de
subofi]eri [i l-am rugat pe unchiul meu
s`-mi scoat` dosarul cu diploma de
bacalaureat de la facultate. Dup` dou`
zile, m` sun` unchiul [i-mi spune:
<<S` [tii c` am reu[it, \n sf#r[it, s`-]i

De Cr`ciun,
de Anul Nou
\n post,
la datorie
“Eu am petrecut Cr`ciunul \n
unitate – ne poveste[te frunta[ul
Gheorghe Chirigu], din comuna
Mioveni, jude]ul Arge[. Pentru c`
f`ceam parte din gard`, la masa festiv`
am fost nevoi]i s` ciocnim c#te un
pahar de suc. Am f`cut-o cu g#ndul la
[ampania pe care aveam s-o beau de
Revelion, cu prietenii mei...”
C`pitanul Livius Jipa ne asigur`:
“De s`rb`tori, serviciul de gard` s-a
desf`[urat normal. Pentru c` avem
oameni bine preg`ti]i, care se bucur`
de condi]ii de trai corespunz`toare.
De exemplu, dispun de facilit`]ile
necesare pentru a efectua \mb`ierea
chiar la corpul de gard`, unde exist`
\n permanen]` ap` cald`. La acestea,
a[ mai putea ad`uga faptul c`, pe
timpul iernii, santinelele beneficiaz`

termen \n acela[i timp, am
<<renun]at>> la studen]ie... Pentru ca
e[ecul s` fie complet, nu am reu[it nici
la [coala de subofi]eri.
|n toamna anului trecut, \ns`,
aceast` perioad` nefast` din via]a mea
a luat sf#r[it. Acum sunt, din nou, de
aceast` dat` \n cuno[tin]` de cauz`,
student. Acest lucru nu ar fi fost posibil
dac` eforturile mele nu ar fi fost
sus]inute de [efii mei, inclusiv de
comandantul companiei, domnul
c`pitan Livius Jipa, care m-a ajutat ori
de c#te ori am avut nevoie. Dup` ce
voi \ncheia stagiul militar, \mi voi
definitiva [i studiile. A[ dori s` le
mul]umesc din tot sufletul [i pe aceast`
cale!”

“M` voi \ntoarce!”

Caporal Adrian Cuculici
scot dosarul. Am \nt#mpinat ceva
greut`]i pentru c` te repartizaser`,
datorit` mediei de la examen, la o alt`
sec]ie dec#t cea la care ai vrut tu s`
intri!>> S` pice cerul pe mine, [i alta
nu! Fusesem student 5 luni de zile,
f`r` ca eu s` prind de veste... Mai grav
era faptul c`, la cererea mea, unchiul
scosese dosarul de la facultate. A[a-i
via]a: pentru c` mi s-a p`rut prea
obositor s` fiu [i student [i militar \n

|nainte de intrarea santinelei \n post, grij` mare
la \nc`rcarea – desc`rcarea armamentului

“C#nd a murit mama, nu \mplinisem, \nc`, 18 ani – ne m`rturise[te
soldatul Florin Beiu, din comuna 1
Decembrie, jude]ul Ilfov. Tat`l meu
murise mai demult, pe c#nd aveam
vreo 9 ani. De pe urma p`rin]ilor,
mi-au r`mas casa [i c#teva animale.
Porcul l-am t`iat \nainte s` plec \n
armat`, iar g`inile le-am l`sat \n grija
unchiului meu, care locuie[te la c#teva
case distan]`. |ntr-o diminea]`, c#nd a
mers s` le dea de m#ncare, acesta a
constatat c` cineva le furase. Mi-a
povestit acest lucru cu lacrimi \n ochi,
\nc#t mi-a p`rut mai r`u de sup`rarea
sa dec#t de pierderea g`inilor.
|nainte s` vin \n armat`, am lucrat,
ca mecanic matri]er, pentru o firm` de
la noi din comun`. Meseria am \nv`]ato la locul de munc` [i \i sunt
recunosc`tor patronului pentru c`
m-a primit f`r` experien]`. Poate c`,
dup` ce \mi voi satisface stagiul
militar, \mi va face [i carte de munc`.
Dac` nu, voi fi nevoit s`-mi caut de
lucru \n alt` parte... Pe timpul verii mai
scot un ban din cultivarea florilor. Din
p`cate, vara este destul de scurt`, iar
c#[tigul ob]inut nu-mi permite s`
construiesc [i s` \ntre]in un solariu
care mi-ar asigura un profit
permanent.
Acum, dup` trei luni de armat`,
pot s` spun c` \mi place ceea ce fac
aici. Mi-ar pl`cea s` lucrez \ntr-o
unitate militar`! M-am interesat [i am
aflat c` acest lucru este posibil. Va
trebui, \ns`, s`-mi continui studiile.
Acum am numai 10 clase, iar pentru a
deveni militar angajat pe baz` de
contract este necesar bacalaureatul.
De[i sunt convins c` nu-mi va fi u[or,
cred c` peste trei ani m` voi \ntoarce
pentru a m` angaja.
Deocamdat`, preocuparea mea
este aceea de a fi un bun soldat. Cred

Soldat Florin Beiu
c` m` descurc destul de bine! Am [i
foarte mul]i prieteni aici. Unul dintre
ei, soldatul {tefan Rusc`, mi-a f`cut
cel mai frumos cadou de s`rb`tori,
d`ruindu-mi prima lui de Cr`ciun.
Este un gest pe care n-am s`-l uit
niciodat`!”
Maiorul Paulic` Stancu, cel
care ne-a recomandat s` st`m de
vorb` cu acest t#n`r, ni se dest`inuie:
“Din nefericire, \n ultima perioad`, ne
confrunt`m tot mai des cu asemenea
cazuri. |n general, tinerii care provin
din familii defavorizate nu au nici o
dificultate \n a se adapta la mediul
militar. Nici Florin nu face excep]ie
de la aceast` regul`. Este un soldat
disciplinat [i inteligent, care execut`
\ntotdeauna ordinele cu responsabilitate, precizie [i \ndem#nare. P`rerea
mea este c` ar putea deveni un
excelent militar angajat pe baz` de
contract. Cred c`, dac` \[i dore[te cu
adev`rat lucrul acesta, va reu[i!
Cu siguran]`, nu-i va fi u[or,
pentru c` va trebui s` munceasc` [i
s` \nve]e, \n acela[i timp. Va fi pentru
el \nc` un exerci]iu de voin]`. Dac`
\[i va atinge acest obiectiv [i se va
\ntoarce peste c#]iva ani cu diploma
de bacalaureat, eu \i garantez c` toate
u[ile \i vor fi deschise. Armata rom#n`
a pornit pe drumul profesionaliz`rii [i
are, mai mult ca niciodat`, nevoie de
caractere puternice!
Deocamdat`, ceea ce putem s`
facem pentru el este s`-i oferim
posibilitatea de a se specializa, pe
parcursul stagiului militar, \ntr-un
domeniu care s`-i faciliteze g`sirea
unui loc de munc`, p#n` la finalizarea
studiilor”.
E bine s` [tii c` exist` oameni pe
care \i preocup` via]a celorlal]i. |ntr-o
lume \n care altruistul este definit ca
fiind un egoist rezonabil, o m#n` care ]i
se \ntinde atunci c#nd p#n` [i speran]a
te p`r`se[te cap`t` semnifica]ia unui
gest aproape miraculos. Unor astfel de
oameni, care te ajut` \n momente
critice, nu le po]i mul]umi dec#t \ntr-un
singur fel: urm#ndu-]i calea!

CER SENIN

Pag. 3 – Nr. 1 (34) • ianuarie 2002

India - Pakistan

',11283(3,&,25'(54=%2,

“Indianul” LCA

E

venimentele din 13 decembrie 2001, c#nd un comando
pakistanez a atacat Parlamentul indian din New Delhi,
incident soldat cu 14 mor]i (inclusiv cei cinci terori[ti
sinuciga[i), au aprins din nou v#lv`t`ile conflictului mocnit, care
dureaz` de peste o jum`tate de secol, dintre India [i Pakistan.
Imediat dup` atentat, cei doi mari vecini [i-au pus \n alert` armatele
(1.263.000 solda]i indieni contra 620.000 militari pakistanezi) [i
le-au desf`[urat, \n dispozitiv de lupt`, de-a lungul celor 2.912
kilometri, c#t m`soar` frontiera ce-i desparte. De atunci, au loc
aproape zilnic schimburi violente de focuri \ntre cele dou` tabere,
soldate cu mor]i [i r`ni]i de ambele p`r]i, dar [i cu un impresionant
exod al popula]iei din zona de grani]`. Nici chiar venirea precipitat`
\n regiune a premierului britanic, Tony Blair, [i a secretarului de
stat american, Colin Powell, nu a calmat situa]ia, declara]iile
belicoase ale premierului indian Atal Behari Vajpayee, pe de o
parte, [i ale pre[edintelui pakistanez, Pervez Musharraf, pe de
alt` parte, marc#nd semnalul unui posibil nou r`zboi \ntre cele
dou` state de]in`toare – aten]ie! – de importante arsenale nucleare.
|ns` adev`rata cauz` a \nr`ut`]irii extrem de periculoase a
rela]iilor dintre India [i Pakistan o reprezint`, f`r` \ndoial`, disputa
aprins` asupra Kashmirului, teritoriu revendicat cu vehemen]`,
de peste 50 de ani, at#t de Islamabad, c#t [i de New Delhi. Iar
perspectiva solu]ion`rii pe cale politic`, prin negocieri, a acestui
diferend se \ndep`rteaz` tot mai mult, \n z`ng`nitul de arme [i \n
mirosul puternic de praf de pu[c`...
SCURT ISTORIC. Disputa asupra provinciei Kashmir a
\nceput, practic, din momentul \n care \n locul Imperiului colonial
britanic din sudul Asiei au luat na[tere dou` state independente
– Uniunea Indian`, pe de o parte, Pakistanul, pe de alt` parte. Era
octombrie 1947, [i cele dou` noi entit`]i statale [i-au \ncruci[at

pentru \nt#ia oar` s`biile, fiecare dorind pentru sine m`noasa
regiune a Kashmirului – un teritoriu cu o suprafa]` de 222.236
kilometri p`tra]i [i o popula]ie de peste 8 milioane de oameni.
Pakistanul avea – [i are – ca argument faptul c` peste 80 la sut`
din popula]ia provinciei este musulman`, iar India se prevala [i
se prevaleaz` de faptul c` maharajahul din fruntea Kashmirului a
optat, \n octombrie 1947, s` se alipeasc` Indiei. Focul a \ncetat \n
1949, la interven]ia Consiliului de Securitate al O.N.U., care a
creat o Comisie Special` asupra Kashmirului, iar provincia \n
disput` a fost \mp`r]it` \ntre cei doi pretenden]i: India – dou`
treimi, iar Pakistanul – cealalt` treime.
|n anul 1951, este \nl`turat`, printr-o revolt` popular`... dirijat`,
monarhia din Kashmir [i este consfin]it`, inclusiv \n Constitu]ia
de la New Delhi, alipirea provinciei la India, ca stat autonom.
|n iulie 1972, are loc, cu asisten]` interna]ional`, stabilirea
unei linii de demarca]ie \ntre zona de nord-vest a Kashmirului
(denumit` AZAD), sub autoritate pakistanez`, [i zona de sud-est
(sau statul JAMMU), controlat` de India. |ns` nici a[a problema
n-a fost solu]ionat`, fiecare dintre cele dou` state revendic#nd
mai departe apartenen]a exclusiv` a Kashmirului. “Kashmirul ne
curge prin vene precum s#ngele – declara, recent, pre[edintele
pakistanez, Pervez Musharraf. Nu ne vom mi[ca niciodat` nici
un centimetru fa]` de pozi]ia noastr` de principiu \n privin]a
Kashmirului”. |n acela[i sens, premierul indian, Atal Behari
Vajpayee, a replicat sec: “Kashmirul este de drept [i de fapt al
Indiei, [i al Indiei va r`m#ne!”
CE-I DE F~CUT? Este foarte greu de anticipat ce mi[c`ri
vor face, \n continuare, cei doi combatan]i. Fiindc` nu este vorba
doar de India [i Pakistan. India are “\n spate” Federa]ia Rus` [i
Israelul, iar cu Statele Unite ale Americii are o rela]ie special`,
a[a cum are [i cu Fran]a [i Marea Britanie. La r#ndul s`u,
Pakistanul mizeaz` pe sprijinul politico-diplomatic, dar [i militar,
al Chinei, precum [i pe simpatia [i solidaritatea lumii arabe. Iar
cu S.U.A. conlucreaz` foarte str#ns \n campania antiterorist` din
Afganistan [i \mpotriva organiza]iei Al Quaida. |n plus, orgoliul
celor dou` puteri se sprijin` pe “argumente” militare indubitabile:
3.414 tancuri, 4.175 guri de foc de artilerie, 738 avioane [i 22
elicoptere de lupt`, 1 portavion, 16 submarine [i circa 90 de
instala]ii nucleare, precum [i vectori de transport la ]int` (rachete
“PRITHVI” [i “AGNI”, cu o raz` de ac]iune \ntre 1.500 [i 3.500
kilometri) – pentru India; 2.300 tancuri, 1.467 guri de foc de
artilerie, 353 avioane de lupt`, 10 submarine [i 12 instala]ii
nucleare (deservite de rachete transportoare de tipul “SHAHEEN”
[i “GHAVRI”, cu raz` de ac]iune \ntre 750 [i 3.500 kilometri) –
pentru Pakistan.

“Pakistanezul” F-16

Dac` ar fi, totu[i, s` d`m crezare exper]ilor militari de la
International Herald Tribune, ar \nsemna c` “declan[area unui
nou r`zboi \ntre India [i Pakistan este, cu siguran]`, imposibil`
datorit` puternicelor presiuni pe plan interna]ional exercitate
asupra celor dou` state aflate \n conflict”. |n sprijinul acestei idei
vin at#t pozi]iile tran[ante ale Rusiei [i Statelor Unite, care
descurajeaz` sus]inut escaladarea diferendului, c#t [i recentele
declara]ii parvenind de la New Delhi [i Islamabad, \n care apar
nuan]e conciliante [i previziuni optimiste \n privin]a actualelor
ne\n]elegeri. |n acest sens, a fost bine primit`, inclusiv de c`tre
India, decizia pre[edintelui Pervez Musharraf de a interzice [i
lichida dou` din cele 12 organiza]ii separatiste \narmate care
activeaz` \n Pakistan, recte Jaish-e-Mohammad [i Lashkar-e-Taiba,
acuzate de autorit`]ile de la New Delhi de a se fi aflat \n spatele
atentatului din 13 decembrie 2001. Cu toate acestea, situa]ia
r`m#ne \nc` destul de \ncordat` at#t la frontiera dintre cele dou`
state vecine, c#t [i \n plan politico-militar, India [i Pakistanul av#nd,
la aceast` or`, diminuat la jum`tate personalul din ambasade [i
\ntrerupte sine die leg`turile terestre [i aeriene.

D

ar at#ta timp c#t m`rul discordiei – Kashmirul –
r`m#ne pe masa celor dou` state, atmosfera din Asia
de sud va fi tensionat` [i nesigur`, butoiul cu pulbere
put#nd exploda oric#nd, cu consecin]e dezastruoase nu numai
pentru regiunea respectiv`, ci [i pentru \ntreaga planet`. Este [i
motivul pentru care Occidentul, pe de o parte, Consiliul de
Securitate al O.N.U., pe de alt` parte, se implic` mai activ \n
solu]ionarea negociat` a conflictului, se pronun]` categoric \n
favoarea \ncet`rii focului [i aducerea la masa tratativelor a Indiei
[i Pakistanului.

Colonel (r) NICOLAE RADU
 ACHIZI}II DE AVIOANE DE
LUPT~. Dup` cum informeaz` agen]ia de
pres` ITAR-TASS, Ucraina inten]ioneaz` s`
achizi]ioneze avioanele de lupt` de tipul “SU25”, aflate \n prezent \n dotarea For]elor
Aeriene ale Georgiei. De notat c` aparatele
\n cauz` au fost modernizate, succesiv, cu
sprijinul unor firme israeliene. Potrivit
acordului \ncheiat, partea ucrainean` va
primi, p#n` \n luna martie 2002, 10–12
avioane modernizate “SU-25 Scorpions”.
La r#ndul s`u, Guvernul de la Praga a
demarat un proiect privind achizi]ionarea a
24 de avioane de lupt` de tipul “Gripen”. Dac`
Parlamentul va aproba solicitarea
Executivului, Cehia va deveni al doilea stat
recent integrat \n NATO (dup` Ungaria) ale
c`rei for]e aeriene militare vor fi \nzestrate
cu aparate de tipul “Gripen” – apreciaz`
Radio Budapesta.
 TEST NMD. Departamentul Ap`r`rii
din SUA, reluat de agen]ia U.P.I., a difuzat
o [tire potrivit c`reia cel de-al cincilea test

 DEZAFECTARE. Din Moscova,
agen]ia ITAR-TASS relateaz` c` Federa]ia
Rus` a \nceput un program de dezafectare a
sistemelor de rachete balistice intercontinentale de tipul “RS-22 V” (“SS-24
Scalpel”, dup` clasificarea NATO). Aceste
sisteme sunt instalate pe platforme mobile
de cale ferat`, iar dezafectarea lor are loc \n
cadrul acordului START-1.
din cadrul programului de creare a unui sistem
na]ional de ap`rare antirachet` (NMD) a fost
efectuat cu succes. Opera]iunea a constat \n
interceptarea [i distrugerea unei rachete
balistice lansate de pe atolul Kwajalein, din
Oceanul Pacific, de c`tre o alt` rachet`, lansat`
dou` minute mai t#rziu de la baza aerian`
american` de la Vandemberg (statul California).
 UN NOU SISTEM RADAR. Bundeswehrul inten]ioneaz` s` dezvolte un sistem de
radioloca]ie superperformant [i supersofisticat,
denumit SOSTAR. Difuz#nd aceast` [tire,
agen]ia FRANCE PRESSE precizeaz` c`
realizarea noului sistem radar, ce ar urma s`
devin` opera]ional p#n` \n anul 2008, presupune
un efort financiar din partea Germaniei estimat
la 330 milioane euro [i sprijin logistic din partea
Fran]ei, Italiei, Olandei [i Spaniei.
 REEVALU~RI. Potrivit agen]iei
REUTERS, autorit`]ile militare de la Londra
au dispus, sub presiunile Ministerului
Finan]elor, reevaluarea importan]ei operative
[i a costurilor de \ntre]inere a trei dintre cele
mai mari baze aeriene apar]in#nd Royal Air
Force. A[a cum precizeaz` publica]ia
britanic` Mail on Sunday, cele trei baze
militare vizate sunt cele dispuse la Brize
Norton (comitatul Oxfordshire), Lyneham
(comitatul Wiltshire) [i Mewgan (comitatul
Cornwall). |n opinia Ministerului Ap`r`rii al

Marii Britanii, reevaluarea nu urm`re[te,
neap`rat, \nchiderea celor trei baze aeriene,
\nc` utile R.A.F.
 RACHETE “ARROW”. Surse oficiale din
Ankara [i Tel Aviv, citate de RAI UNO,
informeaz` c` Turcia [i Israelul au convenit
ini]ierea unor demersuri pentru producerea \n
comun a rachetelor sol-aer “Arrow”. Proiectul
se \nscrie \n cadrul unui concept comun de
ap`rare antirachet`, care s` apere cele dou` state
de poten]iali adversari afla]i \n vecin`tatea lor.

 MODERNIZARE. A[a cum informeaz` agen]ia de [tiri BTA, Guvernul de la
Sofia a aprobat modernizarea a 20 de avioane
de lupt` de tipul “MIG-29” de c`tre Uzina
Militar` “Terem”. Firma respectiv` va realiza
majoritatea lucr`rilor, urm#nd ca, ulterior s`
primeasc` licen]` pentru a putea \ncheia [i
contracte externe. Pentru participarea la
modernizarea acestor avioane mai sunt
interesate concernele “MIG” [i “Rosoboron
Export” (Federa]ia Rus`) [i firma german`
“European Defence Space Company”.

 ACCIDENTE DE AVIA}IE. Dup` cum informeaz` agen]ia ITAR-TASS, un
avion militar de transport de tipul “IL-76”, apar]in#nd trupelor ruse de gr`niceri s-a
pr`bu[it \n regiunea Habarovsk, \n estul Rusiei. Cele 18 persoane aflate la bord [i-au
pierdut via]a. Din primele cercet`ri rezult` c` la bordul avionului, care transporta
materiale militare, a izbucnit un puternic incendiu.

Agen]ia american` U.P.I. face cunoscut c` un elicopter apar]in#nd For]elor
Aeriene Militare ale Salvadorului s-a pr`bu[it \ntr-o regiune muntoas` situat` la nord
de capitala acestei ]`ri. Aeronava militar` decolase de la baza aerian` San Miguel [i
avea la bord, pe l#ng` cei doi membri ai echipajului, [ase solda]i salvadorieni [i un
inginer francez. Nu au existat supravie]uitori.
Surse oficiale ale Pentagonului au anun]at c` un avion american de realimentare
\n aer, model “KC-130”, s-a pr`bu[it \ntr-o regiune muntoas` din Pakistan, \n
apropierea bazei militare de la Shamsi. Aparatul a explodat “ca un bulg`re de foc” [i
a ars \n \ntregime, \n accident pierz#ndu-[i via]a [apte pu[ca[i marini, \ntre care [i o
femeie.
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Debut \n for]` pe anul 2002

550 de ore de zbor, de]ine, de anul trecut, titlul
de pilot clasa 1. Din martie va \ncepe [i ea
trecerea pe PUMA, ca o etap` intermediar` [i
obligatorie accederii la PUMA SOCAT. Cristina
zboar` de la v#rsta de 16 ani, c#nd, pe
aeroportul de la Geam`na, a debutat pe Zlin.O
pant` mai accentuat`, pe care
o execut` instantaneu, \i
de locotenent-comandor, iar
atrage de la sine o observa]ie
[ase sunt c`pitani. Desigur,
prompt` a conduc`torului
accederea la man[a SOCATzborului. Nu sc`p`m nici noi
ului nu s-a f`cut av#nd criteriu
ocazia de a-l \ntreba pe
de baz` gradele. Dou` treimi
Bugean dac` atunci c#nd se
din personalul navigant care
afla la man[` so]ia lui,
zboar` pe PUMA, \ntre care se
Camelia, era tot la fel de
afl` [i locotenen]i, va \ncepe, din
exigent. “Cu siguran]`“, vine
martie, zborul pe PUMA
r`spunsul. {i asta nu pentru ca
SOCAT. Urmeaz` ca, dup` ce
s` braveze \n fa]a celorlal]i. A
vor \nv`]a s` piloteze IAR-330
avut el curajul s`-l observe, o
PUMA, cei care p#n` acum
dat`, [i pe un general care
\ncadrau escadrila de Alouette
venea cam gr`bit la aterizare.
s` parcurg` [i ei stadiul de
{i generalul comandant nu spreg`tire pe SOCAT.
a sup`rat, dimpotriv`, l-a
Instructorii de zbor pe
apreciat. Doar el, conduPUMA SOCAT, al`turi de mai
c`torul de la zebr`, este
tinerii lor camarazi de echipaj,
st`p#nul absolut al tuturor
decoleaz` [i aterizeaz` [i \n
comenzilor ce se dau de la
acest moment inaugural cu
Portret hibernal:
start! Pentru asta milita [i
aceea[i siguran]`, iar zborul \n
c`pitan Cristina Kelemen
generalul. {i s-a conformat,
exerci]iile ce le au de efectuat
f`r` [ov`ire.
decurg ca la carte.
O problem` tehnic` ivit` la un elicopter, fum
Pilo]ii de la Titu \[i cunosc bine rosturile. {i
\n cabin`, este sesizat` imediat de echipaj,
le exerseaz` la fiecare zbor de instruc]ie, la
tehnicii de la sol intr` \n alert`. Bugean \i
fiecare misiune efectuat` \n ]ar` sau \n
lini[te[te [i, \ntr-o or`, ventilatorul defect este
str`in`tate.
schimbat, zborul cu elicopterul respectiv se reia
Locotenent-comandorii
Adrian
\n deplin` siguran]`.
Constantinescu [i Eugen Suciu, care [i azi
C`pitanul Marius Florea \[i urm`re[te, din
au zburat aproape trei ore \n echipaje cu
punct, colegii mai mari de pe AN-2: locotenentc`pitanii Cristian {tef`nescu [i Dumitru
comandorii Ioan Nicu[or Grigorescu,
Frunz`, au avut bucuria s` aud`, cu doar c#teva
comandantul patrulei, [i Cristian Luca,
luni \n urm`, la Plovdiv, la adresa lor, ca [i a
comandant de echipaj. To]i trei sunt pilo]i clasa
aeronavei pe care o exploateaz`, cuvinte dintre
1. Cei doi au zburat toat` ziua. |n special zone la
cele mai alese rostite de chiar unul dintre
joas` \n`l]ime.
conduc`torii exerci]iului COOPERATIVE KEY
Peste c#mpul alb [i pe cerul ce se
2001, generalul Francisco Garçia de la Vega. Ei
lumineaz` treptat, o dat` cu scurgerea zilei,
au reu[it performan]a s` realizeze cel mai scurt
se v`d numai siluetele aeronavelor ce str`pung
timp de decolare, din celula de alarm`: 12 minute
gerul nemilos. |n cabine, concentrarea este
de la darea misiunii. A fost [i acesta, l#ng` zborul
mai mare dec#t de obicei. Reperele de
lor exact, sigur, un motiv \n plus pentru care
suprafa]` [i cele liniare nu mai p`streaz`
lupt`tori din alte ]`ri ce \ncadrau subunit`]i de
\nso]ire [i escort` s` prefere echipajele
aceea[i configura]ie ca pe timp de var`, iar cele
rom#ne[ti.
de punct sunt mai greu sesizabile. Unele mici
Exerci]iile [i aplica]iile de amploare ce vor
abateri de la traseele obligatorii de urmat sunt
urma \n acest an, \ntre care cele din Polonia,
corectate pe loc, prin interven]ii energice ale
Fran]a, “STRONG RESOLVE”, “COOPEcomandan]ilor de echipaje [i ale
RATIVE KEY 2002” [i celelalte preconizate sunt
conduc`torului de zbor. Asupra respect`rii
\nc` de pe acum \n aten]ia pilo]ilor [i
\ntocmai a procedurilor [i traiectului de zbor
tehnicienilor de pe PUMA SOCAT.
avea s` re]in` aten]ia \n timpul analizei
|n pofida norului de z`pad` creat de curen]ii
zborului [i c`pitan-comandorul Daniel Preda,
de aer, decol`rile, zborurile \n raionul
aflat la comanda unit`]ii.
aerodromului, ateriz`rile se succed lan], sub
C#nd exigen]a este maxim`, [i rezultatele
privirile atente ale conduc`torului de zbor,
sunt pe m`sur`.
c`pitan-comandorul Horia Bugean.
Vocile puternice, b`rb`te[ti pe care le auzim
|n vizor, ca obiectiv de viitor pentru tot
prin radio sunt intersectate, din c#nd \n c#nd,
personalul navigant [i tehnic de la Titu, este IARde un glas suav, feminin. Este al c`pitanului
330 PUMA SOCAT. Varianta modernizat` a
Cristina Kelemen, de pe singurul Alouette
cunoscutului elicopter este orizontul la care se
aflat \n aer. Sunt ultimele exerci]ii pe care le
raporteaz` toate demersurile din acest an [i din
mai face pe acest tip de elicopter, pe care, la
cel ce va urma.

Zbor de iarn` la Titu
Baza aerian` de la Titu este printre
primele unit`]i din For]ele Aeriene care au
declan[at zborul de instruc]ie \n acest an.
Un start cu totul special, din mai multe
considerente.
Se relua activitatea dup` s`rb`torile de
iarn`, care au \nsemnat, pe l#ng`
momentele de petrecere, [i un repaus mult
a[teptat [i bi-nemeritat (ce pl`cut`... rim`!)
[i o \ntrerupere a antrenamentului. Dar zborurile de la \nceputul lui Gerar au avut
darul de a proba deprinderile pilot`rii [i
naviga]iei pe \nveli[ de iarn`, cu toate
m`surile de securitate ce decurg din efemera
ipostaz`. Asupra lor au insistat, at#t la
preg`tire, c#t [i \n timpul conducerii
zborului, c`pitan-comandorii Daniel
Preda, Valentin Toma [i Horia Bugean.
Loc]iitorul comandantului bazei, c`pitancomandorul Preda, re]inea aten]ia pilo]ilor
asupra faptului c` nu se mai zburase de mult \n
condi]iile \n care terenul era complet acoperit
de z`pad` [i a punctat principalele modalit`]i de

au verificat ei \n[i[i rezisten]a fizic`, st#nd mai
tot timpul sub biciuirea frigului [i a acelor de
ghea]` st#rnite de palele elicopterelor.
Angajarea a fost cu at#t mai deplin`, cu c#t,
a doua zi urma un nou start, mixt, de zi [i de
noapte.
Debut \n for]`, cum aprecia conducerea
bazei, av#nd \n vedere c` s-au ridicat de la sol
toate cele trei tipuri de elicoptere disponibile,
precum [i avionul AN-2, destinat, cu prioritate,
lans`rilor de para[uti[ti.
|ntruc#t o parte a personalului navigant
revenea la zbor dup` o \ntrerupere mai
\ndelungat`, obiectivat` de urmarea unor cursuri
sau efectuarea concediilor, zborurile au fost mai
mult de control \n tehnica pilotajului, de
verificare a aeronavelor, dar [i de men]inere a
antrenamentului \n vederea execut`rii serviciului
de lupt`.
Cu bucuria [i satisfac]ia de a fi fost declarat
apt pentru zbor de c`tre Comisia Institutului
Na]ional de Medicin` Aeronautic` [i Spa]ial`
“General av. dr. Victor Anastasiu”, a salutat
re\nceperea starturilor [i c`pitanul Aurel
Badea, pilotul care, \n echipaj fiind cu

Start \n pragul imensit`]ii albe

reac]ie la problemele create de stratul alb de pe
suprafa]a solului.
}in#nd cont de natura anotimpului [i
\ndeosebi de temperatura extrem de sc`zut`,
compartimentele de logistic` [i, mai cu seam`,
cel tehnic, s-au \ntrebuin]at din plin. Inginerii,
tehnicienii, geni[tii, [oferii, transmisioni[tii au
ac]ionat \nc` din zilele anterioare pentru crearea
condi]iilor necesare unei zile de start cu o anume
valoare de simbol. Cei doi medici ai unit`]ii,
santinele la s`n`tatea oamenilor de la pist`, [i-

comandantul bazei, c`pitan-comandorul
Mircea Ciuc`, a trecut, la jum`tatea lui august
2001, prin greaua \ncercare a pr`bu[irii, de la 50
de metri, cu un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT.
|n pofida acelui nepl`cut accident, \ncrederea
\n performan]ele [i siguran]a ce caracterizeaz`
varianta modernizat` a puternicului elicopter a
r`mas neclintit`. El reprezint`, \n continuare,
prezentul [i viitorul r#vnit de c`tre to]i pilo]ii din
unitate. Din cei 12 care au f`cut deja trecerea,
trei sunt c`pitan-comandori, al]i trei au gradul

Promo]ia 1950 de ofi]eri navigan]i
Am primit la redac]ie un studiu de 17 pagini, foarte
interesant, privind promo]ia de ofi]eri navigan]i de avia]ie 1950
Sibiu, cu rug`mintea de a-l publica. Am fi f`cut-o cu pl`cere,
dar spa]iul publica]iei noastre, cum lesne se poate deduce, nu
ne permite s` \ncredin]`m tiparului un material de asemenea
dimensiuni. Reproducem, cu acordul autorilor, rezumatul de
mai jos.
Drumul combatan]ilor acestei promo]ii este lung [i pres`rat de
obstacole, cu urcu[uri [i cobor#[uri. Din aproximativ 900 de candida]i, au
fost admi[i 158. Ac]iunea “Dosariada” a mai redus din num`rul nostru
\nc` 41 de tineri. Grav a fost faptul c` to]i cei \ndep`rta]i aveau la activ cel
pu]in trei avioane zburate, iar un num`r important dintre ace[tia erau deja
pilo]i de r`zboi, absolven]i ai {colii militare de adjutan]i, printre ei fiind [i
instructori de zbor. Neavansarea acestora a fost o mare eroare, cu
importante daune aduse bugetului aeronauticii datorit` costului ridicat al
preg`tirii, investi]ia fiind irecuperabil` nu at#t material, c#t prin valoarea
resurselor umane de \nalt` calitate profesional`.
|n urma interven]iilor f`cute dup` Revolu]ia din Decembrie 1989, s-a
reu[it o palid` repara]ie moral`, celor 41 le-a fost recunoscut gradul de
locotenent \n rezerv`, dar visul de o via]` al acelor tineri, cariera la care
aspiraser` le fuseser` refuzate pentru totdeauna.
Promo]ia 9 mai 1950 a avut \n istoricul ei [i alte pierderi, din nefericire
irecuperabile: 11 pilo]i c`zu]i la datorie \n urma unor grave accidente de
zbor. Ei au deschis lista eroilor promo]iei, a tributului de s#nge, prin

~N ELITA
FOR}ELOR
AERIENE
ALE ROMÂNIEI

curajul [i spiritul de sacrificiu, al`tur#ndu-se sutelor [i sutelor de martiri pe
care aeronautica i-a dat patriei.
Promo]ia, spre profundul nostru regret [i al familiilor \ndoliate, a mai pierdut,
\nainte sau dup` pensionare, \nc` 45 de camarazi. Numele tuturor acestora,
autori ai etapei reactive sonice [i supersonice, ar trebui \nscrise cu majuscule
\n cronica avia]iei militare moderne, c`reia i-au consacrat \ntreaga via]`.
Cadre din promo]ia noastr` au fost deschiz`toare de drumuri \n multe
domenii ale avia]iei reactive: trecerea pe noile tipuri de aparate,
conducerea unit`]ilor [i marilor unit`]i, a Comandamentului Avia]iei
Militare. Am dat avia]iei cei mai mul]i generali, [efi de arm` la diviziile
de ap`rare antiaerian`, inspectori de zbor, comandan]i de regimente,
de [coli [i centre de instruc]ie, [efi de state majore.
Totodat`, promo]ia 9 mai 1950 a format, \n decursul timpului, sute [i mii
de lupt`tori aerieni, instructori pe diferite tipuri de aeronave militare [i civile,
comandan]i [i [efi pentru \ntreaga ierarhie a avia]iei.

Comandor (r) PETRE B@N~
Genera]ia noastr`, \nsum#nd promo]iile 1945–1949, cele dou`
promo]ii 1950 [i cele ce ne-au urmat p#n` \n 1955, a dus greul pentru
refacerea r`nilor r`zboiului, \nzestrarea tehnic` [i trecerea pe noile
tipuri de avioane a \ntregului efectiv al avia]iei militare. De[i ne-am
desf`[urat activitatea \ntr-o perioad` istoric` fr`m#ntat`, cu mari
greut`]i, am reu[it s` transform`m avia]ia militar` \ntr-o puternic`
arm`, sporindu-i continuu capacitatea de ripost`. S-au \nregistrat
succese notabile \n domeniul cooper`rii \ntre armele sistemului de
ap`rare antiaerian`, cooper`rii avia]iei cu toate componentele
sistemului de ap`rare na]ional`, cu alte armate. S-au pus bazele unei
industrii na]ionale \n domeniul avia]iei de lupt` [i de elicoptere cu \ntrebuin]`ri
multiple, ale unor noi unit`]i de elicoptere.
Noi, cei care am predat “serviciul de tur`”, avem convingerea c`
noua genera]ie va fi la \n`l]imea r`spunderii cu care este \nvestit`, va
face fa]` \n condi]ii optime complexei situa]ii \n care se g`se[te avia]ia
militar` [i obiectivelor pe care trebuie s` le ating` \n vederea admiterii \n
structurile militare euro-atlantice, \n NATO.
Avem o propunere: colegii no[tri de la Foc[ani s` se
asocieze organizatoric cu promo]ia Sibiu \ntr-o singur`
promo]ie 1950, sub denumirea: Promo]ia de ofi]eri
navigan]i de avia]ie 1950 Sibiu–Foc[ani, cunoscute
citadele ale aeronauticii rom#ne[ti, care s` poarte
numele prestigioasei personalit`]i care a fost regretatul
general CONSTANTIN {ENDREA.

Comandor (r) VLAICU IBRIAN, comandor (r) ROMAN
SPURCACIU, c`pitan-comandor (r) DANIEL M~L~ESCU
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PRIORITATE ABSOLUT~ |N UNIT~}I

POATE
POATE V~
V~ INTERESEAZ~!
INTERESEAZ~!
Indemniza]ia lunar` cuvenit` so]iilor
cadrelor militare
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So]iile cadrelor militare \n activitate mutate \n interesul serviciului \ntr-o alt`
garnizoan` dec#t cea \n care \[i au domiciliul, care au fost \ncadrate \n munc` [i au
\ntrerupt activitatea datorit` mut`rii \mpreun` cu so]ul sau erau \nscrise ca [omeri la
oficiile for]ei de munc`, beneficiaz`, potrivit prevederilor Hot`r#rii Guvernului nr. 1109
din 07.11.1996, de o indemniza]ie lunar` brut`, impozabil`, egal` cu 30 la sut` din
solda de grad, solda de func]ie [i grada]iile so]ului din luna pentru care se pl`te[te, dar
nu mai mic` dec#t salariul minim brut pe ]ar`. De acest ajutor financiar beneficiaz` [i
so]iile absolven]ilor institu]iilor militare de \nv`]`m#nt, dac` ace[tia din urm` sunt
repartiza]i \n alte garnizoane dec#t cele \n care \[i au domiciliul.
Reglement`rile \n vigoare prev`d respectarea urm`toarelor condi]ii \n vederea
acord`rii acestei indemniza]ii:
 Desfacerea contractului de munc` din motive imputabile persoanei \n cauz` nu
d` dreptul la acordarea indemniza]iei lunare;
 So]iile cadrelor militare beneficiaz` de acest drept din momentul \ncet`rii
contractului de munc`, dac` au solicitat acest drept [i au depus actele doveditoare \n
termen de 30 de zile de la data \ncet`rii activit`]ii, sau de la data solicit`rii, dac`
cererea a fost f`cut` ulterior acestui termen;
 Indemniza]ia se acord` p#n` la o nou` angajare sau p#n` la prestarea unei
activit`]i autorizate prin care persoana \n cauz` ob]ine un venit cel pu]in egal cu salariul
de baz` minim brut pe ]ar`, dar nu mai mult de 12 luni;
 Dosarul va cuprinde urm`toarele documente: • cererea de solicitare a
indemniza]iei; • copia certificatului de c`s`torie; • copia carnetului de munc`; • acte
eliberate de consilierul local din care s` rezulte c` beneficiara nu de]ine terenuri agricole
\n suprafa]` de cel pu]in 20.000 m.p. \n zonele colinare [i de [es sau 40.000 m.p. \n
zonele montane;• acte eliberate de organele locale ale direc]iilor finan]elor publice din
care s` rezulte c` beneficiara nu are surse de venituri proprii sau volumul veniturilor
realizate din activit`]i autorizate;• decizia de \ncetare a pl`]ii ajutorului de [omaj, emis`
de oficiul de munc`;• declara]ia pe propria r`spundere care s` confirme exactitatea
datelor cuprinse \n dosar.
 Indemniza]ia lunar` se pl`te[te so]iei beneficiare de c`tre unitatea militar` \n
care este \ncadrat so]ul. Plata se efectueaz`
\n ultima ziCIPRIAN
lucr`toare aP~TRA{CU
lunii, pe baza
Locotenent
listelor de plat` \ntocmite \n acest scop.
Rubric` realizat` cu sprijinul Biroului Drepturi B`ne[ti din
cadrul Statului Major al For]elor Aeriene

Asigurarea hr`nirii militarilor
\n termen, respect#nd normele
cantitative [i calitative, \n special
pe timp de iarn`, este o activitate
complex`. Nu de pu]ine ori, cadrele cu atribu]iuni \n asigurarea activit`]ilor de hr`nire au \nt#mpinat
o serie de dificult`]i. Pentru a
\n]elege problemele ap`rute \n
ultima vreme privind hr`nirea
militarilor \n termen [i eforturile
depuse de cadrele cu atribu]iuni
\n domeniu, ne-am adresat
domnului colonel Marin Stancu,
loc]iitorul [efului serviciului
logistic din Statul Major al For]elor
Aeriene.
– Domnule colonel, cum a
decurs \n anul precedent activitatea de hr`nire a militarilor
\n termen [i cu ce greut`]i va]i confruntat?
– |n marea majoritate a unit`]ilor,
prepararea, distribu]ia [i servitul
hranei s-au executat \n condi]ii
igienico-sanitare corespunz`toare,
respect#ndu-se plafonul caloric [i
greutatea ra]iilor de hran` prev`zute
\n instruc]iunile \n vigoare. {i aprovizionarea cu alimente s-a desf`[urat
conform actelor normative care
reglementeaz` aceast` activitate. C#t
despre greut`]i, acestea au fost legate
\n special de aprovizionarea ritmic` cu
sortimente de alimente ce au termen

Un pericol
care ne p#nde[te
\n sezonul rece

'(*(54785,/(
Deger`tura este o afec]iune neurologic` [i vascular` local`
datorat` ac]iunii frigului [i a unor factori favorizan]i asupra
organismului. Deger`tura trebuie deosebit` de \nghe]are, care
este o afec]iune general`, generat` de sc`derea temperaturii
corpului sub influen]a refrigeratoare a mediului extern.
Frigul apare ca un factor esen]ial care ac]ioneaz` \mpreun`
cu o serie de factori favorizan]i, dar el nu reprezint` totdeauna
cauza determinant`.
Experimental, deger`tura a putut fi reprodus` [i la o
temperatur` de +10C la –50C, dar s-a demonstrat c` accidentul
poate s` nu se produc` la o temperatur` de –400C.
De asemenea, se [tie c` \n timpul primului r`zboi mondial
a[a-numita deger`tur` “piciorul de tran[ee” ap`rea \n mod
exclusiv la nivelul picioarelor, \n condi]ii de temperatur` mai
mare de 00C, dar \n prezen]a umidit`]ii concomitente. Astfel
de leziuni s-au \nregistrat chiar \n zone de c#mpie, \n timp de
var`. Majoritatea deger`turilor nu se produc pe ger uscat, ci
apar predominant pe timp de moin`, lapovi]`, la militarii care au
stat vreme \ndelungat` pe pozi]ii.
|n condi]ii de campanie, deger`tura poate dob#ndi caracter
de epidemie \n lunile umede, reci.
Deger`tura se produce mai frecvent la subiec]ii cu
reactivitate afectat` \n sens negativ.
Zonele direct expuse – degete, m#ini, urechi, b`rbie sau cele
la care exist` tulbur`ri circulatorii sau trofice periferice
preexistente – sunt afectate cu prec`dere.
|ntre factorii care ]in de mediul extern, \n afara celor
meteorologici (frigul, umezeala, curen]ii de aer rece) mai intervin
[i cei care \mpiedic` o bun` vasculariza]ie. A[a este, de pild`,
echipamentul, care favorizeaz` staza sanguin` la nivelul
membrelor inferioare, \nc`l]`mintea sau m`nu[ile str#mte,
precum [i abuzul de tutun sau alcool \n timpul expunerii la frig
sau la umezeala rece.

b) Deger`tura de gradul II – este forma cu flictene, vezicule.
c) Deger`tura de gradul III – forma cu “mortificarea
tegumentului”, caracterizat` prin leziuni necrotice ale pielii [i
]esutului hipodermic.
d) Deger`tura de gradul IV – forma cu gangren` – este
forma cea mai grav`.

M`suri de profilaxie
Au ca scop combaterea factorilor etiologici cu rol \n apari]ia
leziunilor [i, din acest punct de vedere, educa]ia sanitar` a
personalului reprezint` un mijloc util [i eficient \n profilaxia
deger`turilor.
Este necesar ca celor nevoi]i s` r`m#n` expu[i frigului sau
umezelii reci [i prelungite s` li se asigure o alimenta]ie bogat`
\n vitamine, lipide, glucide [i proteine.
Este indicat`, de asemenea, servirea a cel pu]in dou` mese
calde pe zi. Recomand`m reducerea, c#t este cu putin]`, a
fumatului.
O importan]` deosebit` o are calitatea echipamentului, \n
special a \nc`l]`mintei, a ciorapilor, m`nu[ilor etc.
|mbr`c`mintea [i, mai ales, \nc`l]`mintea umed` [i rece vor
fi schimbate c#t mai des. Extremit`]ile expuse ac]iunii directe a
frigului se vor unge cu un strat protector de pomad` gras`; este
de dorit ca aplicarea pomezii s` se fac` dup` sp`larea regiunii
respective.

Tratament curativ

Este un tratament de urgen]`, care trebuie aplicat c#t mai
precoce, \n faza reversibil` a leziunilor:
– \n primul r#nd, bolnavul trebuie scos de sub ac]iunea
frigului [i \nc`lzit progresiv p#n` la 300C;
– \n acest scop se va folosi baia cald` de la 180–360–400C
prelungit` timp de 20–40 minute, care combate spasmul [i induce
vasodilata]ia;
– fric]iunea cu z`pad`, at#t de des folosit`, nu este indicat`
deoarece poate produce leziuni cutanate, cu risc mare de
Simptome
infectare;
– folosirea unor substan]e vasodilatatoare, de tipul
a) Deger`tura de gradul I
Subiectiv, \n forma cea mai u[oar`, care afecteaz` de obicei Papaverinei, Scobutilului, Acidului nicotinic;
– administrare de lichide calde (ceaiuri).
extremit`]ile, bolnavul resimte o senza]ie de greutate dureroas`,
Pentru profilaxia infec]iei \n deger`tura de grad I se poate
\n]ep`turi, furnic`turi la nivelul zonei degerate.
folosi
dezinfec]ia cu alcool.
|ntr-o faz` mai avansat` apar dureri vii, senza]ia de arsur`,
|n faza leziunilor constituite, tratamentul deger`turilor este
usturime, sensibilitate crescut` la nivelul zonei afectate.
|n suferin]a cronic` este suficient` o scurt` expunere la frig identic cu cel al pl`gilor de orice alt` etiologie, const#nd din
combinat` cu umiditate crescut`, pentru ca tulbur`rile circulatorii toaleta chirurgical` cu excizia flictenelor [i \ndep`rtarea
s` se manifeste prin culoarea violacee a tegumentului [i ]esuturilor necrozate.
exacerbarea simptomelor descrise mai sus.

Colonel dr. ALEXANDRU ELIAD,
medic-[ef la Statul Major al For]elor Aeriene

reu[i]i s` asigura]i hr`nirea
efectivelor mari de militari \n
termen din aceste institu]ii?
Aplica]i un sistem nou?
– Conform aprob`rii Statului
Major General, \ncep#nd cu 1 martie
2002, [colile de aplica]ie subordonate
Statului Major al For]elor Aeriene vor
trece la sistemul de hr`nire prin
societ`]i comerciale. Vor fi primele
unit`]i din Statul Major al For]elor
Aeriene care vor trece la noul sistem
de hr`nire, datorit` efectivelor mari de
militari \n termen existente. |n urma
experiment`rii acestui sistem, se vor
stabili [i alte unit`]i care vor trece la
hr`nirea militarilor \n termen prin
societ`]i comerciale.

Colonelul Marin Stancu
scurt de conservare, datorit` nealoc`rii fondurilor b`ne[ti necesare.
Astfel, au fost cazuri \n care o parte
din alimentele de baz` au fost
substituite cu alte alimente existente
\n depozite, afect#ndu-se calitatea
hranei. De asemenea, insuficien]a
fondurilor b`ne[ti la nivelul necesar a
dus la crearea unor litigii cu agen]ii
economici furnizori, care s-au
materializat uneori cu sistarea livr`rii
unor produse cu termen scurt de
conservare. |n marea majoritate,
aceste situa]ii au fost solu]ionate
temporar de organele de logistic` din
unit`]i prin negocieri repetate cu
respectivii furnizori. Cu toate greut`]ile \nt#mpinate, nu s-au \nregistrat
cazuri de toxiinfec]ie alimentar`.
– Pe fondul acestor probleme, cum a decurs aprovizionarea de iarn`?
– Aprovizionarea de iarn`
constituie o activitate deosebit de
important`, care \ncepe la data de 1
septembrie [i se termin` pe 15 decembrie \n fiecare an. De[i, fondurile
necesare nu ne-au fost alocate \n mod
ritmic, am reu[it, totu[i, ca produsele
pentru perioada de iarn` s` fie
aprovizionate \n totalitate. Pentru
unit`]ile izolate s-au luat m`suri de
aprovizionare cu alimente cu o durat`
de conservare de 6 luni.
– Conform ultimelor reglement`ri, [colile de aplica]ie
ale armelor au devenit [i
centre de instruire pentru
militarii \n termen. Cum

– Ce probleme au fost \n
leg`tur` cu hr`nirea militarilor
cu termen redus de la {coala
de Aplica]ie pentru Radioloca]ie [i ce m`suri s-au luat
pentru remedierea lor?
– |n urma unei sesiz`ri f`cute de
militarii cu termen redus din
respectiva unitate, care atr`gea
aten]ia asupra lipsei condi]iilor
igienico-sanitare de preparare [i
servire a hranei, o comisie format`
din cadre de la Direc]ia Logistic`,
Statul Major General [i Statul Major
al For]elor Aeriene s-a deplasat la fa]a
locului. S-a constatat c`, \n mare
parte, cele sesizate erau reale. S-au
luat m`suri de pedepsire a
persoanelor vinovate [i s-a \ntocmit
un plan de reabilitare, din acest punct
de vedere, pe urgen]e, a unit`]ii.
Pentru \nceput s-au alocat 1,3
miliarde lei, urm#nd a se efectua o
serie de lucr`ri strict necesare.
– Ce activit`]i desf`[ura]i \n
aceast` perioad` pe linie de
aprovizionare [i hr`nire?
– Lucr`m la organizarea sistemului de aprovizionare a marilor
unit`]i [i unit`]ilor subordonate cu
alimente ce au termen lung de
conservare. La fel, ne preocup` procurarea unor materiale care ]in de resortul hr`nirii. Totodat`, se lucreaz`
la \ntocmirea planurilor proprii de
aprovizionare, de c`tre unit`]i, [i se
urm`re[te derularea lor func]ie de
existen]a fondurilor financiare.

A consemnat
c`pitan CRISTIAN PREDA

Cet`]ean de onoare

Comandorul (r) Marius Popescu, renumitul nostru numismat [i
filatelist, de]ine, printre multele sale diplome [i titluri dob#ndite \n rodnica
[i \ndelungata sa activitate, [i pe cele de Cet`]ean de Onoare al
localit`]ilor C`lug`reni [i C`l`ra[i.
Membru de onoare al Funda]iei Cultural-{tiin]ifice “Mihai Viteazul”,
aviatorul pensionar a prezentat, anul trecut, \n cadrul manifest`rilor ce
au avut loc la T#rgovi[te, cu prilejul comemor`rii a 400 de ani de la tragica
dispari]ie a marelui voievod, o expozi]ie care s-a bucurat de bune aprecieri
din partea pre[edintelui Rom#niei, a primului ministru, precum [i a fostului
suveran Mihai I, care l-au felicitat pentru preocup`rile sale de a aduce \n
memoria publicului momente din via]a domnitorului, ce a \nf`ptuit, pentru
prima dat`, unirea celor trei }`ri Rom#ne.
Ca o \ncununare a “str`daniei sale de a men]ine vie iubirea de neam a
rom#nilor [i de cinstire a memoriei Domnitorului Mihai Viteazul [i a
o[tenilor s`i, care au luptat eroic la C`lug`reni” – dup` cum se men]ioneaz`
\n Diplom` –, Consiliul local al renumitei a[ez`ri i-a acordat titlul de
Cet`]ean de Onoare. Din partea municipiului C`l`ra[i, distinc]ia i-a fost
oferit` cu prilejul anivers`rii a 50 de ani de la \nfiin]area Muzeului Dun`rii
de Jos, \n aceast` localitate unde, de asemenea, a prezentat o istorie \n
documente de metal a urbei. S` men]ion`m c` ora[ul C`l`ra[i este
localitatea natal` a prietenului nostru Marius Popescu. (P.B.)
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Cititorii \ntreab`, speciali[tii r`spund

POLI}IA AERIAN~

 Vorbim despre POLI}IA AERIAN~ de
la data de 30 noiembrie 2001, c#nd, pe baza Legii
nr. 257 din 22.05.2001, ministrul ap`r`rii
na]ionale, ministrul lucr`rilor publice,
transporturilor [i locuin]ei, ministrul de interne
[i directorul Serviciului Rom#n de Informa]ii au
semnat ORDINUL COMUN (nr. M-166 din
16.10.2001 pentru Ministerul Ap`r`rii Na]ionale)
pentru aprobarea “Instruc]iunilor referitoare

 Activit`]ile aeronautice \n spa]iul aerian
na]ional [i pe teritoriul Rom#niei sunt reglementate
prin Codul Aerian, prin actele normative interne
din domeniu [i se desf`[oar` cu respectarea
prevederilor Conven]iei privind avia]ia civil`
interna]ional`, semnat` la Chicago, la 7 decembrie
1944, precum [i ale altor conven]ii [i acorduri
interna]ionale la care Rom#nia este parte.

 Potrivit dispozi]iilor \n vigoare,
\mpotriva aeronavelor
care utilizeaz` neautorizat spa]iul aerian al
Rom#niei, Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale, prin
structurile abilitate, ia,
succesiv, urm`toarele
m`suri: stabilirea de la
sol a pozi]iei aeronavei,
a leg`turii radio cu aceasta [i a identit`]ii
acesteia; transmiterea de la sol a informa]iilor [i
dispozi]iilor c`tre pilotul sau echipajul aeronavei,
\n vederea utiliz`rii spa]iului aerian al Rom#niei
conform aprob`rilor ini]iale; interceptarea
aeronavei [i identificarea la vedere a acesteia;
executarea focului de avertisment de c`tre
aeronava interceptoare [i, \n final, executarea
focului de nimicire de c`tre aceasta sau
mijloacele terestre de ap`rare aerian`.

 Ministerul Ap`r`rii Na]ionale r`spunde,
prin structurile subordonate (\n spe]`, Statul
Major al For]elor Aeriene), de supravegherea
[i controlul utiliz`rii spa]iului aerian al

 Serviciul de lupt` – Poli]ia Aerian` se
organizeaz` [i execut` pentru \ndeplinirea
urm`toarelor misiuni: cercetarea permanent`
prin radioloca]ie a spa]iului aerian [i \n[tiin]area

 Prevederile Instruc]iunilor (Ordinului
Comun) se aplic` structurilor civile [i militare
care au competen]e [i responsabilit`]i privind
desf`[urarea legal` a activit`]ilor aeronautice pe
teritoriu [i \n spa]iul aerian na]ional, precum [i
tuturor aeronavelor care utilizeaz` neautorizat
spa]iul aerian al Rom#niei, indiferent de ]ara \n
care sunt \nmatriculate.

EUROFIGHTER
Programul de construire a avionului Eurofighter a \nceput \n iunie
1986. Companiile participante la acest program
sunt: Alenia (Italia), BAE
Systems (Marea Britanie),
CASA (Spania) [i DASA
(Germania). Pe 22 decembrie 1997, cele patru ]`ri
au c`zut de comun acord
[i s-a \nceput produc]ia
de
serie.

Redac]ia

Denumirea de Typhoon ia fost dat` provizoriu, \n
1998, pentru ]`rile din
afara Europei, dornice al achizi]iona.
Eurofighter 2000 este
un avion multirol de atac
[i
ob]inere
a
superiorit`]ii aeriene.
Avionica din dotare este
foarte complex` [i
modern`. |n func]ie de
armamentul cu care este
echipat, Eurofighter
poate
executa
misiuni de interdic]ie aerian`,
sprijin ae-
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despre situa]ia aerian`; controlul respect`rii
regimului de zbor, stabilirea [i sesizarea
situa]iilor de nerespectare a acestuia; reac]ia
oportun` \n situa]iile de utilizare neautorizat` a
spa]iului aerian, prin aplicarea m`surilor
prev`zute de Legea nr. 257/2001.
 Serviciul de lupt` – Poli]ia Aerian` \n
Armata Rom#niei se execut` cu for]e [i mijloace
din compunerea bazelor aeriene (aeronave de
interceptare-v#n`toare), marilor unit`]i [i unit`]i
de rachete sol-aer, unit`]ilor [i subunit`]ilor de
radioloca]ie [i transmisiuni.
Caricatur` de
locotenent-colonel Mihai Amuza

Caracteristici tehnice:

0
0
20

– lungimea: 15,96 m;
– \n`l]imea: 5,28 m;
– anvergura: 10,95 m;
– greutatea gol: 11 t;
– greutatea maxim` la decolare: 23 t;
– greutatea armamentului: 6,5–8 t;
– viteza maxim`: 1.390 km/h;
– viteza maxim` la mare altitudine: Mach 2;
– viteza ascensional`: 10.700 m \n 2,5 min.;
– plafonul practic: 16.800 m;
– raza de ac]iune: 650 km;
– raza de ac]iune la mare altitudine: 1.390 km.

rian apropiat, distrugere
a sistemului de ap`rare
aerian` a inamicului [i
atac maritim.
Primele aeronave
Eurofighter vor fi livrate

Tabloul de bord

\n iunie 2002. Programul
cuprinde construirea a
710 aeronave p#n` \n
2014, beneficiari fiind:
Germania (180), Italia
(130), Spania (103) [i
Marea Britanie (297).
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Undeva, \n lume, e var` ...

Mai mul]i cititori ai revistei noastre
ne-au cerut explica]ii detaliate despre
rolul [i misiunile POLI}IEI AERIENE,
no]iunea fiind relativ recent` [i incit#nd
interesul cvasigeneral. Pentru ca
r`spunsurile s` fie clare [i la obiect, neam adresat domnului locotenentcolonel Constantin Ciobanu, [eful
Biroului serviciu de lupt` din cadrul
Statului Major al For]elor Aeriene.
Iat`, succint, preciz`rile domniei sale:

la aplicarea unitar` a prevederilor Legii nr.
257/2001 privind modul de ac]iune
\mpotriva aeronavelor care utilizeaz`
neautorizat spa]iul aerian al Rom#niei”.
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TIP~RIT LA
C.C.A. INTACT S.A.

 Ce este?
 Ce misiuni \ndepline[te?
 Cum ac]ioneaz`?

Rom#niei, precum [i
de aplicarea m`surilor
prev`zute de lege
\mpotriva aeronavelor
care utilizeaz` neautorizat spa]iul aerian
na]ional.

