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S#mb`t`, 20 iulie, Monumentul Eroilor Aerului din
Bucure[ti a cunoscut atmosfera specific` evenimentelor
prin care se omagiaz` eroii Aeronauticii Rom#ne.

Garda de onoare a prezentat onorul [efului Statului
Major General, domnul general dr. Mihail Popescu.

Dup` intonarea Imnului de Stat s-au depus coroane
de flori din partea Guvernului Rom#niei, Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale, Statului Major General, Statului Major
al For]elor Aeriene, Statului Major al For]elor Terestre,
Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor de R`zboi [i Cavalerilor
Ordinului “Mihai Viteazul”, Asocia]iei Rom#ne pentru
Propaganda [i Istoria Aeronauticii [i Funda]iei
Aerospa]iale Rom#ne, Asocia]iei Na]ionale a Cavalerilor
Ordinului “Virtutea Aeronautic`“, Ligii Aeriene Rom#ne,
Asocia]iei Rom#ne a Serviciului de Trafic Aerian
(ROMATSA), Companiei TAROM, |ntreprinderii
Turbomecanica, Jandarmeriei Rom#ne.

|nal]ii demnitari, cadrele militare active [i \n rezerv`
din toate categoriile de for]e armate, veteranii de r`zboi,
reprezentan]ii institu]iilor guvernamentale [i
nonguvernamentale participan]i la solemnitate, precum
[i un numeros public au p`strat un moment de reculegere

ZIUA FOR}ELOR AERIENE ALE ROM@NIEI
\n memoria celor care [i-au sacrificat via]a \n slujba aripilor
]`rii.

Dup` ceremonialul militar din Capital`, persoanele
oficiale [i invita]ii s-au deplasat la Baza 90 Transport
Aerian Otopeni unde, \n fa]a hangarelor, s-a oficiat un Te
Deum, slujb` de mul]umire  adresat` lui Dumnezeu
pentru grija pe care o poart` celor ce stau de straj` cerului
Rom#niei.

A fost vizitat`, apoi, o expozi]ie, \n care au fost
prezentate avioane, elicoptere, rachete [i tunuri
antiaeriene, sta]ii de radioloca]ie din dotarea For]elor
Aeriene. Participan]ilor li s-au oferit date privitoare la
destina]ia [i caracteristicile tehnico-tactice ale acestora,
le-au fost prezentate preocup`rile existente \n direc]ia
moderniz`rii tehnicii de lupt`, precum [i a dot`rii cu noi
mijloace care s` ating` standardele de compatibilitate cu
structurile NATO.

La \nt#lnirea care a urmat \ntre gazde [i invita]i, au
fost evocate momente semnificative din activitatea
comun` a celor ce fac parte din armele componente ale
For]elor Aeriene, ale cooper`rii dintre acestea [i celelalte
categorii de for]e armate.
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FOTO DOCUMENT::::: ofi]erii din promo]ia
2002 a Academiei For]elor Aeriene
“Henri Coand`” s-au fotografiat cu o
parte dintre lectorii [i instructorii lor de
zbor, cu comandantul institu]iei
absolvite [i cu [eful Statului Major al
For]elor Aeriene

SEMNALE
FAVORABILE
PENTRU
ROM@NIA

 |n comunicarea sus]inut` la
simpozionul organizat cu prilejul Zilei
For]elor Aeriene ale Rom#niei,
generalul-locotenent Constantin
Gheorghe, [eful Statului Major al
For]elor Aeriene, a ar`tat c`, p#n` \n
2007, \n cadrul categoriei noastre de
for]e armate, cheltuielile pentru un
militar vor cre[te de la 5.000 dolari
pe an la 25.000 dolari pe an, iar
cheltuielile destinate instruc]iei vor fi
de [ase ori mai mari dec#t \n prezent.

 Reabilitarea tehnic` a avioa-
nelor MiG-29, lucru planificat a se
\nt#mpla \ncep#nd cu trimestrul al
doilea din anul 2003, va costa
aproximativ 50 milioane de dolari.
Estimarea apar]ine exper]ilor din
Statul Major al For]elor Aeriene [i de
la AEROSTAR Bac`u.

 Se afl` \n probe prototipul
sta]iei de radioloca]ie START-1M,
sta]ie de produc]ie rom#neasc`.

 |n cur#nd, dup` aprob`rile de
rigoare, va fi pus la dispozi]ia celor
care exploateaz` radarul FPS-117,
primul manual elaborat \n Rom#nia
care se ocup` de \ntrebuin]area
acestui tip de radiolocator.

 INFO  INFO 

 INFO  INFO 

Cei ce “v`d”dincolo
de linia orizontului

La  mare \n`l]ime

Ziua Radioloca]iei



CER  SENIN Pag. 2 – Nr. 12 (45) •  august  2002

Pagin` realizat` de
NICOLAE RADU

ACCIDENTE AVIATICE

DIN S.U.A.: “ROM@NIA ESTE PREG~-

TIT~ PENTRU NATO”. |n mediul diplomatic
american se apreciaz`, \n mod constant \n ultimul
timp, c` Rom#nia este preg`tit` pentru a accede \n
structurile euro-atlantice. La Praga – sus]in oficiali
din Statele Unite –, extinderea NATO se va face cu
cel pu]in 5 ]`ri: Lituania, Letonia, Estonia,
ROM@NIA [i Bulgaria. |n opinia acestora, Rom#nia
[i Bulgaria prezint` o importan]` deosebit` sub
aspect geostrategic [i geopolitic, av#nd \n vedere
c` ele reprezint` o punte de leg`tur` \ntre Ungaria,
pe de o parte, [i Turcia [i Grecia, pe de alt` parte.
Datorit` nevoii de asigurare [i consolidare a
stabilit`]ii \n Europa de Sud-Est, apartenen]a la
Alian]a Nord-Atlantic` a Rom#niei [i Bulgariei este
prioritar` [i de importan]` major`, \n compara]ie cu
celelalte considerente – sus]in diploma]ii [i exper]ii
militari americani. Ace[tia consider`, de asemenea,
c`, dup` ce vor fi primite \n NATO, Rom#nia [i
Bulgaria vor face parte din Comandamentul
Regional de Sud al Alian]ei, \nt`rind flancul sudic al
NATO.

|ntr-un alt plan, \n S.U.A. se consider` c`, potrivit
nevoii de specializare a statelor membre, \n cadrul
Alian]ei \n format l`rgit, pentru misiuni conforme

cu poten]ialul economic [i
militar al acestora, autorit`]ile
de la Bucure[ti ar trebui s`
realizeze o evaluare riguroas`
a experien]ei acumulate de
Armata Rom#n` \n misiunile [i
opera]iile interna]ionale la care
a participat [i s` prezinte
conducerii NATO o ofert`

concret` referitoare la
misiunile pe care For]ele
Armate ale Rom#niei ar putea
s` le \ndeplineasc`, dup`
aderare, \n cadrul Alian]ei
Nord-Atlantice.

|n sf#r[it, \n cadrul unei \nt#lniri dedicate

Rom#niei a grupului inter-]`ri, desf`[urat la
Departamentul de Stat al S.U.A., Pentagonul a
propus Congresului acordarea ]`rii noastre a
fondurilor destinate asisten]ei pentru ap`rare [i
securitate, pentru anul financiar 2004, “inclusiv
ca recompens` pentru sprijinul acordat Statelor
Unite \n campania antiterorist`“. Propunerea a
fost \nsu[it` [i sprijinit` de reprezentan]ii
celorlalte agen]ii guvernamentale americane. S-a
propus, de asemenea, majorarea substan]ial` a
sumelor din cadrul programelor “Foreign Military
Financing” (FMF) [i “International Military
Education and Training” (IMET). Capacitatea
Rom#niei de a realiza un pod aerian strategic,

prin intermediul aeronavelor “C-130 Hercules” se
bucur` de o mare apreciere la Washington. Iar
partea american` consider` ca foarte important`
luarea m`surilor pentru men]inerea, [i pe viitor,
a acestei capacit`]i.

DIN GERMANIA: “ROM@NIA SE

BUCUR~ DE SPRIJINUL NOSTRU UNA-

NIM!”. Dup` ce \n Bundestag s-a apreciat,
cvasiunanim, c` Rom#nia a f`cut “progrese

consistente” pe calea reformei [i a implement`rii
controlului civil al For]elor Armate, secretarul de
stat parlamentar la Ministerul german al Ap`r`rii,
doamna Brigitte Schulte, a reafirmat c` ROM@NIA

se bucur` de sprijinul unanim al personalit`]ilor
din conducerea Ministerului \n ob]inerea invita]iei
de a adera la summit-ul de la Praga, din noiembrie
a.c., la Alian]a Nord-Atlantic`. Domnia sa a apreciat,
\n repetate r#nduri, transform`rile \nnoitoare \n
planul reformei structurale a Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale din Rom#nia [i a recomandat sus]inerea,
[i \n viitor, a ritmului [i amploarei reformei.

DIN DANEMARCA: “ROM@NIA SE AFL~

STATORNIC |N FRONTUL ANTITERORIST”.

Oficialii danezi apreciaz` \n mod deosebit contribu]ia
Rom#niei, a For]elor sale Armate, la eforturile
interna]ionale de men]inere a p`cii [i de lupt`,
inclusiv cu efective militare, \mpotriva terorismului.
La nivelul Ministerului Ap`r`rii al Danemarcei s-a
subliniat c` participarea substan]ial` la opera]ia
“Enduring Freedom” va aduce beneficii importante
Rom#niei \n procesul de aderare la NATO, \nscriind-
o printre favori]ii summit-ului de la Praga. La
Copenhaga s-a afirmat cu claritate c`, \n afara
sprijinului acordat statelor baltice, Danemarca
sus]ine ferm, \n toate formele, o l`rgire robust` [i
semnificativ` a Alian]ei Nord-Atlantice, Rom#nia
reg`sindu-se \n toate scenariile
posibile, \n noiembrie, \n capitala
Cehiei.

DIN PORTUGALIA: “LISA-

BONA SPRIJIN~ BUCURE{-

TIUL!” Declara]ii mai vechi [i
foarte recente ale unor oameni
politici de la Lisabona [i ai unor
membri ai Comisiei de Ap`rare a
Adun`rii Parlamentare a Portugaliei
confirm` c` aceast` ]ar` va sprijini

Rom#nia la aderarea la NATO \n cadrul summit-
ului de la Praga, Bucure[tiul bucur#ndu-se de
\ntreaga simpatie a Lisabonei. De asemenea, \n
capitala lusitan` se consider` c`, dup`
nominalizarea ]`rii noastre la Praga, procesul de
notificare de c`tre Parlamentul portughez a
protocolului de aderare a Rom#niei la Alian]a
Nord-Atlantic` “va decurge f`r` probleme”.

DIN ELVE}IA: “MILITARII ROM@NI

SUNT FOARTE BUNI PROFESIONI{TI”.

Potrivit [efului Direc]iei Politici de Securitate din
cadrul Departamentului Federal al Ap`r`rii din
Elve]ia, Philippe Welti, Rom#nia are toate
[ansele s` fie primit` \n NATO, la summit-ul de
la Praga, datorit`, printre altele, pozi]iei sale
strategice [i faptului c` reprezint` un important
factor de stabilitate \n regiune. La r#ndul s`u,
[eful Statului Major General al For]elor Armate
ale Elve]iei, generalul Paul Kalin, apreciaz` \n
mod deosebit participarea Armatei Rom#niei la
misiuni PfP, \n cadrul c`rora militarii rom#ni au
dat dovad` de o foarte bun` preg`tire, fiind

excelen]i profesioni[ti. Iar directorul adjunct
al Centrului pentru Controlul Democratic al
For]elor Armate este “mai mult ca sigur c`
Rom#nia va fi invitat`, \n noiembrie, s` adere la
NATO”

AAAAA
[adar, au mai r`mas circa trei luni [i jum`tate p#n` la
summitul NATO de la Praga, \n cadrul c`ruia vor fi
nominaliza]i, \n mod oficial, candida]ii admi[i pentru cel
de-al doilea “val” de extindere al Alian]ei Nord-Atlantice.

Din c#te se [tie p#n` acum, at#t Statele Unite ale Americii, c#t [i
Europa Occidental` opteaz` \n favoarea unei l`rgiri “robuste” a
NATO, respectiv cu 7 noi state, printre care [i ROM@NIA. Iar p#n`
la aceast` or`, ]ara noastr` se afl` “\n c`r]ile” integr`rii, [ansele
de a fi invitat` la aderare, \n noiembrie, sporind cu fiecare nou
obiectiv  realizat \n calendarul at#t de dens al procesului de aderare,
cu fiecare nou` afirmare \n campania interna]ional` antiterorist`.

Inser`m, \n aceast` pagin`, cele mai semnificative semneInser`m, \n aceast` pagin`, cele mai semnificative semneInser`m, \n aceast` pagin`, cele mai semnificative semneInser`m, \n aceast` pagin`, cele mai semnificative semneInser`m, \n aceast` pagin`, cele mai semnificative semne
[i semnale venind spre Bucure[t i  din diverse capitale[i  semnale venind spre Bucure[t i  din diverse capitale[i  semnale venind spre Bucure[t i  din diverse capitale[i  semnale venind spre Bucure[t i  din diverse capitale[i  semnale venind spre Bucure[t i  din diverse capitale
occidentale, care con] in aprecier i  favorabi le la adresaoccidentale, care con] in aprecier i  favorabi le la adresaoccidentale, care con] in aprecier i  favorabi le la adresaoccidentale, care con] in aprecier i  favorabi le la adresaoccidentale, care con] in aprecier i  favorabi le la adresa
progreselor Rom#niei pe calea reformei, garan]ii ale sprijinuluiprogreselor Rom#niei pe calea reformei, garan]ii ale sprijinuluiprogreselor Rom#niei pe calea reformei, garan]ii ale sprijinuluiprogreselor Rom#niei pe calea reformei, garan]ii ale sprijinuluiprogreselor Rom#niei pe calea reformei, garan]ii ale sprijinului
pe care cei 19 membri ai pe care cei 19 membri ai pe care cei 19 membri ai pe care cei 19 membri ai pe care cei 19 membri ai Alian]ei Nord-Atlantice \l acord` ]`riiAlian]ei Nord-Atlantice \l acord` ]`riiAlian]ei Nord-Atlantice \l acord` ]`riiAlian]ei Nord-Atlantice \l acord` ]`riiAlian]ei Nord-Atlantice \l acord` ]`rii
noastre pentru  a deveni membrunoastre pentru  a deveni membrunoastre pentru  a deveni membrunoastre pentru  a deveni membrunoastre pentru  a deveni membru de jurede jurede jurede jurede jure [i  [i  [i  [i  [i de factode factode factode factode facto al NA al NA al NA al NA al NATTTTTO,O,O,O,O,
al comunit`]ii euro-atlantice.al comunit`]ii euro-atlantice.al comunit`]ii euro-atlantice.al comunit`]ii euro-atlantice.al comunit`]ii euro-atlantice.

Sper`m din toat` inima c` a[a va fi [i a[tept`m cu
mult` \ncredere, cu optimism bazat pe fapte concrete
ca, la summit-ul de la Praga, s` se \ndeplineasc`
n`zuin]ele a peste 90 la sut` dintre rom#ni: accederea
]`rii noastre \n NATO!

ACHIZI}II.ACHIZI}II.ACHIZI}II.ACHIZI}II.ACHIZI}II. Agen]ia polonez` PPPPPAPAPAPAPAP
transmite informa]ia potrivit c`reia Guvernul de la
Var[ovia a decis s  ̀achizi]ioneze 48 de avioane
de lupt̀  moderne pentru For]ele Aeriene Militare
ale Poloniei, a[tep#nd, \n acest sens, oferte din
partea companiei americane “Lockheed Martin”
(pentru avioane de tipul “F-16”), a consor]iului
suedezo-britanic “BAE Systems – SAAB” (pentru
avioane model “JAS-39”) [i din partea companiei
franceze “Dassault Industrie” (pentru aparate de
tipul “MIRAGE 2000-5”). Valoarea investi]iei este
estimat̀  la 2,5–3,5 miliarde de dolari.

BUGETBUGETBUGETBUGETBUGET MILIT MILIT MILIT MILIT MILITAR.AR.AR.AR.AR. Din Washington,
agen]ia ASSOCIAASSOCIAASSOCIAASSOCIAASSOCIATED PRESSTED PRESSTED PRESSTED PRESSTED PRESS informeaz` c`
secretarul de stat al ap`r`rii, Donald Rumsfeld, a
solicitat Congresului S.U.A. pentru 2003 un buget
al ap`r`rii de 396 miliarde de dolari, din care 124
miliarde sunt prev`zute pentru cercetare-
dezvoltare [i achizi]ionare de sisteme de
armamente [i tehnic  ̀de lupt̀  (cu 10 miliarde de
dolari mai mult dec#t \n 2002). Pentru cheltuieli de
personal sunt prev`zute 94 miliarde de dolari, iar
pentru operare [i \ntre]inere – 150 miliarde.

RACHETE “TRACHETE “TRACHETE “TRACHETE “TRACHETE “TAURUS”.AURUS”.AURUS”.AURUS”.AURUS”. Ziarul DIE WELDIE WELDIE WELDIE WELDIE WELTTTTT
face cunoscut c` For]ele Aeriene Militare ale
Germaniei urmeaz  ̀s  ̀ fie \nzestrate cu 600 de
rachete aer-sol de tipul “TAURUS”. Rachetele de
acest tip au fost dezvoltate  de concernul EADS ca
armament modular de lupt̀  de la distan]̀  pentru
avioanele militare model “Tornado” [i “Eurofighter”.
Sistemul de rachete “TAURUS” permite lovirea cu
precizie a ]intelor terestre de la o distan]̀  de 350
km., fapt ce spore[te considerabil nivelul de protec]ie
al pilotului. Exper]ii militari germani apreciaz  ̀c ,̀
prin introducerea \n \nzestrare a noului tip de rachet̀ ,
se asigur̀  at#t acoperirea deficitelor \n domeniul
capacit̀ ]ii de lupt̀ , de la mare distan]̀  [i cu precizie

 Potrivit agen]iei de pres` REUTERSREUTERSREUTERSREUTERSREUTERS,
un elicopter de tipul “AHMk-6 LYNX”, apar]in#nd
For]elor Maritime Militare ale Marii Britanii, s-a
pr`bu[it \ntr-un raion din Oceanul Atlantic, la
circa 360 de kilometri est de coastele statului
american Virginia. Accidentul a avut loc \n timpul
unor exerci]ii specifice ale Marinei Militare
britanice, \n momentul execut`rii manevrelor de
aterizare pe fregata “HMS Richmond”.
Elicopterul apar]inea bazei aeriene britanice de
la Yeovilton, din comitatul Somerset.

maxim ,̀ \mpotriva ]intelor terestre, c#t [i cre[terea
capacit̀ ]ii de lovire [i, respectiv, capacitatea de a
putea participa, cu pierderi minime, al̀ turi de for]ele
NATO, la ac]iuni militare.

MODERNIZARE.MODERNIZARE.MODERNIZARE.MODERNIZARE.MODERNIZARE. Din Sofia, agen]ia
BTBTBTBTBTAAAAA transmite c` la Uzina de Avia]ie din Plovdiv
a \nceput modernizarea la standarde NATO a
primelor 7 aparate “MiG-29”, din cele 20
prev`zute \n plan, opera]iunea urm#nd a se
finaliza la sf#r[itul acestui an. Modernizarea
celor 20 de avioane de lupt` este evaluat` la
20 milioane de dolari, \n acest an Ministerul
bulgar al Ap`r`rii aloc#nd 17 milioane de dolari
din resursele bugetare.

 “CARA “CARA “CARA “CARA “CARATTTTT-2000”.-2000”.-2000”.-2000”.-2000”. Statele Unite ale Americii
[i Singapore au organizat, la mijlocul lunii iulie,
aplica]ia aeronaval̀  purt#nd denumirea de cod
“CARAT-2000”. Potrivit agen]iei ASSOCIAASSOCIAASSOCIAASSOCIAASSOCIATEDTEDTEDTEDTED
PRESSPRESSPRESSPRESSPRESS, exerci]iile s-au desf̀ [urat \n mai multe
zone din Marea Chinei de Sud, la acestea
particip#nd 2.000 de militari, avioane de lupt̀  [i
elicoptere, 14 nave militare de lupt̀ , un avion de
patrulare maritim ,̀ subunit̀ ]i de scafandri.

M~SURIM~SURIM~SURIM~SURIM~SURI ANTITERORISTE.ANTITERORISTE.ANTITERORISTE.ANTITERORISTE.ANTITERORISTE. Dup`
cum relev` agen]ia FRANCE PRESSEFRANCE PRESSEFRANCE PRESSEFRANCE PRESSEFRANCE PRESSE, \n
cadrul unui seminar organizat la Institutul Francez
de Rela]ii Interna]ionale, generalul Thouverez,
[eful Comandamentului Ap`r`rii Aeriene [i al
Opera]iilor Aeriene, a prezentat urm`toarele
m`suri pe linie antiterorist`: cre[terea num`rului
de avioane capabile s` participe \n timp oportun
la misiuni de interceptare; crearea unor zone de
interdic]ie aerian`; dislocarea de sisteme de
rachete antiaeriene pentru protec]ia obiectivelor
sensibile; concentrarea for]elor [i mijloacelor \n
zonele de interes sau de criz`; schimbarea

regulilor de interven]ie \n caz de deturnare de
avioane; modernizarea mijloacelor de interven]ie.
De asemenea, la nivelul Ministerului Ap`r`rii al
Fran]ei se studiaz` posibilitatea simplific`rii
organiz`rii sistemelor aeriene prin unirea centrelor
de control aerian din domeniul civil [i militar.

ACORD JSFACORD JSFACORD JSFACORD JSFACORD JSF..... Potrivit agen]iei UNITEDUNITEDUNITEDUNITEDUNITED
PRESS INTERNAPRESS INTERNAPRESS INTERNAPRESS INTERNAPRESS INTERNATIONALTIONALTIONALTIONALTIONAL, \n cadrul unei
ceremonii care a avut loc la Pentagon,
subsecretarul ap`r`rii pentru achizi]ii, tehnologie
[i logistic ,̀ Pete Aldrige Jr., [i subsecretarul italian
al ap r̀̀ rii, amiralul Giampaolo di Paola, au semnat
acordul de participare la dezvoltarea avionului Joint
Strike Fighter (JSF). Italia devine, astfel, al [aselea
participant la acest program, dup  ̀Marea Britanie,
Canada, Danemarca, Olanda [i Norvegia.

TESTTESTTESTTESTTEST NMD. NMD. NMD. NMD. NMD. A[a cum transmite
RAIUNORAIUNORAIUNORAIUNORAIUNO, For]ele Armate Americane au efectuat
cu succes un nou test \n cadrul programului de
realizare a Sistemului Na]ional de Ap`rare
Antirachet̀  (NMD). Testul a constat \n lansarea
unei rachete-]int` de pe una din insulele
Arhipelagului Hawaii (Point Kaena) [i intercep]ia
acesteia cu un prototip de rachet` antirachet`,
lansat̀  de la bordul unui cruci[ t̀or.

Au mai r`mas trei luni [i jum`tate p#n` la summit-ul NATO de la Praga

 Un avion de lupt` ucrainean Suhoi-
27 s-a pr`bu[it \n mul]ime, ucig#nd 83 de
persoane [i r`nind alte 200. Cei doi pilo]i
militari, care evoluaser` \ntr-un exerci]iu de
acroba]ie \n cadrul mitingului de avia]ie
desf`[urat la Lviv (noua grafie a ora[ului
Lvov), s-au salvat prin catapultare.

 Comandantul avionului Falcon,
apar]in#nd companiei Olympic Airways,
\n care au decedat, \n septembrie 1999,
pe timpul procedurilor de aterizare pe

Su-27

 Din Nicosia, agen]ia FRANCEFRANCEFRANCEFRANCEFRANCE
PRESSEPRESSEPRESSEPRESSEPRESSE transmite c` un elicopter militar
cipriot de tipul “Augusta” s-a pr`bu[it \ntr-
o zon` din sud-vestul insulei. |n catastrof`
[i-au pierdut via]a [eful G`rzii Na]ionale,
generalul-locotenent Evaggelos Florakis,
comandantul For]elor Aeriene Militare,
generalul Vasileos Demenagas, aghiotantul
[efului G`rzii Na]ionale, al]i doi ofi]eri de
avia]ie, precum [i membrii echipajului.
Elicopterul se deplasa spre baza aerian`
din Paphos, pentru a participa la un
exerci] iu mil itar executat de Garda
Na]ional`.

 Dup` cum au informat autorit`]ile
militare de la Pentagon, citate de agen]ia
ASSOCIAASSOCIAASSOCIAASSOCIAASSOCIATED PRESSTED PRESSTED PRESSTED PRESSTED PRESS, un avion militar
american de tipul “A-10” s-a pr`bu[it \ntr-o
zon` \mp`durit` din estul Fran]ei, unde
\ndeplinea o misiune de antrenament. |n
urma accidentului, pilotul [i-a pierdut via]a.

aeroportul Otopeni, [ase persoane, \n
frunte cu ministrul grec de atunci al
afacerilor europene, a fost condamnat la
cinci ani de \nchisoare cu suspendare.

 Un avion rusesc de mare capacitate,
Iliu[in 86, s-a pr`bu[it \n timpul decol`rii de
pe aeroportul Seremetievo, din Moscova, din
cauza unei puternice explozii, c`z#nd de la
200 de metri. Aeronava, care poate
transporta 350 de pasageri, efectua un “zbor
tehnic”. 16 persoane [i-au pierdut via]a.

|N “CURSA” PENTRU INTEGRAREA EURO-ATLANTIC~

SEMNALE FAVORABILE
PENTRU ROM@NIA

SEMNALE FAVORABILE
PENTRU ROM@NIA
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De[teapt`-te, rom#ne!
De[tept`-te, rom#ne, din somnul cel de moarte,
|n care te-ad#ncir` barbarii de tirani!
Acum ori niciodat` croie[te-]i alt` soarte,
La care s` se-nchine [i cruzii t`i du[mani!

Acum ori niciodat` s` d`m dovezi la lume
C`-n aste m#ini mai curge un s#nge de roman,
{i c`-n a noastre piepturi p`str`m cu fal`-un nume
Triumf`tor \n lupte, un nume de Traian!

|nal]`-]i lata frunte [i caut`-n giur de tine,
Cum stau ca brazi \n munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai a[teapt` [i sar ca lupi \n st#ne,
B`tr#ni, b`rba]i, juni, tineri, din mun]i [i din c#mpii!

Privi]i, m`re]e umbre, Mihai, {tefan, Corvine,
Rom#na na]iune, ai vo[tri str`nepo]i,
Cu bra]ele armate, cu focul vostru-n vine,
“Via]`-n libertate ori moarte!” strig` to]i.

Pre voi v` nimicir` a pizmei r`utate
{i oarba neunire la Milcov [i Carpa]i!
Dar noi, p`trun[i la suflet de sf#nta libertate,
Jur`m c` vom da m#na, s` fim pururea fra]i!

O mam` v`duvit` de la Mihai cel Mare
Pretinde la fii-[i azi m#n` d-ajutori,
{i blast`m` cu lacr`mi \n ochi pe ori[icare,
|n astfel de pericol s-ar face v#nz`tori!

De fulgere s` piar`, de tr`snet [i pucioas`,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
C#nd patria sau mama, cu inima duioas`,
Va cere ca s` trecem prin sabie [i foc!

N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A c`rui pl`gi fatale [i azi le mai sim]im;
Acum se v#r` cnuta \n vetrele str`bune,
Dar martor ne e Domnul c` vii nu o primim!

N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al c`rui jug din seculi ca vitele-l purt`m;
Acum se-ncearc` cruzii, \n oarba lor trufie,
S` ne r`peasc` limba, dar mor]i numai o d`m!

Rom#ni din patru unghiuri, acum ori niciodat`
Uni]i-v` \n cuget, uni]i-v`-n sim]iri!
Striga]i \n lumea larg` c` Dun`rea-i furat`
Prin intrig` [i sil`, viclene uneltiri!

Preo]i cu crucea-n frunte! c`ci oastea e cre[tin`,
Deviza-i libertate [i scopul ei preasf#nt.
Murim mai bine-n lupt`, cu glorie deplin`,
Dec#t s` fim sclavi iar`[i \n vechiul nost’ p`m#nt!

29 iulie 2002 a fost ZIUA IMNULUI
NA}IONAL – o s`rb`toare care ar fi
trebuit s` \nc`lzeasc` \ntr-o mai mare
m`sur` inimile rom#nilor. Nu s-a \nt#m-
plat cum s-ar fi cuvenit dintr-o serie de
motive, inclusiv  din acela c` \n ultima
vreme nu prea ne pre]uim valorile
na]ionale.

Armata, prin institu]iile sale, a
organizat, totu[i, aceast` s`rb`toare de
suflet, inim` [i credin]`. |n seara zilei de
29 iulie a.c., \n Pia]a Tricolorului, din fa]a
Cercului Militar Na]ional, fanfare militare,

Ziua
Imnului
Na]ional

– o s`rb`toare,
totu[i,

a rom#nilor
forma]ii corele au intonat Imnul na]ional
al Rom#niei.

Un eveniment cu puternice rever-
bera]ii, care se adreseaz` sensibilit`]ii
rom#ne[ti tradi]ionale \n leg`tur` cu
simbolurile care definesc istoria unui
neam at#t de \ncercat. Dar iat` c` doar
militarii au r`spuns onorabil unei obliga]ii
morale [i au organizat cum se cuvine
ceremonialul la care facem referire. F`r`
s` mai vorbim de faptul c` Parlamentul
Rom#niei a votat o lege \n acest scop.

|n ceea ce ne prive[te, am g`sit potrivit
s` public`m, cu aceast` ocazie, textul
Imnului Na]ional al Rom#niei. Inclusiv
pentru a veni \n ajutorul celor care ar dori
ca subordona]ii lor s`-l cunoasc` integral,
\n form` corect` [i, chiar, s`-l c#nte din
c#nd \n c#nd.

|
n perioada 24 iunie–6 iulie a.c. s-a

 desf`[urat exerci]iul \ntrunit NATO/
 PfP “CO-OPERATIVE PARTNER

’02", av#nd ca teatru de opera]ii Aeroportul
[i Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu, zonele
Vadu [i Cernavod`, poligonul Babadag, portul
Constan]a, precum [i apele teritoriale ale
Rom#niei [i cele interna]ionale ale M`rii
Negre. Exerci]iul, organizat de Coman-
damentul Aliat din Sudul Europei (AFSOUTH)
[i condus de Comandamentul Naval din
Sudul Europei (NAVSOUTH) [i Coman-
damentul For]ei de Lovire din Sudul Europei
(STRIKEFORSOUTH), a vizat \mbun`t`]irea
capacit`]ii de interac]iune [i realizarea
interoperabilit`]ii for]elor navale, aeriene [i
terestre \n cazul unor dezastre care s-ar putea
produce \n realitate, [i a reunit state membre
NATO (Fran]a, Germania, Italia, SUA [i
Turcia) [i state semnatare ale Parteneriatului

pentru Pace (Azerbaidjan, Bulgaria, Rom#nia
[i Ucraina).

For]ele Aeriene ale Rom#niei au
participat la acest exerci]iu cu dou` avioane
MiG-21 LanceR, trei elicoptere IAR-330
PUMA – unul echipat pentru misiuni de

c`utare-salvare, [i o aeronav` AN-24,
responsabilitatea coordon`rii opera]iilor
aeriene rom#ne[ti revenind comandoruluicomandoruluicomandoruluicomandoruluicomandorului
George GheorgheGeorge GheorgheGeorge GheorgheGeorge GheorgheGeorge Gheorghe, reprezentant al Statului
Major al For]elor Aeriene. |n cadrul raportului
final de evaluare al exerci]iului au fost
apreciate \n mod deosebit calitatea
personalului Centrului Opera]ional |ntrunit,
modul de ac]iune al aeronavelor rom#ne[ti
MiG-21 LanceR \n cadrul misiunilor de atac
cu celula asupra navelor de suprafa]`,
precum [i flexibilitatea [i rapiditatea de
reac]ie a elicopterelor rom#ne[ti IAR-330
PUMA, care au executat misiuni de
recunoa[tere a raionului exerci]iului,
evacuare medical` [i transport de personal
[i materiale.

Rezultatele ob]inute de reprezentan]ii
For]elor Aeriene ale Rom#niei sunt cu at#t
mai l`udabile cu c#t scenariul ac]iunilor
prevedea doar cadrul general de desf`[urare,
participan]ii confrunt#ndu-se zi de zi cu situa]ii

inedite generate de necunoa[terea tuturor
ac]iunilor planificate de Centrul |ntrunit de
Comand` al exerci]iului.

|naintea misiunilor de

lupt` s-au discutat [i stabilit

\n detaliu ac]iunile fiec`rui

om, ale fiec`rui echipaj

Ef o r t u r i l e  f ` c u t e  d e
comanda Academiei
For]elor Aeriene privind

organizarea zborului pentru studen]i
au \nceput s`-[i arate roadele.
Comandantul institu]iei, generalul
de flotil` aerian` dr. Constantin
Zaharia, este bucuros c`, dup` 44 de
ani, pe aerodromul Ghimbav–
Bra[ov, a re\nceput activitatea
aeronautic` militar`. Escadrila
comandat` de comandorul {tefan
Dumitrache are, cel pu]in deo-
camdat`, dou` misiuni importante:
s` preg`teasc` studen]ii [i s`
formeze noi instructori de zbor.
Exist` speran]e, dar [i o bun` parte
din condi]iile necesare ca ambele
misiuni s` fie onorate la nivelul
a[teptat.

 Recent, trei viitori pilo]i mili-
tari, to]i trei din anul III, au ie[it la
simpl` comand` pe avionul IAK-52.
De fapt, ei au mai zburat \n simpl`

Viitori pilo]i militari zboar`
\n simpl` comand`

pe aceast` aeronav`. De aceea vom
spune c` au ie[it la simpl` dup` ce
anul trecut, potrivit programului, au
\ntrerupt zborul pe acest tip de
avion. Cei trei sunt studen]ii-
sergen]i Gabriel Udrescu, Radu
Paraschiv [i Mih`i]` Marin – fiecare
zbur#nd cu IAK-52 c#te 18 ore.
Instructorul lor de zbor se nume[te
Remus Rusu.

Zborul studen]ilor de la Aca-
demia For]elor Aeriene va dura
p#n` la 30 august [i se sper` ca,
p#n` atunci, [i ceilal]i colegi ai celor
trei s` execute zbor \n simpl`
comand`. Mai ales c` sunt condi]ii
ca \n zilele urm`toare s` fie puse la
dispozi]ie alte c#teva avioane, astfel
\nc#t s` se asigure posibilitatea
execut`rii unui num`r c#t mai mare
de ore de zbor de c`tre c#t mai mul]i
studen]i.

Maior DINU DUMITRU

|n aceste zile,
la Academia For]elor Aeriene

For]ele Aeriene ale
Rom#niei

la
CO-OPERATIVE
PARTNER  ’02"

For]ele Aeriene ale
Rom#niei

la
CO-OPERATIVE
PARTNER  ’02"

Locotenent
CIPRIAN P~TRA{CU
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|n suita manifest`rilor organizate cu prilejul s`rb`toririi Zilei For]elor Aeriene ale Rom#niei,
un moment important l-a constituit simpozionul intitulat “Puterea aerian` – realitate [i

perspectiv` la \nceputul mileniului III”, desf`[urat la Sala Bizantin` a Cercului Militar
Na]ional.

Au fost prezen]i domnul dr. ing. Gheorghe Matache, secretar de stat [i [ef al Departamentului
pentru Armamente din cadrul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, Dumitru Cioflin`, consilier de

stat la Guvernul Rom#niei, reprezentan]i ai celorlalte categorii de for]e ale armatei, ai aeronauticii
rom#ne, [efi de direc]ii centrale [i institu]ii ale armatei, ale unor organiza]ii guvernamentale [i
nonguvernamentale, fo[ti comandan]i ai For]elor Aeriene [i ai armelor din compunerea acestora,
generali [i ofi]eri superiori activi [i \n rezerv`, membri ai Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda
[i Istoria Aeronauticii, ai Ligii Aeriene Rom#ne.

Prezent`m \n rezumat, cele patru comunic`ri, \n ordinea \n care au fost expuse.

Rol hot`r#tor \n deznod`m#ntul r`zboiului

O anal iz` complex` asupra
Secur i t`] i i  aer iene a Rom#nie iSecur i t`] i i  aer iene a Rom#nie iSecur i t`] i i  aer iene a Rom#nie iSecur i t`] i i  aer iene a Rom#nie iSecur i t`] i i  aer iene a Rom#nie i  a
\ntreprins, \n comunicarea sa, domnul
general -maior  Mar in Staf ie,  [efu lgeneral -maior  Mar in Staf ie,  [efu lgeneral -maior  Mar in Staf ie,  [efu lgeneral -maior  Mar in Staf ie,  [efu lgeneral -maior  Mar in Staf ie,  [efu l
Direc] ie i  Logist ice d in Statu l  MajorDirec] ie i  Logist ice d in Statu l  MajorDirec] ie i  Logist ice d in Statu l  MajorDirec] ie i  Logist ice d in Statu l  MajorDirec] ie i  Logist ice d in Statu l  Major
GeneralGeneralGeneralGeneralGeneral .  Concep] ia NATO \n acest
domeniu ev iden] iaz` dou` d i rec] i i
ac]ionale. Una ar consta \n asigurarea
securit`]ii aeriene cu for]e integrate, unde
f iecare ]ar` par t ic ip` cu for ]e le [ i
mijloacele stabilite de Alian]`, iar cealalt`
– d in as igurarea secur i t`] i i  aer iene
individuale, care poate fi realizat` cu for]e
integrate sau neintegrate.

Indiferent de ]ar`, responsabilitatea
ap`r`r i i  suveran i t` ] i i  [ i  in tegr i t` ] i i
spa]iului aerian na]ional revine de drept
For]elor Aeriene, la \ndeplinirea mis-

Un sistem puternic, eficient

Domnul comandor profesor universitarDomnul comandor profesor universitarDomnul comandor profesor universitarDomnul comandor profesor universitarDomnul comandor profesor universitar
drdrdrdrdr. Gheorghe Olteanu. Gheorghe Olteanu. Gheorghe Olteanu. Gheorghe Olteanu. Gheorghe Olteanu, [eful Catedrei de For]e
Aeriene din Academia de |nalte Studii Militare,
a demonstrat pe baza concluziilor desprinse
din ultimele r`zboaie ale sf#r[itului mileniului
doi, importan]a crucial` a avia]iei \n
desf`[urarea opera]iilor militare. Comunicarea
sa, “Rolul For]elor “Rolul For]elor “Rolul For]elor “Rolul For]elor “Rolul For]elor Aeriene \n deznod`m#ntulAeriene \n deznod`m#ntulAeriene \n deznod`m#ntulAeriene \n deznod`m#ntulAeriene \n deznod`m#ntul
r`zboiului modern”r`zboiului modern”r`zboiului modern”r`zboiului modern”r`zboiului modern”, a avut darul s` delimiteze
situa]iile \n care acestea, \ntrebuin]ate la timp
[i eficient, pot hot`r\ asupra mersului
confrunt`rilor armate.

Ar`t#nd, \ntre altele, c` nici un r`zboi nu
poate fi c#[tigat f`r` avia]ie, comandorul
Olteanu a eviden]iat c` m`sura \n care for]ele
proprii controleaz` [i exploateaz` spa]iul aerian

determin` condi]iile concrete \n care se va
desf`[ura confruntarea armat`.

Este [tiut c` For]a Aerian` poate nu numai
s` stabileasc` condi]iile esen]iale necesare
campaniei for]elor \ntrunite, dar [i s` sprijine
diferitele componente pentru a-[i realiza
obiectivele. Datorit` flexibilit`]ii sale, aceasta
poate fi aplicat` rapid, \n diferite moduri, \mpotriva
unei game variate de obiective, de diferite niveluri
ale r`zboiului (tactic, operativ [i strategic), uneori
chiar \n acela[i timp at#t prin ac]iuni simetrice,
c#t [i asimetrice. De la distan]`, For]a Aerian`
poate amenin]a – av#nd rol de prevenire – sau
poate fi aplicat`, put#nd s` determine at#t \ntr-o
situa]ie, c#t [i \n cealalt`, deznod`m#ntul
conflictului.

|n concep]ia vorbitorului, For]ele Aeriene pot
contribui la rezolvarea unui conflict \n trei moduri.
Unul ar fi materializat prin crearea condi]iilor
necesare introducerii \n lupt` a celorlalte categorii
de for]e armate. {i l-a argumentat cu exemplele
oferite de r`zboaiele din Golf [i Bosnia. Folosirea,
de la \nceput, cu putere, a For]elor Aeriene,
distruge, demoralizeaz` pe scar` larg` trupele
inamicului, fac interven]ia for]elor terestre [i
navale mai u[oar` [i mai pu]in costisitoare, cu
mai pu]ine pierderi [i riscuri.

Cel de-al doilea const` \n sprijinul for]elor
terestre [i navale. Mul]i anali[ti militari apreciaz`
c` efectul pozitiv al opera]iilor \ntrunite este din
ce \n ce mai mult pus \n eviden]` doar de sprijinul
direct al For]elor Aeriene. {i tot experien]a
r`zboaielor anterioare a scos \n eviden]`
anumite dificult`]i \n aplicarea acestui mod, \n

condi]iile \n care c#mpul de lupt` tradi]ional este
\nlocuit cu unul mai pu]in clar definit [i mai fluid;
dinstinc]ia dintre trupele proprii [i cele ale
inamicului este \ntotdeauna dificil`, chiar \n
timpul unei bune vizibilit`]i.

Opera]iile distincte ar fi cel de al treilea mod,
acestea av#nd o palet` larg` de \ntrebuin]are,
de la a fi folosite \mpotriva terorismului [i p#n`
la conflictele conven]ionale.

Autorul comunic`rii a conchis c` exist`
indicii clare c` For]ele Aeriene vor prelua rolul
conduc`tor \n cadrul opera]iilor \ntrunite.
Acestea par s` fie instrumentul favorit, dorit de
guverne nu numai pentru a purta [i c#[tiga
r`zboaie, ci [i pentru a le preveni. Un adev`r
care ar trebui s` \ndemne e[aloanele cu putere
de decizie \n stat la medita]ie [i la ini]ierea
m`surilor de rigoare.

iunilor particip#nd, \ns`, [i structurile de
avia]ie [i ap`rare aerian` din subordinea

For]elor Terestre [i a For]elor Navale.
Dezvolt#nd con]inutul componentei

mi l i tare a arh i tectur i i  de secur i ta te
aerian`, subsistemele structurale, autorul
s-a referit apoi la necesitatea reducerii la
minimum a t impulu i  de reac] ie [ i  a
conducer i i  un i tare [ i  e f ic iente.  |n
majoritatea armatelor moderne au fost
concepute [i realizate diferite sisteme de
ap`rare aer ian` automat izate,  care
asigur` un \nalt grad de integrare de
comand` [i tehnic` a tuturor for]elor [i
mijloacelor aeriene [i terestre specializate
\n ducerea luptei cu inamicul aerian.

Subliniind c`, \n ceea ce prive[te
Rom#nia, contextul geopolitic [i geo-

strategic actual a modificat substan]ial
[ i  con ] i nu tu l  amen in ]` r i i  d in  ae r,
aduc#nd  \n  a ten ] i e  no i  r i scu r i  [ i
amen in ]` r i  ae r iene  a t# t  de  na tu r`
extern`, c#t [i pe plan intern, generalul-
maior  Staf ie  a enumerat  t ipur i le  de
agresiuni aeriene [i st`ri conflictuale
care pot  afecta secur i ta tea aer ian`
na] ional`,  opr indu-se asupra unora
dintre ele pentru a puncta consecin]ele
\n planul ac]iunilor for]elor chemate s`
reac]ioneze imediat. Au fost expuse [i
cerin]ele de baz` c`rora trebuie s` le
r`spund` un sistem militar eficace de
asigurare a securit`]ii aeriene.

S -a  ap rec ia t  c`  Rom#n ia ,  p r i n

pozi]ia sa geopolitic` [i geostrategic`,
ocup`  un  loc  impor tan t  \n  re ]eaua
circuitelor europene [i \n conectarea
cont inentu lu i  la  spa] i i le  geogra f ice
\nvec ina te ,  cons t i t u ie  o  i nsu l`  de
stabilitate \n aceast` parte a Europei [i
poate deveni un autentic produc`tor de
securitate, integrarea ei \n structurile
europene [i euroatlantice constituind un
obiectiv fundamental [i r`spunsul cel
mai adecvat la necesit`]ile de securitate
ale Rom#niei.

Au to ru l  a  a t ras  a ten ] i a  asupra
riscurilor ce ar putea fi provocate de
d i f icu l t` ] i le  iv i te  \n  func] iona l i ta tea
For]elor Aeriene \n cazul aloc`rii unor
resurse financiare limitate pentru mo-
dernizarea lor.

|n cadrul  comunic`rii sale “RiscurileRiscurileRiscurileRiscurileRiscurile
puteri i  aeriene la adresa securi t`] i iputer i i  aeriene la adresa securi t`] i iputer i i  aeriene la adresa securi t`] i iputer i i  aeriene la adresa securi t`] i iputer i i  aeriene la adresa securi t`] i i
g lobale”,globale”,globale”,globale”,globale”, pre[edintele execut iv alpre[edintele execut iv alpre[edintele execut iv alpre[edintele execut iv alpre[edintele execut iv al
Funda]iei  EURISC, domnul LiviuFunda]iei  EURISC, domnul LiviuFunda]iei  EURISC, domnul LiviuFunda]iei  EURISC, domnul LiviuFunda]iei  EURISC, domnul Liviu
Mure[an,Mure[an,Mure[an,Mure[an,Mure[an, a relevat c#teva considera]ii
personale pornind de la extinderea zonelor
de opera]ii care ]in de securitatea na]ional`
\n afara frontierelor, extindere determinat`
de apartenen]a la Al ian]`, de lupta
\mpotriva terorismului.

Vorbitorul a pledat pe necesitatea
integr`rii \n sistemele militare [i civile din
punctul de vedere al cantit`]ii  de imagini

Exist` [i r iscuri
[i informa]ii ce se pot ob]ine din spa]iul
cosmic [i  din cel aerian, enun]#nd
posibilit`]ile ce le ofer` plasarea radarelor
\n spa]iul cosmic.

Rezultatele ob]inute prin cercetarea \n
domeniul riscurilor vor duce la adev`rate
revolu]ii – a apreciat autorul – inclusiv \n
domeniul de interes al avia]iei civile [i
militare, oferind ca exemplu Institutul
mondial de management al dezasterelor [i
r iscuri lor de la Washington, care  a
dezvoltat o serie de instrumente [tiin]ifice
cu aplicare practic` imediat`. Printr-un

laptop cu leg`tur` prin satelit se pot
prelucra, la ora actual`, \ntre altele:
amenin]`rile teroriste cu rachete balistice,
monitorizarea sateli]ilor [i a amenin]`rilor
din atmosfer`, monitorizarea asteroizilor,
a cometelor [i a posibilelor intersect`ri cu
orbita terestr`, alte accidente majore
naturale. Confirmarea o avem \n recentele
dezv`luiri despre asteroidul ce amenin]`
planeta \n 2019. Vorbitorul a insistat asupra
aten]iei ce trebuie acordat` celei de-a treia
dimensiuni a NATO, cea [tiin]ific`, pe l#ng`
dimensiunile politic` [i militar`.

Un plus de aten]ie trebuie dedicat [i
orient`ri lor din industria de ap`rare

european`, at#t prin prisma propriei noastre
industrii de ap`rare – inclusiv \n domeniul
avia]iei –, c#t [i al politicii viitoare a achizi]iei
aparatelor de zbor [i echip amentelor pe care
le vom folosi.

Domnul Liviu Mure[an a reiterat
nevoia de “vigi len]` cri t ic`” la care
\ndeamn` raportul “Cometa”, privitor la
fenomenele neelucidate (OZN), ipotez`
extraterestr` despre care a relatat nu
demult presa \n leg`tur`  cu un obiect
neident i f icat ce dezvolta o vi tez`
fenomenal` [i pentru a c`rui interceptare
au fost ridicate cele mai performante
avioane militare ale S.U.A.

V`zute \n lumina acestui deziderat,
For]ele Aeriene ale Rom#niei au fost
prezentate  de c`tre [eful statului lor
major,  domnul  genera l - loco tenentdomnul  genera l - loco tenentdomnul  genera l - loco tenentdomnul  genera l - loco tenentdomnul  genera l - loco tenent
Constantin GheorgheConstantin GheorgheConstantin GheorgheConstantin GheorgheConstantin Gheorghe, ca fiind \n prim
planul unor procese de restructurare [i
modernizare \n scopul realiz`rii intero-
perabilit`]ii cu structurile  similare din
]`rile membre NATO.

S-a urm`rit cre[terea mobilit`]ii [i
flexibilit`]ii acestora, asigurarea sus]inerii
logistice \n volum c#t mai apropiat de
necesar, \mbun`t`]irea managementului
resurselor umane, realizarea unui nou
sistem de comand`-control integrabil \n
sistemul similar NATO.

|n cuprinsul comunic`rii a fost ar`tat
s tad iu l  rea l iz`r i i  Ob iec t ive lo r  de
Partener iat  (P.G.) ,  care au reveni t
For]elor Aeriene [i s-au detaliat trei

|n perspectiva integr`rii \n structurile Nord-Atlantice

dintre principiile de baz` care vor sta la
baza definirii structurilor ce vor alc`tui
For]ele Aeriene ale Rom#niei, [i anume:
mobilitatea, flexibilitatea, posibilitatea
letal`.

Considerat` ca un factor foarte
important \n ecua]ia accederii \n NATO,
dotarea cu armament [i tehnic` de lupt`
a fost trecut` \n revist` pe etape. Astfel,
la \nceput, eforturile au fost orientate
spre modernizarea tehnicii existente, un
exemplu \n acest sens constituindu-l
derularea cu rezultate foarte bune a
programelor de modernizare pentru
avionul MiG-21 LanceR [i elicopterul
IAR-330 SOCAT, \n care s-au vizat
cre[terea performan]elor [i \mbun`t`-
]irea caracteristicilor acestor aeronave
pr in adaptarea unor subsisteme la
exigen]ele prezentului.

|n perioada imediat urm`toare se va
trece la revitalizarea avionului MiG-29,
la finan]area programului de fabricare a
IAR-ului 99 {OIM. |ntr-o alt` etap`,
probabil dup` 2010, For]ele Aeriene ale

Rom#niei vor fi dotate cu avioane de
transport mediu curier [i aeronave de
lupt` multirol.

Referitor la dotarea cu echipamente
moderne, prin achizi]ionarea radarelor
FPS-117 [i, \n viitor, a celor pentru
cercetare  la  mic`  \n` l ] ime (GAP-
FILLER), implementarea sistemului
ASOC [i integrarea ulterioar` a acestuia
\n sistemul NATO, a fost eviden]iat saltul
marcat \n \mbun`t`]irea [i dezvoltarea
sistemului de supraveghere [i cercetare
aerian`.

|n ceea ce prive[te modernizarea
instruirii, aceasta este pus` \n eviden]`
de \mbun`t` ] i rea  concep] ie i  p r in
\nsu[irea procedurilor NATO de ac]iune
\n misiuni de sprijin aerian apropiat,
t ranspor t  aer ian ,  c`utare-sa lvare ,
precum [i a procedurilor [i standardelor
NATO privind comanda [i controlul. {eful
Statului Major al For]elor Aeriene a

relevat profesionalismul, capacitatea
organ iza tor ic`  [ i  de  execu] ie  a
personalului For]elor Aeriene \n timpul
exerc i ] i i lo r  NATO/PfP,  rezu l ta te le
marcante ob]inute de aviatorii militari
rom#ni  \n  mis iun i le  executa te  \n
Afganistan.

Referindu-se la muta]iile importante
ce vor avea loc \n ceea ce prive[te
conducerea, comanda For]elor Aeriene,
a ar`tat c` \n luna septembrie va intra
\n func]iune Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal [i a expus direc]iile de
ac] iune pr in  care  se  va  rea l iza  o
fluidizare a actului de comand`, mai
mult` rigoare [i r`spundere [i, prin
urmare,  s iguran]`  \n  \ndep l in i rea
misiunilor.

Redactorul paginii
Comandor (r) PETRE B@N~

PUTEREA AERIAN~ – realitate [i
perspectiv` la \nceputul Mileniului III

PUTEREA AERIAN~ – realitate [i
perspectiv` la \nceputul Mileniului III

SIMPOZION:
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a Bra[ov s-a desf`[urat
festivitatea de \n`l]are \n
grad a absolven]ilor Aca-

demiei For]elor Aeriene “Henri
Coand`“. Aceast` promo]ie a fost
denumit` onorific: Promo]ia “Gene-

ral Eremia Grigorescu”. 46 de tineri
au primit gradele de sublocotenent de
avia]ie sau de artilerie [i rachete
antiaeriene. Dintre ace[tia, 9 au fost
preg`ti]i pentru structurile armatei
Republicii Moldova.

Cele mai bune rezultate le-au
ob]inut sublocotenen]ii Daniel Sorin
Ni]`, dintre aviatori, [i Petre
Trandabur, dintre artileri[ti [i
racheti[ti antiaerieni. Dintre tinerii
ofi]eri moldoveni, media de absolvire
cea mai mare a realizat-o subloco-
tenentul Victor D`nilescu – pilot
elicopterist.

La festivitate au participat rude [i
al]i apropia]i ai absolven]ilor, unii
venind chiar din Republica Moldova,

 46 de sublocotenen]i intr` cu speran]`, cu 46 de sublocotenen]i intr` cu speran]`, cu 46 de sublocotenen]i intr` cu speran]`, cu 46 de sublocotenen]i intr` cu speran]`, cu 46 de sublocotenen]i intr` cu speran]`, cu

\ncredere \ntr-o carier` pe care le-o dorim c#t mai\ncredere \ntr-o carier` pe care le-o dorim c#t mai\ncredere \ntr-o carier` pe care le-o dorim c#t mai\ncredere \ntr-o carier` pe care le-o dorim c#t mai\ncredere \ntr-o carier` pe care le-o dorim c#t mai

reu[it`, c#t mai str`lucit`!reu[it`, c#t mai str`lucit`!reu[it`, c#t mai str`lucit`!reu[it`, c#t mai str`lucit`!reu[it`, c#t mai str`lucit`!

veterani [i rezervi[ti, reprezentan]i ai
organelor administra]iei locale.

Adres#ndu-se absolven]ilor,
generalul Constantin Gheorghe,

[eful Statului Major al For]elor

Aeriene, a spus:
“Absolvirea cursurilor [i \n`l]area

\n grad reprezint` \ncununarea
activit`]ii pe care a]i depus-o \n s`lile
de clas` [i de specialitate, \n
laboratoare, la simulator [i pe aero-
drom, pe c#mpul de instruc]ie [i \n
aplica]ii.

Rezultatele ob]inute la exa-
menele de absolvire [i licen]`,  \n
majoritatea lor bune [i foarte bune,
reflect` seriozitatea [i maturitatea pe
care le-a]i dovedit \n preg`tire,
hot`r#rea de a deveni profesioni[ti
des`v#r[i]i. Dar procesul de preg`tire
nu s-a \ncheiat. Ve]i continua
preg`tirea \n [coala de aplica]ie, unde
ve]i realiza specializarea ini]ial` \n
avia]ie, rachete [i artilerie antiaerian`

[i v` ve]i preg`ti pentru prima func]ie
\n cadrul cursului de baz`. Cu alte
cuvinte, ast`zi a]i \ncheiat doar o
etap`, este adev`rat, deosebit de
important`, din procesul de formare
ca lupt`tori [i speciali[ti \n domeniul
avia]iei [i ap`r`rii aeriene.

Dup` cum este cunoscut, [coala
de aplica]ie asigur` des`v#r[irea
profesional` a aviatorilor, radiolo-
catori[tilor, artileri[tilor [i rache-
ti[tilor antiaerieni. Acest lucru are o
semnifica]ie deosebit` – dumnea-
voastr` ve]i fi viitorul corp de cadre
militare din For]ele Aeriene ale
Rom#niei. De aceea, a[tept [i
a[tept`m de la dumneavoastr`
eforturi mari, pentru a face din
categoria noastr` de for]e armate una
dinamic`, puternic`, viabil`, cu
adev`rat de elit`, capabil` s` suporte
schimb`ri rapide, s` ]in` pasul cu
noile cerin]e doctrinare, s` realizeze
interoperabilitatea cu for]ele aeriene
ale statelor membre ale Alian]ei
Nord-Atlantice.

V` \ndemn s` v` preg`ti]i cu toat`
seriozitatea! Instrui]i-v` \n a[a fel \nc#t
s` face]i cinste institu]iei care v-a
format, statului nostru major,
Armatei Rom#niei!”

{eful promo]iei 2002 a Aca-
demiei For]elor Aeriene este
sublocotenentul Daniel Sorin

Ni]`. El a dob#ndit gradul de ofi]er
dup` ce a ob]inut o medie de
absolvire de 9,54.

|n perioada [colariz`rii a zburat
32 de ore pe avionul IAK-52 [i 29 pe
L-39 ZA. A reu[it s` zboare \n simpl`
comand` pe ambele aeronave.

Sublocotenentul Daniel este un
t#n`r performant. Unul dintre
argumente fiind faptul c` a fost
admis la Cursul de Preg`tire pentru
Pilo]i de V#n`toare. Curs care se va
desf`[ura \n Fran]a, pe parcursul
anilor 2002 [i 2003. S` recunoa[tem
c` este o reu[it` de excep]ie, c`
sublocotenentul Ni]` [i-a apropiat o
[ans` aparte. Dac` o va folosi cum
trebuie, cariera sa va \ncepe mai
mult dec#t promi]`tor.

Iat` [i cum g#nde[te el despre
ceea ce a realizat [i ceea ce urmeaz`:
“Media de absolvire reflect` efor-
turile mele, dar consider c` mai
important este ceea ce voi face \n
continuare, ca s` confirm \n practic`
acest nivel, s` devin un foarte bun
pilot militar”.

O NOU~ PROMO}IE DE OFI}ERI A ABSOLVIT CURSUL DE BAZ~

La festivitatea de absolvire a cursului
de baz` de la {coala de Aplica]ie pentru
Avia]ie, Statul Major al For]elor Aeriene a
fost reprezentat de generalul-maior

Gheorghe Catrina.
Aici au \ncheiat preg`tirea 39  de

ofi]eri navigan]i, din care 22 vor zbura
avioane supersonice. Trei pilo]i au fost
preg`ti]i pentru Ministerul de Interne, ei
zbur#nd elicopterele. Al]i 23 de sublo-
cotenen]i s-au preg`tit \n specialit`]ile de
navigator [i ofi]eri de stat major, doi
dintre ei fiind din Republica Moldova.

Cele mai bune rezultate le-au ob]inut

Generalul-locotenent Constantin Gheorghe, [eful Statului

Major al For]elor Aeriene, \l felicit` pe [eful promo]iei 2002

a Academiei For]elor Aeriene – proasp`tul sublocotenent

Daniel Sorin Ni]`

sublocotenen]ii Petre Andrei Costache –
dintre pilo]i, [i Constantin Mircea }ibu –
dintre navigatori.

Despre pi lo] i ,  comandantul  [coli i ,
comandorul Eminescu Co[erea, apre-
cia c` se constituie \ntr-un grup bine
preg`tit, cu interes deosebit pentru zbor,
cu  matur i ta te  \n  abordarea  car iere i
militare.  Ei au zburat c#te 15 ore pe
av ionul  L -29 .  De fapt ,  \n  {coa la  de
Aplica]ie pentru Avia]ie planul de zbor
pentru cursan]i a fost \ndeplinit sut` la
sut` ,  f`r`  inc idente  sau evenimente
nepl`cute.

La {coala de Aplica]ie pentru Artilerie [i
Rachete Antiaeriene, festivitatea de absolvire
a fost onorat`, din  partea Statului Major al For-
]elor Aeriene, de c`tre generalul de brigad`

Nicolae Marinel. Cursul de baz` al acestei
institu]ii de \nv`]`m#nt a fost parcurs cu succes
de c`tre 20 de ofi]eri – 3 fiind repartiza]i \n
unit`]i apar]in#nd Statului Major al For]elor
Aeriene, iar 17 \n cele ale Statului Major al
For]elor Terestre.

Colonelul Gheorghe Manolache,

loc]iitorul comandantului [colii, ne-a
precizat c` aceast` promo]ie este cea mai bine

... la {coala de Aplica]ie pentru Avia]ie ... la {coala de Aplica]ie pentru Artilerie
[i Rachete Antiaeriene

preg`tit` din toate punctele de vedere,
performan]a fiind posibil` [i datorit` faptului
c` ofi]erii au avut un nivel superior de
cuno[tin]e la absolvirea Academiei For]elor
Aeriene. Tinerii ofi]eri din aceast` promo]ie
au avut [i [ansa de a efectua trageri reale cu
rachete C.A.-94. Deci, se duc \n unit`]i cu
botezul focului deja f`cut.

{eful de promo]ie, sublocotenentul

Veronel Audi Vironel Asandei, este un ofi]er
foarte bine preg`tit din toate punctele de
vedere [i profesorii s`i \i prev`d o carier`
reu[it`.

Sublocotenentul de arti-

lerie [i rachete antiaeriene

Petre Trandabur

Pentru albumul cu amintiri

frumoase – ofi]eri din Rom#nia

[i Republica Moldova \n

admira]ia unei fete (care nu

[tim de unde este)
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Cei ce “v`d” dincolo
de linia orizontului

|n fiecare an, la 25 iulie, cu mic cu mare,
radiolocatori[tii s`rb`toresc ziua armei. De[i
considerat` o arm` t#n`r`, radioloca]ia va
marca, peste numai trei ani, cinci decenii de
existen]`. |n tot acest timp, caracterizat de o
evolu]ie tehnologic` spectaculoas`, ce a avut
impact inclusiv asupra ducerii ac]iunilor de
lupt`, radioloca]iea s-a adaptat, permanent,
noilor cerin]e.

Cu siguran]`, cele mai solicitante
posturi de lupt` pentru radiolocatori[ti
sunt cele din subunitatea plasat` la o
\n`l]ime de 1.826 m. Oamenii efec-
tueaz` serviciul de lupt` \n ture, \n
echipe care se schimb` la o s`pt`m#n`.

Via]a lor este complicat`, mai \nt#i
din cauza c`ilor de acces. Mai bine zis
a c`ii de acces – anevoioas` tot timpul
anului, dar foarte dificil` \n anotimpul
rece. {i cum aici iarna \ncepe \n
octombrie-noiembrie [i se termin` \n
aprilie-mai, v` imagina]i ce se poate
\nt#mpla.

Condi]iile meteo sunt, de
asemenea, cu totul neprietenoase [i de multe ori
nefavorabile execut`rii serviciului de lupt`. La
aproape 2.000 metri \n`l]ime, \n zece minute poate
s` fie senin, cu soare dogoritor, s` plou`, s` tune, s`
fulgere, s` tr`sneasc`, dup` care s` ias` iar`[i
soarele. Uneori, capriciile naturii au urm`ri nefaste
asupra tehnicii din dotare.

Alimentarea cu energie electric`, aprovizionarea
cu ap` pot fi lesne afectate, consecin]ele fiind dintre
cele mai nepl`cute.

Deocamdat` tehnica modern` din dotare, sta]ia
FPS-117, func]ioneaz` normal [i nu a suferit avarii
la... agresiunile naturii furioase. Acest lucru nu
\nseamn` c` nu sunt probleme care s` pun` la
\ncercare profesionalismul celor de aici. Dar
lucrurile au intrat, \ntotdeauna, repede, \n normal,
\n parametrii ceru]i, iar serviciul de lupt` s-a
desf`[urat f`r` \ntreruperi, f`r` poticneli.

C`pitanul ing. Daniel Bl`naru, comandantul
subunit`]ii, ne-a relatat, recent, c` are \ncredere \n
cei cu care lucreaz`, condi]iile acestea speciale i-au
unit, i-au maturizat, oamenii ocup#ndu-se serios de

misiunile ce le revin. Sigur, ei deja se g#ndesc la
lunile de iarn` care vor veni, planific` [i realizeaz`
din timp aprovizionarea cu cele trebuincioase
anotimpului rece.

L-am \ntrebat pe c`pitanul Bl`naru cum au
s`rb`torit radiolocatori[tii de la din aceast`
subunitate ziua armei:

– |n felul nostru – ne-a r`spuns. F`r` mare fast.
Dar am sim]it nevoia s` marc`m evenimentul. S`
evoc`m istoria armei, s` ne imagin`m viitorul ei. S`
ne felicit`m [i s` ne dorim s` fie bine, s` continu`m
s` fim aceea[i oameni mode[ti, dar serio[i,
responsabili \n leg`tur` cu misiunile \ncredin]ate.
|n rest, fiecare ne-am v`zut de treab` la postul s`u.

Altfel spus, acolo, \n v#rf de munte, Ziua
Radioloca]iei s-a s`rb`torit mai mult cu sufletul,
eventualele cupe de [ampanie fiind planificate pentru
s`pt`m#na \n care cei \n cauz` se vor fi aflat \n
familie, acas`.

Comandor DUMITRU AMARIEI

|ntocmirea manualului a fost
impus` de necesitatea de a regle-
menta activitatea de \ntrebuin]are
a radarelor FPS-117 [i de a pune
la dispozi]ia echipajelor radar un
set complet de opera]iuni [i
scenarii care trebuie executate la
pace [i \n situa]ii de criz` [i r`zboi.

La  mare
\n`l]ime

Programul, \nceput \n 1996, a avut ca scop
crearea unui sistem de identificare  compatibil
cu cel utilizat de structurile NATO.

Identify Friend or Foe (Identificator amic-
inamic) este un sistem cu care se poate stabili,
\n primul r#nd, apartenen]a aeronavelor aflate
\n aer, f`c#nd diferen]a amic-imanic. El ar trebui
s` se reg`seasc` pe orice mijloc tehnic, precum
[i pe cele care execut` cercetare radio-
electronic`. Sistemul “Dialog–IFF” este format

Programul “DIALOG–IFF”
dintr-un interogator (aflat \n \nzestrarea tehnicii
dispuse la sol) [i un transponder (aflat \n
\nzestrarea aeronavelor).

|n mod normal, pentru a ob]ine informa]ii
c#t mai detaliate, toate radarele ar trebui s` aib`
interogatoare \n dotare.

Radarele FPS [i START-1M sunt deja
\nzestrate cu interogatoare terestre.

Pentru sta]iile de radioloca]ie mai vechi, s-a
ajuns la varianta cre`rii unui singur interogator
la nivel de unitate de radioloca]ie.

De la colonelul ing. Ion Blaju], am aflat
c` “interogatoarele, prin modurile de operare,
ob]in informa]ii at#t de la aeronavele militare,
c#t [i de la cele civile. Se pot ob]ine inclusiv
informa]ii de avertizare, de genul: incendii, avarii,
deturn`ri”.

|n prezent, acest produs este \n omologare
la AEROSTAR Bac`u. Va intra \n dotarea a dou`
unit`]i de radioloca]ie, pentru testarea
opera]ional`, la sf#r[itul primului trimestru din
2003.

Dup` testarea-evaluarea produsului, se va
trece la \nzestrarea unit`]ilor de radioloca]ie,
acest lucru urm#nd a se face [i \n func]ie de
aprecierile speciali[tilor.

|n urma experien]ei acumulate prin
producerea sta]iei de radioloca]ie START,
de concep]ie rom#neasc`, constructorii au
trecut la realizarea lui START-1M. Proiectul
START-1M a fost realizat ]in#ndu-se cont
c` trebuie s` se ob]in` un radar foarte
mobil, care s` descopere ]intele aeriene ce
evolueaz` la \n`l]ime joas` [i distan]`
medie.

Testarea protot ipului  sta] ie i  de
radioloca]ie START-1M s-a efectuat \n
perioada septembrie 2000 – februarie 2001,
\n dou` unit`]i de radioloca]ie, de c`tre un
echipaj  specia l  dest inat .  Evalu`ri le
preliminare s-au executat de c`tre [eful
radarului, cele par]iale de c`tre o comisie a
unit`]ii de testare, iar evaluarea final` – de
o comisie a Statului Major al For]elor
Aeriene. Principalele concluzii, \n urma
activit`]ii de testare opera]ional`, au fost:

– descoperirea ] intelor aeriene s-a
executat \ntr-un volum de supraveghere

Prototipul

START-1M

– \n probe

mai mare dec#t cel impus prin specifica]ii;
– radarul a asigurat \ndeplinirea misiunii

chiar [i \ntr-un mediu ostil ,  cu bruiaj,
datorit` performan]elor de contra-contra
m`suri electronice ale aparaturii de emisie-
recep]ie [i procesare;

– sistemul de identificare amic-inamic
(IFF) a asigurat identificarea la standarde
NATO [i permite moderniz`ri ulterioare.

Au existat  [ i  defec] iuni  pe t impul
test`rii, dar acestea au fost remediate \n
timp util. Conform indicatorilor de fiabilitate
ai radarului, determina]i pe baza deran-
jamentelor ap`rute \n perioada test`rii, s-a
stabilit c` probabilitatea de func]ionare f`r`
defecte este de 98,77 la sut`.

|n urma analizei calculelor efectuate s-a
constatat, de c`tre speciali[ti, c` valorile
indicatorilor specifici sunt foarte bune [i se
\ncadreaz` \n  l imitele  admise pentru
introducerea \n exploatare a radarului.
S-au eviden]iat u[urin]a [i timpul scurt
\n care personalul, ce deserve[te radarul,
poate remedia deranjamentele ce apar \n
timpul func]ion`rii acestuia.

Propunerile privind \mbun`t`]irea unor
elemente ale radarului au vizat, printre
altele, revitalizarea sistemului de clima-
tizare [i modificarea sistemului de afi[are
a datelor.

Activitatea prilejuit` de s`rb`torirea Zilei
Radioloca]iei s-a dovedit a fi un bun moment
pentru cei prezen]i, de a rememora etapele
str`b`tute de arm`, de a reliefa locul [i rolul ei
\n cadrul sistemului, dup` parcurgerea
etapelor de restructurare, \nzestrare [i
opera]ionalizare. |n acest sens, generalul-

locotenent Constantin Gheorghe, [eful

Statului Major al For]elor Aeriene, \n
mesajul adresat radiolocatori[tilor cu prilejul
zilei lor, sublinia faptul c` “radioloca]ia a
parcurs o traiectorie mereu ascendent`, cu
momente [i etape importante \n ceea ce
prive[te structurile organizatorice [i de
conducere, dotarea cu tehnic` modern` [i
perfec]ionarea preg`tirii. Istoria acestei arme
a fost scris` de genera]iile de speciali[ti care,
prin eforturile de zi cu zi, au ac]ionat cu
devotament [i profesionalism [i au reu[it
mereu s` \ndeplineasc` misiunile complexe de
supraveghere a spa]iului aerian!”

Ast`zi, nu putem vorbi despre radioloca]ie
f`r` a lua \n considerare amplul proces de
restructurare, modernizare [i \nzestrare pe
care \l parcurge. Important, \ns`, este c` atunci
c#nd vorbim despre acest proces, o facem \n
termeni de optimizare, eficientizare, de

ridicare a performan]ei.
Pornind de la faptul c` nevoia de

supraveghere a spa]iului aerian [i de asigurare
cu informa]ii radar pentru sistemele de
combatere a ]intelor aeriene va fi permanent`,
arma radioloca]ie va avea [i \n viitor un rol
important \n ansamblul For]elor Aeriene, iar
dimensiunea [i dezvoltarea ei vor fi \n
concordan]` cu rolul [i misiunile ce-i revin.

Colectivul de elaborare este
format din: colonelul Niculae

T`nase, maiorul ing. {tefan

Naghel [i c`pitanul ing.  Gheor-

ghe Necula.

Elementele referitoare la radarul
FPS-117, din cuprinsul manualului,
sunt legate de: destina]ie, carac-

teristici tehnico-tactice, com-
punerea [i atribu]iile echipajului,
preg`tirea [i executarea serviciului
de lupt`, lucru \n condi]ii de mediu
nefavorabile.

Un capitol aparte al manualului
este reprezentat de anexe, ce au
rolul de a oferi suportul practic
pentru elementele teoretice
prezentate anterior. Manualul este
finalizat, iar dup` aprob`rile de
rigoare va fi multiplicat [i expediat
echipajelor ce utilizeaz` radarele
FPS-117.

Produsul creat de colonelul (r) Ioancolonelul (r) Ioancolonelul (r) Ioancolonelul (r) Ioancolonelul (r) Ioan
DodonDodonDodonDodonDodon [i colectivul firmei MAGICA SRL,
al c`rei director este, dup` ani de studii
[i  test`ri  a intrat \n faza de imple-
mentare. Extractorul automat de date,
pe l#ng` faptul c` va u[ura considerabil
activitatea operatorilor de pe sta]iile de
radio loca] ie  analog ice,  va permi te
transmiterea situa]iei aeriene la ASOC,
\n timp real. Testarea [i implementarea
lui  s-au f`cut  pentru radare de t ip

Extractor automat de date
telemetru. Principiul de func]ionare al
extractorului automat de date poate fi
sintetizat astfel: preia informa]ia ana-
log ic` ,  o  t ransform` \n  in forma] ie
digital` [i o transmite prin sistemele de
comunica]ii la elementele de decizie
(centrele opera]ionale din sistemele de
comand`-control).

Implementarea extractoru lu i  va
permite automatizarea \ntregului sistem
de radioloca]ie.

Ziua Radioloca]iei Ziua Radioloca]iei Ziua Radioloca]iei 

Pagin` realizat` de c`pitan CRISTIAN PREDA
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Pleci c#teodat` la drum [i
urm`re[ti un fapt, \l g`se[ti [i dup`
ce, \n felul acesta, ai \mp`rt`[it [i
altora sensurile lui, apar l`turalnice
lucruri [i impresii pe l#ng` care ai
trecut [i de-abia atunci le descoperi
semnifica]ia. Am fost, zilele trecute,
reporter pe frontul
luptei antiteroriste
din Afganistan. C`l-
dura era sufocant`,
aerul de[ertului greu
de respirat, iar peste
Kandahar plutea un
timp nesigur. Am
vizitat baza militar`
“Rakkasan”, am v`-
zut acolo corturi
imense, trupe din
“Delta Force”, eli-
coptere “Chinook” [i
“Apache”, bombardiere A-10,
supersolda]i \n uniforme de culoarea
de[ertului.

Am stat de vorb` cu militarii no[tri
despre misiunea lor \n opera]iunea
“Enduring Freedom”, despre echi-
pamente, condi]iile din de[ert, despre
team`, sacrificiu [i curaj. Le-am aflat
g#ndurile [i fr`m#nt`rile interioare,
am [i scris despre ele.

Mi-am amintit de multe ori de
drumul acela, \ntotdeauna cu
\nc#ntare, dar de la un timp [i cu nu

Recent, colonelulcolonelulcolonelulcolonelulcolonelul TTTTTudor Dragomirudor Dragomirudor Dragomirudor Dragomirudor Dragomir,
comandantul {colii de Aplica]ie pentru
Artilerie [i Rachete Antiaeriene, [i-a sus]inut
public teza de doctorat cu tema:
“Dimensiunea ap`r`rii antiaeriene a“Dimensiunea ap`r`rii antiaeriene a“Dimensiunea ap`r`rii antiaeriene a“Dimensiunea ap`r`rii antiaeriene a“Dimensiunea ap`r`rii antiaeriene a
obiectivelor [i trupelor cu arti leria [iobiectivelor [i trupelor cu arti leria [iobiectivelor [i trupelor cu arti leria [iobiectivelor [i trupelor cu arti leria [iobiectivelor [i trupelor cu arti leria [i
rachetele antiaeriene \n condi]i i lerachetele antiaeriene \n condi]i i lerachetele antiaeriene \n condi]i i lerachetele antiaeriene \n condi]i i lerachetele antiaeriene \n condi]i i le
r`zboiului modern”r`zboiului modern”r`zboiului modern”r`zboiului modern”r`zboiului modern”.

A[a cum men]iona \nsu[i autorul, scopul
principal al lucr`rii a fost perceperea [i
eviden]ierea dimensiunilor func]ionale ale
ap`r`rii antiaeriene a obiectivelor [i trupelor la
nivel opera]ional, organiza]ional, tehnologic,
logistic [i psiho-uman. Aceasta \n condi]iile \n
care amploarea, importan]a [i dinamica mereu
cresc#nde ale ac]iunilor militare \n cadrul
dimensiunii verticale a confrunt`rii armate
cap`t` valen]e noi [i \n care rolul artileriei [i
rachetelor antiaeriene, al`turi de avia]ie [i
radioloca]ie, este \n continu` cre[tere.

|n cadrul procesului de modernizare a For]elor Aeriene ale
Rom#niei, un rol important este ocupat de crearea infrastructurilor
conform standardelor NATO. Conceperea [i punerea \n practic`
a acestui proces au revenit, desigur, geni[tilor. ColonelulColonelulColonelulColonelulColonelul TTTTTitiitiitiitiiti
Muza[Muza[Muza[Muza[Muza[, un om al faptelor [i mai pu]in al vorbelor, ne-a prezentat,
pe scurt, principalele activit`]i ale acestui an derulate de geni[ti.
“Chiar \n acest moment, se desf`[oar` lucr`ri genistice complexe
de modernizare a infrastructurii aerodromului de la Baza Aerian`
C#mpia Turzii. Se execut` platforme pentru elicoptere [i avioane
de transport, un drum de leg`tur`, <<bretele>> interioare.
Finalizarea acestor lucr`ri va asigura independen]` categoriilor
de aeronave din \nzestrarea bazei aeriene, pentru efectuarea
manevrelor specifice. Un alt obiectiv important \l reprezint`
efectuarea lucr`rilor pentru crearea infrastructurilor necesare {colii
de Aplica]ie a For]elor Aeriene de la Boboc. Concret, lucr`rile vor
consta \n realizarea de platforme [i dispozitive specifice pentru
artilerie [i rachete antiaeriene [i radioloca]ie. Avem [i un obiectiv

Alcool, neaten]ie...

Sublocotenentul Ilie SavaSublocotenentul Ilie SavaSublocotenentul Ilie SavaSublocotenentul Ilie SavaSublocotenentul Ilie Sava se deplasa
c`tre unitate, cu autoturismul proprietate
personal` “Dacia” 1310. Pe raza localit`]ii
Sine[ti, din jude]ul Ialomi]a, pe fondul
neadapt`rii vitezei la condi]iile de drum [i
a neaten]iei, \ntr-o curb`, a pierdut controlul
volanului [i s-a izbit de un st#lp de pe
marginea drumului. A fost internat la
Spitalul or`[enesc Urziceni, cu diag-

A intrat \n tradi]ia [i onoarea Asocia]iei Rom#ne pentru
Propaganda [i Istoria Aeronauticii s`-[i omagieze \nainta[ii,
personalit`]ile. S#mb`t`, 27 iulie, a.c., a fost s`rb`torit generalul degeneralul degeneralul degeneralul degeneralul de
flotil` aerian` \n retragere ing. VICTflotil` aerian` \n retragere ing. VICTflotil` aerian` \n retragere ing. VICTflotil` aerian` \n retragere ing. VICTflotil` aerian` \n retragere ing. VICTOR {OIMAOR {OIMAOR {OIMAOR {OIMAOR {OIMA, cu prilejul \mplinirii
v#rstei de 90 de ani.

Via]a [i activitatea venerabilului aviator a fost prezentat` de
comandorul \n retragere ing. Valerian {erb`nescu.

Victor {oima  s-a n`scut la 21 iulie 1912, la Sibiu. Dup`
terminarea studiilor tehnice a ob]inut  [i brevetul de pilot de
recunoa[tere pe avioane de r`zboi, la {coala de perfec]ionare de la
Buz`u. A fost, totodat`, pilot de recep]ie [i contrarecep]ie.

Un moment important din activitatea sa l-a constituit participarea
la cel de-al doilea r`zboi mondial, pentru faptele sale de arme fiind decorat cu \nalte distinc]ii ale
statului rom#n. Este cavaler al ordinelor “Coroana Rom#niei”, “Virtutea Aeronautic`“ [i “Steaua
Rom#niei”, toate cu spade [i panglic` de Virtute Militar`.

A ocupat func]ii importante \n avia]ia militar` [i civil`, \ntre care enumer`m pe cele de inginer-
[ef al Centrului de Instruc]ie al Avia]iei, inginer-[ef al Avia]iei Militare, al TAROM, comandant al
Aeroportului Interna]ional B`neasa. A fost r`spl`tit pentru seriozitatea [i competen]a cu care [i-a
\ndeplinit sarcinile cu “Ordinul Muncii”.

Despre omul, pilotul [i inginerul de \nalt` valoare moral` [i profesional` au mai vorbit domniidomniidomniidomniidomnii
general-maior (r) general-maior (r) general-maior (r) general-maior (r) general-maior (r) Aurel Niculescu, comandorii (r) Remus Bunea, Jean D`sc`lescu, ing.Aurel Niculescu, comandorii (r) Remus Bunea, Jean D`sc`lescu, ing.Aurel Niculescu, comandorii (r) Remus Bunea, Jean D`sc`lescu, ing.Aurel Niculescu, comandorii (r) Remus Bunea, Jean D`sc`lescu, ing.Aurel Niculescu, comandorii (r) Remus Bunea, Jean D`sc`lescu, ing.
VVVVVitalie Dr`gu[anitalie Dr`gu[anitalie Dr`gu[anitalie Dr`gu[anitalie Dr`gu[an. Comandorul (r) Marin R`doiComandorul (r) Marin R`doiComandorul (r) Marin R`doiComandorul (r) Marin R`doiComandorul (r) Marin R`doi i-a dedicat o impresionant` urare \n versuri.

V`dit emo]ionat, s`rb`toritul a evocat momente importante din via]a [i activitatea sa, a mul]umit
pentru onoarea ce i-a fost f`cut` de membrii ARPIA. (PETRE B@N~)PETRE B@N~)PETRE B@N~)PETRE B@N~)PETRE B@N~)

La redac]ia noastr  ̀s-a prezentat domnul Nicolae Smarand PetrescuNicolae Smarand PetrescuNicolae Smarand PetrescuNicolae Smarand PetrescuNicolae Smarand Petrescu,
pensionar, un colaborator [i pasionat cititor al publica]iilor militare, \ndeosebi al
revistei “CER SENIN”.CER SENIN”.CER SENIN”.CER SENIN”.CER SENIN”. |n anul 1942, domnia sa era \n [coala elementar̀  [i se
afla la Craiova, unde mama sa, Maria Petrescu, era directoarea {colii de fete nr.
1 “Elena Matei Basarab”.

|n lunile septembrie-octombrie ale anului 1942, mama sa, \mpreun  ̀cu alte
trei \nv ]̀̀ toare [i un grup de copii, \ntre care [i micu]ul Nicolae Smarand, s-au
dus \n repetate r#nduri la Spitalul Militar din Craiova, unde erau interna]i mai mul]i
r̀ ni]i, adu[i de pe front, \ntre care [i aviatori. Din modestele contribu]ii ale p r̀in]ilor
copiilor, precum [i ale mai multor oameni de bine s-au procurat obiecte medicale
[i pentru uz personal – alimente, dulciuri, ]ig r̀i, c r̀]i po[tale, plicuri [i alte bunuri
care au fost d r̀uite celor afla]i \n suferin]̀ . Copilul de atunci \[i reaminte[te c  ̀\n
saloane se aflau, \n tratament postoperator sau preg t̀i]i pentru a intra \n opera]ie,
osta[i, subofi]eri [i ofi]eri r̀ ni]i, unii foarte grav. C#]iva apar]ineau For]elor Aeriene.

|ndr`gosti]ii... de la C-130 Hercules
[tiu ce nel`murit` nemul]umire.
Fiindc` parc`, era ceva ce uitasem, sau
pe care \l l`sasem pe jum`tate
cercetat, [i [tiam c` ceva e, dar nu-mi
aduceam precis aminte...

{i \ntr-o zi, de cur#nd, mi-am
amintit. Era o poveste pe care n-o

notasem nic`ieri, cu ni[te b`rba]i \n
uniforme albastre, pilo]i pe Hercules
C-130, apar]in#nd For]elor Aeriene ale
Rom#niei. Ei au f`cut de opt ori, \n
doar c#teva zile, naveta Bucure[ti–
Kandahar [i retur. 12 ore pe zi, cu o
escal` tehnic` pentru alimentare la
Ashabad, \n Turkmenistan. Asta
\nseamn` distan]`, timp [i risc.
|nseamn`, \nainte de toate, capa-
bilitatea For]elor noastre Aeriene de
proiec]ie a unui batalion \n teatru (500
de militari, plus 16 tone de echi-

pament), la nivel operativ [i stra-
tegic. |nseamn` d`ruire, curaj [i
profesionalism. Ore de oboseal`
oprite \n marginea unui efort
dezl`n]uit f`r` am#nare.

Zbur#nd \mpreun` cu ei, mi s-
au p`rut bl#nzi [i lucizi, flexibili \n

d#rzenie [i aten]i la tot
ce este uman. }in minte
c`, dup` ce i-am apla-
udat pentru o aterizare
perfect`, m-am \ntrebat
cum de pot avea aerul
acela senin c#nd, de pe
orice colin`, te puteai
trezi cu o rachet` nepri-
etenoas`, iar nori de
dezvoltare vertical`
puneau probleme zbo-
rului nostru spre un alt
continent.

Cum \i cheam`? |i [ti]i, s-a mai
scris despre ei. Cunosc asemenea
oameni care \ncalc` toate legile
iner]iei, ale comodit`]ii [i ale pasivit`]ii
[i mi-ar fi greu s`-i numesc pe to]i,
fiindc` eroii mei mi-au r`mas \n minte
a[a, f`r` nume, ca ni[te fe]i-frumo[i
ai basmelor noastre moderne.

Sau, dac` vre]i, am putea s` le
spunem |NDR~GOSTI}II...

Colonel BENONE NEAGOE

GENI{TII LUPT~ PE TOATE FRONTURILE
realizat, care a constat \n preg`tirea [i asigurarea condi]iilor
desf`[ur`rii zborului de c`tre studen]ii Academiei For]elor
Aeriene “Henri Coand`“, pe terenul natural de la Ghimbav.
Lucr`rile au fost efectuate la timp, astfel \nc#t studen]ii au putut
efectua zborul pe IAK-52 \n condi]ii normale”.

De[i volumul de lucr`ri pentru fiecare obiectiv a cuprins [i
cuprinde un num`r mare de oameni [i agregate, ceea ce
presupune un efort considerabil, iar activit`]ile enumerate mai
sus ar p`rea suficiente pentru acest an, planul de munc` al
geni[tilor mai consemneaz` un capitol. Acesta este destinat
ac]iunilor preg`titoare pentru desf`[urarea exerci]iului multi-
na]ional de geniu “CORNER STONE 2003”. Va fi primul exerci]iu
de acest gen pe linie genistic` [i se va desf`[ura \n garnizoanele
Mihail Kog`lniceanu, Capu Midia [i Babadag.

C`pitan CRISTIAN PREDA

Pornind de la aceast` premis`
esen]ial`, teza de doctorat exceleaz` prin
abord`ri  [ i  idei  valoroase, novatoare
privind \ntrebuin]area \n opera]ie [i lupt` a
artileriei [i rachetelor antiaeriene \n cadrul
s is temului  in tegrat  de for ]e aer iene,
eviden]iind at#t muta]iile intervenite \n
c#mpul  de lupt`,  c#t  [ i  d imensiunea
opera]ional` [i intrinsec` a acestui gen de
arm` \n perspectiva restructur`rii for]elor
armate.

Teza de doctorat elaborat` de colonelul
Tudor Dragomir, prin structur`, con]inut,
originalitate [i curajul abord`rii [tiin]ifice a
problemelor actuale [i de perspectiv` ale
artileriei [i rachetelor antiaeriene, a fost
apreciat` de membrii comisiei [i se \nscrie \n
preocup`rile speciali[tilor [i anali[tilor militari
de a g`si solu]ii la problemele actuale cu care
se confrunt` for]ele aeriene, \n general, [i
trupele de artilerie [i rachete antiaeriene, \n
special.

Tez` de doctorat

OGLINDA
RETROVIZOARE

OGLINDA
nosticul traumatisme craniene u[oare,
cu pl`gi deschise [i fractur` la picior
st#ng. Ulterior, a fost transportat la
Spitalul Clinic Militar Central
Bucure[ti. La testul alcoolscopic s-a

constatat o alcoolemie de 0,35 la mie.

Graba stric` treaba
Pentru caporalul (m.a.c.) caporalul (m.a.c.) caporalul (m.a.c.) caporalul (m.a.c.) caporalul (m.a.c.) Alungei RaduAlungei RaduAlungei RaduAlungei RaduAlungei Radu,

seara zilei de 22 iulie va r`m#ne una de trist`
amintire. Aflat \n concediu de odihn`, \n seara
respectiv` circula \n localitatea Timi[oara cu
autoturismul proprietate personal` “Dacia”
1310. Graba [i neaten]ia conduc`torului auto
au dus la accidentarea unei persoane, care

traversa strada regulamentar, pe trecerea
de pietoni. Victima a fost internat` la
Spitalul jude]ean Timi[, cu diagnosticul
fractur` clavicul` um`r drept.

Am#ndou` cazurile sunt \n curs de
cercetare de c`tre comisii de specialitate.
{tim cu to]ii, chiar foarte bine, c` viteza
neadaptat` la condi]iile de drum [i trafic,
consumul de b`uturi alcoolice, lipsa de
concentrare sunt doar c#]iva factori ce pot
avea, uneori, consecin]e tragice.

Locotenent-colonel ing.
ION GURGU

Nonagenar s`rb`torit de ARPIA

DUP~ 60 DE ANIDUP~ 60 DE ANIDUP~ 60 DE ANIDUP~ 60 DE ANIDUP~ 60 DE ANI
Pu[tiul de atunci [i pensionarul de azi a avut marea bucurie s  ̀fie s r̀utat pe
frunte, dup  ̀ce i-a \nm#nat un pache]el, de c t̀re un t#n r̀ pilot. De fa]̀  mai erau
[i al]ii, care, de asemenea, spuneau c  ̀sunt zbur̀ tori.

Nicolae Smarand Petrescu ar fi foarte bucuros dac  ̀cineva, din cei pe care
i-a \nt#lnit \n saloanele spitalului, cite[te aceste r#nduri [i dore[te s -̀l revad  ̀pe
copilul de atunci, singurul cu o [epcu]̀  pe cap, s  ̀anun]e redac]ia revistei sau s -̀
l contacteze la num r̀ul de telefon 638.36.68. Ar avea multe s  ̀le mai spun  ̀[i, la
r#ndu-i, este curios s  ̀afle cum au supravie]uit [i ce au f̀ cut, ulterior, \n avia]ia
militar̀  rom#n .̀ C#t prive[te cele patru cadre didactice de atunci care au avut
ini]iativa [i au patronat actul de binefacere, nici unul nu mai este \n via]̀ .

|n memoria lor, [i ca semn de pre]uire peste ani, domnul Petrescu a lansat,
dup  ̀[ase decenii, aceast̀  invita]ie.

PETRE B@N~

Generalul de flotil` aerian`
\n retragere LAZ~R L~Z~RESCU
– singurul aviator rom#n \n via]`,
absolvent al {colii Militare de la
Saint-Cyr

La Muzeul Militar Na]ional din Bucure[ti
s-au celebrat, cu c#teva luni \n urm`,  200
de ani de la \nfiin]area {colii Militare
Speciale de la Saint-Cyr, din Fran]a.

Al`turi de \naltele personalit`]i de mai
t#rziu ale Fran]ei, \nc` din anul 1847,
reputata [coal` a fost fecventat` [i de c`tre
rom#ni, la \nceput doar de vl`stare
domne[ti. Ultima promo]ie interbelic`, \n
care [coala a mai fost frecventat` de
rom#ni, a fost promo]ia 1939, respectiv a
125-a promo]ie.

De[i destinat` s` formeze \ndeosebi
ofi]eri pentru trupele terestre [i de stat major,
\ntre anii 1928–1932, [coala a fost
frecventat` [i de c`tre nou` aviatori rom#ni,
dintre care se mai afl` \n via]` unul singur.
Este vorba de generalul de flotil` aerian`
Laz`r L`z`rescu.

S-a n`scut la 1 noiembrie 1911, \n
comuna B`leni, jude]ul D#mbovi]a. Dup`
terminarea Liceului Mil i tar “Nicolae
Filipescu”, de la M`n`stirea Dealu, din
T#rgovi[te, \n anul 1929, a optat pentru
{coala de Ofi]eri de Avia]ie de la Cotroceni.

{coala Militar` Special` de la Saint-Cyr
a absolvit-o \n 1932, apoi a urmat [i cursurile
{colii de Aplica]ie de Aeronautic` de la
Versailles. |n anii 1937–1939 a f`cut parte
din renumita forma]ie de cinci avioane de

Aviator militar rom#n la Saint-Cyr
v#n`toare pentru
acroba]ie \n forma]ie.

Dup` absolvirea
{colii Superioare de
R`zboi, a participat
la campania militar`
din anul 1941, din
Basarabia [i de la
Odessa, apoi la
luptele de la Cotul

Donului –  Stalingrad.
|n degringolada determinat`, la 19

noiembrie 1942, de \nceperea contra-
ofens ive i  sov ie t ice pe f rontu l  de la
Stalingrad, prin informa]iile ob]inute, el
a reu[it s`-l determine pe comandantul
Corpului Aerian s` ia m`surile care au
permis scoaterea avia]iei rom#ne din
zona expus` unei iminente \ncercuiri.

|ntre alte func]ii ocupate ulterior se
num`r` [i cele de comandant secund al
{colii de Ofi]eri de Avia]ie de la Media[,
profesor la {coala Superioar` de R`zboi.

A zburat 16 tipuri de avioane, \ntre
care cel mai mult pe IAR-80, Heinkel-112
[i Messerschmitt-109G. Pentru meritele
sale, a fost distins cu Ordinul “Virtutea
Aeronautic`” cu spade, clasa Crucea de
Aur,  cu  o  bare t` ,  ord inu l  “Coroana
Rom#niei” \n grad de Cavaler, cu spade
[i panglic` de Virtute Militar`, Ordinul
“Steaua Rom#niei” \n grad de Cavaler,
cu spade [i panglic` de Virtute Militar`.

Comandor (r)
CONSTANTIN IORDACHECONSTANTIN IORDACHECONSTANTIN IORDACHECONSTANTIN IORDACHECONSTANTIN IORDACHE

A N U N }
Unitatea militar` 01895 Bucure[ti, cu sediul pe {oseaua de Centur`

Chitila, organizeaz` concurs pentru ocuparea postului de referent de
specialitate, gradul IV-II, expert gradul I (psiholog). Termenul de
depunere a dosarelor este 15.08.2002. Rela]ii suplimentare la telefon
667.28.60, interior 103 sau 105.
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REDACTOR -{EF:
comandor  DUMITRU  AMARIEI;

SECRETAR  GENERAL  DE  REDAC}IE:
c`pitan  CRISTIAN  PREDA;
REDACTOR  DE  RUBRIC~:
locotenent CIPRIAN P~TRA{CU;

REDACTORI  PRINCIPALI:
PETRE  BÂ N~,
NICOLAE  RADU;
PROCESARE  TEXTE:
LEANA  TUDORAN;
CORECTUR~:
ANDREIA  LUNGU;

TEHNOREDACTARE:
LUCIAN TEODORESCU,
IONEL IONI}~;
FOTOREPORTER:
ADRIAN  SULT~NOIU;
ADMINISTRATOR:
sergent-major ANGELICA CIOB|C~

Avioanele MiG-29

vor zbura din nou

A]i avut vreodat` ocazia s` verifica]i adev`rul legii lui Bell, \n formularea lui Murphy:
“C#nd un corp este scufundat \n ap`, sun` telefonul?” Exist`, evident, o sumedenie de
alte situa]ii nepotrivite \n care inven]ia lui Bell \[i face sim]it` prezen]a, \ns` toate acestea,
laolalt`, nu pot umbri c#t de pu]in locul primordial pe care telecomunica]iile \l ocup` \n
rela]iile noastre familiale, amicale, sociale sau de afaceri. Confortul oferit de posibilitatea
transmiterii rapide, la distan]`, a unor mesaje importante nu trebuie s` ne fac`, \ns`, s`
uit`m statutul nostru de oameni bine crescu]i. A[adar, s` vedem \mpreun` cum ar trebui
s` se desf`[oare o convorbire telefonic`, conform codului bunelor maniere.

Uzan]ele cer ca cel care sun` s` se prezinte, imediat dup` ce [i-a salutat interlocutorul.
|n cazul unei conversa]ii de serviciu, aceast` prezentare va include at#t numele, c#t [i
profesia. De asemenea, cel care apeleaz` trebuie s` [tie c` nu se cade s` fac` acest

lucru prea devreme, diminea]a, prea t#rziu, seara, sau \n
timpul orelor obi[nuite servirii meselor. Tot el va fi acela
care va finaliza conversa]ia, iar \n cazul \n care aceasta
se \ntrerupe accidental, va suna din nou.

Convorbirile telefonice trebuie s` fie c#t
mai scurte, mai ales atunci c#nd apel`m de
la un telefon public. |n situa]ia \n care suntem
apela]i c#nd ne afl`m \n prezen]a altor
persoane, r`spundem la telefon, pentru a

am#na convorbirea, cer#nd scuze interlocutorului. De
asemenea, nu trebuie s` uit`m nici un moment caracterul
confiden]ial al convorbirilor telefonice. Atunci c#nd o
persoan` r`spunde la telefon \n prezen]a noastr`, ne
vom preface c` nu am auzit nimic.

Adesea ni se \nt#mpl` s` r`spundem unor
interlocutori care au format gre[it num`rul de telefon. |n
aceste situ]ii nu se cuvine s` \l apostrof`m pe cel aflat
la cel`lat cap`t al firului, nici m`car atunci c#nd ne sun`

diminea]a, la prima or`, \ntr-o zi de week-end...
Invita]iile la mese festive sau condolean]ele nu se vor transmite niciodat` prin telefon.

Nu uita]i, \ns`, s` folosi]i \ntotdeauna telefonul pentru a v` anun]a vizitele! Altminteri, exit`
posibilitatea s` fi]i \nt#mpina]i cu acela[i entuziasm cu care deschid eu u[a gazdei, atunci
c#nd sose[te, pe nea[teptate, s` \ncaseze chiria. De fiecare dat`, se scuz` de dincolo de
u[`: “Copii, sunt eu, <<Buni>>! Nu v-am mai sunat... Am vrut s` v` fac o surpriz`!” Halal...

Locotenent CIPRIAN P~TRA{CULocotenent CIPRIAN P~TRA{CULocotenent CIPRIAN P~TRA{CULocotenent CIPRIAN P~TRA{CULocotenent CIPRIAN P~TRA{CU

O \nt#mplare fericit` mi-a oferit
ocazia, zilele trecute, s` vizitez
Aeroclubul Dacia Deva. De[i era ora
18.00, activitatea de zbor se afla \n
plin` desf`[urare. Tinerii, afla]i la
bordul planoarelor descriau
arabescuri pe cerul senin de
deasupra aerodromului. Domnul
Adel {tef, comandantul aero-

clubului, ne-a explicat manevrele
executate de t#n`rul aflat la man[a

Zilele trecute, ne-a vizitat la redac]ie, jovial, ca de obicei, locotenent-

comandorul Emil Hecico. Obi[nui]i fiind cu numeroasele sale performan]e
sportive, pe care le facem cunoscute, periodic, cititorilor revistei noastre, l-am
\ntrebat cu ce se mai “laud`”. {i avea cu ce! Pentru rezultatele sportive de excep]ie
ob]inute, de-a lungul anilor, Ministerul Tineretului [i Sportului i-a acordat titlul de
“Maestru al Sportului”.

Emil a pornit pe drumul performan]ei \nc` de la v#rsta de 3 ani, sub atenta
\ndrumare a tat`lui s`u, profesor de sport \n comuna Nistru, jude]ul Maramure[.
Au urmat apoi numeroasele, nenum`ratele ore de antrenament la Casa Pionierilor
[i clubul “Chemun”, din Baia Mare, [i primele titluri de campion.

{i-a dorit dintotdeauna s` fie cel mai bun. {i a reu[it! Nu doar pe terenul de
sport, ci [i \n [coal`, num`r#ndu-se printre cei mai merituo[i elevi ai Liceului
de matematic`-fizic`, din Baia Mare. A[a se face c`, \n 1984, a intrat, f`r` emo]ii,
la {coala de Ofi]eri de Avia]ie. Emo]iile aveau s` vin` ceva mai t#rziu, \n vara anului 1986, c#nd, f`c#ndu-se vinovat
de faptul c` avea rude \n str`in`tate, a fost oprit de la zbor. Acesta a fost momentul \n care s-a dedicat trup [i suflet
sportului, urm#nd [i un curs de calificare ca ofi]er cu preg`tirea fizic`, la Institutul Na]ional  i-au adus multiple
titluri de campion. Palmaresul celor 115 medalii ob]inute p#n` \n prezent, dintre care 41 de aur, aduc#ndu-i, \n
cele din urm`, binemeritatul titlu de “Maestru al Sportului” – cel mai frumos mod de recunoa[tere a meritelor
unui sportiv.

Avioanele MiG-29 au suscitat discu]ii intense \n ultima vreme.
Persoane mai mult sau mai pu]in bine inten]ionate au intervenit pentru
a clarifica statutul aeronavelor de la Mihail Kog`lniceanu. Din p`cate,
chiar unii dintre pilo]ii militari care au zburat aceast` aeronav` au
intervenit agresiv pentru a salva, chipurile, avionul. De aici [i p#n` la
o jenant` dezbatere sus]inut` \n pres` (cu argumente de la sub]iri
p#n` la cele de prost gust,  dezbatere condus` cu rea inten]ie [i, de
regul`, de persoane total ignorante, total \n afara temei) nu a fost dec#t
un pas.

Oricum, s-a demonstrat c` asemenea ac]iuni, desf`[urate \n afara
sistemului, f`r` \ntrebuin]area argumentelor pertinente, impuse de
realitate, nu au nici o noim`.

Pentru a l`muri lucrurile, recent, din partea Statului Major al
For]elor Aeriene, s-au f`cut o serie de preciz`ri. |ntre altele, se
relev` faptul c` For]ele Aeriene ale Rom#niei dispun de 18 aeronave

MiG-29. Acestea au fost oprite de la zbor din motive tehnice. Av#nd
\n vedere noua configura]ie structural` pe termen mediu a For]elor
Aeriene, se preconizeaz` utilizarea unui num`r mai mic de aeronave
de acest tip dec#t cel actual. |n concordan]` cu acest lucru a fost
alc`tuit [i bugetul For]elor Aeriene, buget ce cuprinde [i suma

necesar` reabilit`rii tehnice a avionului MiG-29, aproximativ 50
milioane dolari. Toate acestea vor deveni definitive dup` ce planul
care le cuprinde va fi aprobat (spre sf#r[itul lui 2002, \nceputul lui
2003).

Dup` luarea unei decizii, se vor putea ini]ia discu]ii cu AEROSTAR
Bac`u – inten]ia beneficiarului fiind aceea de a intra \n rela]ii
contractuale cu o singur` societate comercial` integratoare, iar aceea
s` fie autohton`.

|n situa]ia fericit` a aprob`rii planului alc`tuit de For]ele Aeriene,
ac]iunea de revigorare tehnic` va \ncepe \n trimestrul doi al anului
viitor. Aceast` revigorare va consta \n repara]iile impuse de revizia
general`. De asemenea,  vor avea loc moderniz`ri minimale, care s`
asigure compatibilitatea de operare cu aeronave apar]in#nd statelor
NATO. Aceste moderniz`ri vor viza sistemele de comunica]ii radio,
de naviga]ie [i de recunoa[tere “amic-inamic”.

Avem parte, deci, de o veste bun`: \n scurt timp, avioanele MiG-
29 vor deveni opera]ionale!

Comandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEI

 |n trimestrul doi al anului 2003 va \ncepe
reabilitarea tehnic` a acestui tip de aeronav`

|ntr-un viitor nu prea \ndep`rtat

Alo! A aterizat “bunica”! |mplinirea unui campion...|mplinirea unui campion...|mplinirea unui campion...|mplinirea unui campion...|mplinirea unui campion...

planorului ce [fichiuia aerul chiar
deasupra noastr`. Afl`m c` aici se
preg`tesc 75 de planori[ti [i 45 de
para[uti[ti. De[i situa]ia financiar`
precar` a aeroclubului genereaz`
unele probleme de preg`tire [i
\nzestrare, rezultatele ob]inute la
concursurile na]ionale de planorism
au fost de excep]ie. Astfel, campionii
na]ionali la planorism \n 2000 [i 2001
au provenit din acest club, ei fiind:

C`t`lin Porumbu [i Mircea

Cr`ciun.

Comandantul aeroclubului ne-a
mai furnizat o informa]ie extrem de
important`: tinerii \ntre 16 [i 22

de ani pot \nv`]a zborul cu

planorul gratuit! {i acest lucru este
valabil la toate aerocluburile din
Rom#nia.
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 Locotenent-comandorul Emil Hecico a devenit “Maestru al Sportului”

CIVITASCIVITASCIVITASCIVITASCIVITAS

Avioanele MiG-29

vor zbura din nou

Zbor la aeroclubul “Dacia” din DevaZbor la aeroclubul “Dacia” din Deva


