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La tragerile reale din poligonul Capu Midia, racheti[tii [i artileri[tii antiaerieni au ob]inut calificative maxime
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Experien]` american` pentru artileri[tii
[i racheti[tii antiaerieni rom#ni

7

 Rom#nia – \ntre primele ]`ri care au introdus serviciul
medical aeronautic  Asisten]` de specialitate de bun`
calitate \n toate institu]iile [i unit`]ile  Infirmeriile, \n
proces de redresare a exercit`rii actului medical  Sistemul
de evacuare aeromedical` (MEDEVAC) va fi extins.
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cinci zboruri, cu o durat` total` de 25 ore zbor, cu
MISIUNE ROM@NO“COOPERATIVE
cinci ateriz`ri, \n dou` etape. |n prima, s-au survolat
partea central` [i nordic` a Italiei, iar \n cealalt`,
AMERICAN~
ZENITH – 2002”
partea central` [i sudic`.
Preciz`m c` preg`tirea acestei misiuni a avut loc
La baza aerian` Moody, din Georgia, Statele Unite
“
CER
DESCHIS”
\n Rom#nia, cu o lun` \n urm`.
ale Americii, a avut loc exerci]iul NATO/PfP
Ca urmare a reu[itelor \nregistrate \n cooperarea
“Cooperative Zenith – 2002”. A fost vorba de o aplica]ie
|N ITALIA
dintre cele dou` echipe, at#t \n aceast` misiune, c#t [i
de comandament asistat` de calculator. Au participat
ofi]eri din ]`ri NATO, ]`ri
partenere [i ]`ri din cadrul
“Dialogului Mediteranean”.
For]ele Aeriene ale
Rom#niei au fost reprezentate de c`pitan-comandorul Tache Jurubescu,
locotenent-comandorul
Bogdan C`l`vie [i locotenent-comandorul
Marius }en]. Participarea ofi]erilor no[tri a fost
bine apreciat`, c`pitan-comandorul Jurubescu
\ndeplinind, \n cadrul conducerii aplica]iei, func]ia
de director al Sec]iei de C`utare-Salvare. (Mai pe larg
despre acest exerci]iu – \n edi]ia urm`toare a revistei)

|n perioada 16–20 septembrie, echipa condus`
de c`pitan-comandorul Nicolae Ududec a
efectuat, \mpreun` cu o echip` din S.U.A., zboruri
deasupra teritoriului din peninsul`.
Misiunile, sub comanda p`r]ii americane, s-au
executat de pe aerodromul Ciampino, cu avionul
rom#nesc AN-30 num`rul 1104, al c`rui echipaj a
fost comandat de comandorul Neculai Mitu,
precum [i cu avionul p`r]ii americane, un Boeing
modificat, OC-135.
Dup` cum ne-a informat comandorul Ionel
Cernat, \mputernicit la comanda Bazei 90 Transport
Aerian, totul s-a desf`[urat conform programului
stabilit, rezultatele ob]inute fiind benefice pentru
ambele echipe. Cu avionul rom#nesc s-au executat

Publica]ie editat` de
Statul Major al For]elor Aeriene

\n cea executat` la Bucure[ti, \n luna august a.c., se afl`
\n studiu posibilitatea unei colabor`ri rom#no-americane
\n zboruri “CER DESCHIS” [i deasupra Greciei.

“COOPERATIVE
KEY 2002”
|ntre 22 septembrie [i 5 octombrie a.c., 64 de
militari din For]ele Aeriene ale Rom#niei particip`,
\n Fran]a, la exerci]iul aerian real “Cooperative Key
2002”. Militarii rom#ni au f`cut deplasarea cu o
aeronav` C-130 Hercules, dou` elicoptere IAR-330
SOCAT [i trei avioane MiG-21 LanceR.
(Alte am`nunte despre participarea militarilor rom#ni la
“Cooperative Key 2002”, \n pagina 3)
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Mai pu]in de dou` luni p#n` la summit-ul NATO de la Praga
u mai r`mas, iat`, mai pu]in de dou` luni p#n` la summit-ul
NA
TO de la Praga, \n cadrul c`ruia se va decide cu c#]i noi
NAT
membri se va extinde Alian]a Nord-Atlantic` [i care sunt, nominal,
statele invitate la aderare. V
Vaa fi o “extindere robust`“, cu [apte
]`ri, a[a cum a declarat pre[edintele american George W
W.. Bush?
Se pare c` da – ne asigur` Bruce Jackson, pre[edintele Comitetului de
Ac]iune al S.U.A. pentru NA
TO, aflat zilele trecute \ntr-o vizit` oficial` la
NAT
Bucure[ti. “Cred c` la Praga ne putem a[tepta la o extindere masiv`,
care s` includ` [apte state, iar Rom#nia se afl` printre acestea... Lucrurile
pe care le-a]i f`cut p#n` acum conteaz` enorm” – a declarat distinsul
oaspete de peste Ocean. Ca s` conchid` \ntr-un mod pe c#t de plastic,
pe at#t de \ncurajator pentru noi: “Oferim mult Rom#niei pentru semnarea
tratatului bilateral cu S.U.A. privind neextr`darea militarilor americani
c`tre Curtea Penal` Interna]ional`. Cred c` cei de la Departamentul de
Stat [i de la Pentagon v-ar sprijini, acum, [i \n ce prive[te candidatura
pentru V
atican, dac` ar fi cazul!”
Vatican,
Pozi]ii asem`n`toare, mesaje de sprijin [i apreciere fa]` de eforturile
Rom#niei pentru integrarea euro-atlantic` au exprimat [i alte personalit`]i
politice de marc`, congresmeni, [efi de institu]ii de analiz` [i sintez` din
numeroase capitale occidentale. Consemn`m, mai jos, c#teva dintre
aceste opinii.

A

SUS}INERE F~R~ REZERVE. Pozi]ia
exprimat` \n numeroase r#nduri la cel mai \nalt nivel
de conducere politic` [i militar` nu s-a schimbat la
Paris – ne asigur` pre[edintele Jaques Chirac. Fran]a
va sus]ine, f`r` rezerve, la Praga, integrarea
Rom#niei \n Alian]a Nord-Atlantic`! Iar [eful Statului
Major General al For]elor Armate ale Fran]ei,
generalul Jean-Pierre Kelche, a ad`ugat: varianta
l`rgirii robuste a NATO, cu [apte state, inclusiv
Rom#nia, are [anse mari de reu[it` la Praga, fiind
acceptat` at#t la nivelul conducerii NATO, c#t [i de
c`tre marea majoritate a membrilor Alian]ei.
Demnitarul francez consider` c` nu este necesar
ca Rom#nia “s` fac` eforturi speciale sau
suplimentare”, fiind suficient “s` continue m`surile
\ntreprinse \n domeniul reformei”.
|n acela[i sens, la recenta reuniune de la Istanbul
a mini[trilor Ap`r`rii din Rom#nia, Bulgaria, Grecia
[i Turcia s-a afirmat cu claritate: Grecia [i Turcia
“sprijin` substan]ial [i necondi]ionat” admiterea
Rom#niei [i Bulgariei \n NATO. Mai mult dec#t at#t:
consider#ndu-se c` ini]iativa de cooperare “2 + 2”,

 BUGET MILIT
AR. Din Paris, agen]ia
MILITAR.
FRANCE PRESSE informeaz` c` noua lege
a bugetului Fran]ei prevede alocarea a 2 la
sut` din Produsul Na]ional Brut sectorului
ap`r`rii. S-a anun]at, de asemenea, c` For]ele
Armate ale Fran]ei \[i vor spori efectivele, \n
urm`torii [ase ani, cu 10.000 de militari,
urm#nd ca \n anul 2008 s` ajung` la 446.000
de militari. Potrivit aceleia[i surse, \n anul 2005
va \ncepe construirea celui de-al doilea
portavion, care va deveni opera]ional \n cursul
anului 2015.
 NUMIRI |N FUNC}IE. Potrivit
.I., secretarul american al ap`r`rii,
agen]iei U.P
U.P.I.,
Donald Rumsfeld, a efectuat urm`toarele
numiri \n func]ie: generalul-maior Ronald E.
Keys a fost avansat la gradul de generallocotenent [i numit loc]iitorul [efului de stat
major pentru opera]ii aerospa]iale \n cadrul
Cartierului General al For]elor Aeriene Militare
ale Statelor Unite; generalul-maior Carrol H.
Chandler a fost avansat la gradul de generallocotenent [i numit comandantul Comandamentului din Alaska, comandantul For]ei 11
Aeriene a For]elor Aeriene Militare din Oceanul
Pacific [i comandant al NORAD.
 EXERCI}II MILIT
ARE COMUNE. |n
MILITARE
perioada 02–09 septembrie 2002, s-au
desf`[urat, la Namest Nad Oslavou (Moravia
de Sud), exerci]ii militare comune ale For]elor
Aeriene ale Marii Britanii [i For]elor Aeriene
ale Cehiei, av#nd ca tem` “Executarea de
misiuni de recunoa[tere, cercetare, identificare
[i salvare”. Pe timpul exerci]iilor – precizeaz`
agen]ia REUTERS – s-au utilizat avioane
militare subsonice [i elicoptere. Aerodromul
militar Namest Nad Oslavou este singurul din

ROM@NIA SE AFL~, |N CONTINUARE,
PRINTRE CANDIDATELE CU CELE MAI
MARI {ANSE DE INTEGRARE |N
ALIAN}A NORD-ATLANTIC~
lansat` \n februarie a.c., prin
care Grecia [i Turcia s-au
angajat s` sprijine multilateral
procesul de aderare a Rom#niei
[i Bulgariei la Alian]`, \n acest
an, a dat roade foarte bune, cei
patru mini[tri ai Ap`r`rii s-au
pronun]at \n favoarea
continu`rii, [i dup` summit-ul
de la Praga, a conlucr`rii “\n
patru”, \n scopul asigur`rii
stabilit`]ii [i securit`]ii \n sud-

estul Europei.
La r#ndul s`u, Norvegia sprijin` necondi]ionat
ideea extinderii Alian]ei cu [apte state, printre care
[i Rom#nia. Astfel, \n cadrul reuniunii anuale de
preg`tire a ambasadorilor norvegieni, secretarul de
stat la Ministerul Afacerilor Externe, Kim Traavik,
a exprimat pozi]ia “oficial`, dar nu public`“ \n
leg`tur` cu atitudinea Norvegiei fa]` de extinderea
NATO: “Norvegia a decis sus]inerea candidaturii a
[apte state, sau 6 + 1, condi]ionat de rezultatul
alegerilor generale din Slovacia. |n func]ie de acesta,
se va definitiva, \n luna octombrie, pozi]ia final` a
Executivului de la Oslo... Parlamentul Norvegiei va
vota \n bloc, necondi]ionat, ratificarea noilor
membri ai NATO”.
LAUDE UNANIME LA ADRESA ROM@NIEI. |ntr-o recent` luare de pozi]ie, pre[edintele
Comisiei pentru Rela]ii Externe din cadrul Senatului
Statelor Unite, Joseph B. Biden Jr., a apreciat c` o
extindere robust`, cu [apte state, a Alian]ei NordAtlantice este mai bun` pentru viitorul NATO

Republica Ceh` dotat cu aparatur` special`
de comunica]ii [i naviga]ie prin satelit, cu
ajutorul c`reia speciali[tii pot dirija, din punctele
de control [i trafic aerian, aparatele de zbor
spre ]inte terestre sau pentru efectuarea de
ateriz`ri \n locuri neamenajate, pentru salvarea
[i evacuarea popula]iei sau echipelor militare
care sunt \n pericol.
 COOPERARE RUSO-AMERICAN~. Un purt`tor de cuv#nt al Centrului Rus
de Studiu [i Produc]ie, ENERGOMAS, a
declarat postului de radio VOCEA RUSIEI c`
\ntre Federa]ia Rus` [i Statele Unite ale
Americii a fost semnat un contract, prin care
partea rus` se angajeaz` s` construiasc` circa
100 de motoare de tip “RD-180”, ce vor fi
utilizate ca propulsoare pentru racheta
american` “ATLAS”. Potrivit aceleia[i surse,
motorul “RD-180” consum` aproximativ 2,5
tone de combustibil pe secund` [i dezvolt` o
putere echivalent` cu de trei ori cea a unui
sp`rg`tor de ghea]` atomic.

dec#t o l`rgire cu patru sau cinci state. |n context,
Rom#niei la NATO. |n consecin]`, Germania
demnitarul american a l`udat contribu]ia deosebit`
agreeaz` formula unei extinderi nedifea Rom#niei la lupta \mpotriva terorismului
ren]iate la Praga, deci cu [apte state. |n acest
interna]ional [i a apreciat \n mod special faptul c`
caz, Bundestagul (Parlamentul Germaniei) va
]ara noastr` a trimis o unitate combatant` \n
decide simultan asupra acordului de aderare,
Afganistan cu propriul mijloc de transport, “Crespectiv va vota ratificarea \n bloc a admiterii \n
130 Hercules”, “ceea ce nici unul din statele
Alian]` a celor [apte noi membri.
aliate importante din Europa occidental` nu a
De partea Rom#niei s-au situat [i doi
reu[it s` fac`“. Joseph B. Biden Jr. [i-a exprimat
remarcabili exper]i americani \n probleme de
speran]a c`, \n anul 2003, Statele Unite vor porni la
securitate european` – Adrian Kendry, economist
drum cu o Alian]` cu 26 de membri, iar Congresul
pe probleme de ap`rare la Consiliul General al
va ratifica f`r` probleme primirea celor [apte state,
NATO, de la Bruxelles, [i Ronald Asmus,
\n prezent candidate la aderare.
specialist \n probleme europene \n cadrul Biroului
{i Italia apreciaz` c`, din punct de vedere militar,
din Washington al Consiliului pentru Rela]ii
Rom#nia a f`cut “cele mai importante progrese
Externe –, care, la recenta dezbatere cu tema
pe calea reformei structurale”, anun]#ndu-se
“Extinderea NATO – implica]ii politice,
drept “unul dintre cei mai puternici candida]i
economice [i industriale”, organizat` de Centrul
la aderare la summit-ul de la Praga... Rom#nia
pentru Rela]ii Transatlantice din cadrul {colii de
se bucur` de sprijinul tuturor statelor din flancul
Studii Interna]ionale Avansate a Universit`]ii
sudic al NATO [i, lucrul cel mai important, de
“John Hopkins”, au subliniat importan]a extinderii
sus]inerea Washington-ului. Nu se poate \nt#mpla
“masive” a NATO [i, \n context, rolul pe care
ceva care s` schimbe aceste date!”
Rom#nia \l are de jucat, ca membru de facto [i
O atitudine asem`n`toare manifest` [i
de jure, \n cadrul Alian]ei Nord-Atlantice.
Germania. Astfel, \ntr-un discurs rostit
A[adar, au mai r`mas mai pu]in de dou` luni p#n`
la Academia Militar` din Hamburg,
ministrul german al ap`r`rii, Peter la “momentul adev`rului” de la Praga. S` credem
mai
departe \n [ansa noastr` la aderare, s` continu`m
Struck, a subliniat importan]a pentru
Alian]` a extinderii cu [apte state, ceea drumul bun pe care mergem \n prezent. Avem
ce o va face “mai puternic` \n lupta prieteni peste tot \n lume, Alian]a are \ncredere \n
\mpotriva terorismului”. Apreciind noi, are nevoie de noi. S` n-o dezam`gim!
poten]ialul militar al Rom#niei [i
profesionalismul militarilor ei,
Pagin` realizat` de
Funda]ia pentru {tiin]` [i Politic`
NICOLAE RADU
(SWP) sprijin` f`r` rezerve aderarea

\ntre guvernele Statelor Unite [i Kuweitului
referitor la achizi]ionarea, de c`tre statul din
Golf, a unui lot de 12 elicoptere de tipul “AH64 D Apache Longbow”, echipamente militare
destinate acestui tip de tehnic`, service [i
instruire – \n valoare total` de 2 miliarde de
dolari. Se precizeaz` c` varianta “Longbow”
reune[te senzori electronici [i sisteme de
armament \ntr-un sistem integrat de control al
focului, inclusiv rachete de tipul “Hydra”. |n
urm`torii ani – men]ioneaz` sursa citat` –
Kuweitul va achizi]iona un sistem integrat de
comand`, control, comunica]ii [i cercetare
(C4I), \n valoare de 1,2 miliarde de dolari,
precum [i avioane de lupt`. Se apreciaz` c`
programul de achizi]ionare face parte dintr-un
plan de constituire a unui “scut” de ap`rare,
integrat la nivelul \ntregii peninsule arabe, prin
interconectarea sistemelor de comand` [i
control ale statelor din Golful Persic.

 TEST CU RACHET~. Surse din
cadrul For]elor de Rachete Strategice ale
ARFedera]iei Ruse, citate de agen]ia IT
ITARTASS, relev` c`, la sf#r[itul lunii august, China
a efectuat un test cu o rachet` balistic`
intercontinental` de tipul “Dong Feng-4”. Testul
a fost confirmat [i de serviciile de informa]ii
americane, care apreciaz` c` For]ele Armate
Chineze au \n dotare circa 20 de rachete de
acest tip, care au o raz` de ac]iune de
aproximativ 7.000 de kilometri.

 MODERNIZARE. Potrivit [tirilor
transmise de agen]ia FRANCE PRESSE,
For]ele Aeriene ale Italiei au testat modelul
modernizat “J-30” al avionului de transport
“C-130 Hercules”, intrat recent \n serviciul
operativ. Prin aceasta se vizeaz` \nt`rirea
componentei de transport \n a[a fel \nc#t, p#n`
\n anul 2005, cele 12 avioane “C-130 Hercules”
bazate la Brigada 46 Avia]ie Transport – Pisa
vor fi \nlocuite cu “C-130 J” [i “C-130 J-30”.
Modernizarea componentei de transport a
For]elor Aeriene Militare ale Italiei a fost impus`
de angajamentele pe care Roma [i le-a asumat
prin participarea la misiuni interna]ionale.

 ACHIZI}II MILIT
MILITARE.
ARE. A[a cum
TED PRESS,
informeaz` agen]ia ASSOCIA
ASSOCIATED
pe 31 august 2002 a fost semnat un acord

 RACHETE “SCUD-D”. Agen]ia
FRANCE PRESSE difuzeaz` [tirea potrivit
c`reia Siria a \nceput produc]ia de serie a

rachetei cu raz` medie de ac]iune “SCUD-D”.
Pentru producerea noii rachete va fi folosit`
linia tehnologic` utilizat` la construc]ia rachetei
“SCUD-C”, planific#ndu-se fabricarea a circa

30 de rachete anual. Fa]` de modelul anterior,
racheta “SCUD-D” are raza de ac]iune mai
lung` cu 700 kilometri, un diametru mai mare
[i o \nc`rc`tur` exploziv` de 700 kilograme.

ACCIDENTE AVIATICE
 “MI-24” (FEDERA}IA RUS~).
La 31 august 2002, un elicopter militar
rus de tipul “Mi-24” s-a pr`bu[it \n
apropierea unei localit`]i situate la
aproximativ 100 de kilometri de ora[ul
Grozn#i, capitala Ceceniei. |n accident
[i-au pierdut via]a doi membri ai
echipajului. Potrivit agen]iei FRANCE
PRESSE, care a difuzat [tirea,
elicopterul rus ar fi fost dobor#t de o
rachet` sol-aer de tipul “STRELA”,
lansat` de c`tre rebelii ceceni.

Mi-24

 ELICOPTER DE TRANSPOR
TRANSPORT
T
AN). |n ziua de 3 septembrie 2002,
(AFGANISTAN).
(AFGANIST
un elicopter militar de transport, apar]in#nd
For]elor Armate ale Afganistanului, s-a pr`bu[it
\n localitatea Faizabad, situat` la 325 kilometri
nord-est de capitala Kabul, provoc#nd r`nirea a
[ase persoane aflate la bord. Dup` cum
precizeaz` postul TV TUNIS, relu#nd agen]ia
afgan` de [tiri, elicopterul transporta o delega]ie
guvernamental` \ns`rcinat` cu controlul
dezarm`rii unor sectoare situate \n apropierea
frontierei cu China [i Tadjikistanul.
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22 septembrie – 5 octombrie, la Saint-Dizier (Fran]a)

o & 2 2 3 ( 5 $ 7 , 9 (  . ( <
p
real,
“Un exerci]iu aerian

eduri NATO,
desf`[urat dup` proc
eg`tit asiduu”
pentru care ne-am pr

Interviu cu domnul comandor GABRIEL STROE,
comandantul deta[amentului aerian rom#n
[i reprezentant na]ional la exerci]iul “Cooperative Key 2002”
exerci]iu. |n sf#r[it, exerci]iul “Cooperative
Key 2002” va fi condus de generalullocotenent Ronald E. Keys, loc]iitorul [efului
de stat major pentru opera]ii aerospa]iale \n
cadrul Cartierului General al For]elor Aeriene
Militare ale S.U.A., prin co-directorul exerci]iului, generalul de brigad` Francisco
Garcia de la Vega.

– V` rug`m, domnule comandor,
s` v` referi]i pe scurt la datele principale ale exerci]iului real de men]inere a p`cii NATO/PfP, “Cooperative
Key 2002”.
– Cea de-a [asea edi]ie a exerci]iului
multina]ional real “Cooperative Key 2002”
se va desf`[ura \n perioada 22 septembrie – 5
octombrie a.c., la baza aerian` Saint-Dizier, din
Fran]a, sub egida reputatei Air South,
componenta aerian` a Comandamentului de Sud
al Alian]ei Nord-Atlantice. La exerci]iu vor
participa circa 1.500 de militari din 10 ]`ri
membre ale NATO (Canada, Fran]a, Grecia,
Ungaria, Italia, Olanda, Polonia, Turcia, Marea
Britanie, Statele Unite) [i 12 partenere ale
Alian]ei (Azerbaidjan, Bulgaria, Croa]ia, Elve]ia,
Letonia, Lituania, Macedonia, Republica
Moldova, ROM@NIA, Slovacia, Slovenia,
Suedia). Vor fi angrenate importante cantit`]i de
tehnic` militar` specific` misiunilor de
men]inere a p`cii, cu prec`dere mijloace aeriene
(60 de avioane). Scopurile principale ale
exerci]iului sunt: \nt`rirea \n]elegerii, cooper`rii
[i \ncrederii \ntre parteneri \n cadrul opera]iilor
multina]ionale; exersarea practic` a procedurilor
NATO de planificare [i executare a misiunilor,
prin utilizarea unor tehnologii [i documente
comune \n vederea standardiz`rii acestora;
antrenarea participan]ilor \n executarea
procedurilor de control al traficului aerian, \n
coordonarea spa]iului aerian [i asigurarea
securit`]ii aeriene; exersarea, \n condi]ii reale
complexe, a interoperabilit`]ii \ntre ]`rile
membre ale Alian]ei Nord-Atlantice [i statele
partenere. Concret, se vor executa misiuni de
interceptare, de interdic]ie aerian`, de sprijin
aerian nemijlocit, de \nso]ire, de cercetare
aerian`, de transport aerian, de c`utare-salvare
[i c`utare-salvare de lupt`, de evacuare medical`, de desantare aerian`, precum [i misiuni
specifice for]elor terestre. Edi]ia din acest an are
[i dou` note specifice, [i anume: se vor executa, \n premier`, misiuni de zbor pe timp de
noapte, iar evaluarea final` nu se va mai face

– Ce ne pute]i spune, domnule
comandor, despre deta[amentul
aerian rom#n care va participa la
“Cooperative Key 2002”?

bucur`m la conducerea NATO faptul c` 12
militari din deta[amentul nostru vor face
parte din grupa de stat major a exerci]iului [i
vor \ncadra diferite compartimente din
Centrul de Opera]ii Aeriene de la Saint-Dizier.
Ei vor lucra efectiv la planificarea opera]iilor,
la \ntocmirea programelor de zbor, la
controlul traficului aerian \n zona exerci]iului,
la supravegherea misiunilor de cercetare
aerian` [i la activitatea de informare militar`.
Avem, de asemenea, un reprezentant \n
compartimentul logistic`-finan]e [i c#te un
specialist \n cele trei compartimente de

IAR-330 Puma Socat
individual sau pe deta[amente de participan]i,
ci global, la nivelul \ntregului exerci]iu.
Sub aspectul scenariului politico-militar dup`
care se va desf`[ura exerci]iul, acesta va fi, \n
linii generale, asem`n`tor edi]iilor anterioare.
Dou` grupuri etnice dintr-o ]ar` s-au separat
geografic [i administrativ, au intrat \n conflict [i
au cerut sprijinul Na]iunilor Unite pentru
gestionarea crizei. La r#ndul s`u, O.N.U. a apelat
la Alian]a Nord-Atlantic`, d#ndu-i misiunea de a
desf`[ura \n zon` o for]` militar` tampon \ntre
beligeran]i [i a preveni, astfel, un r`zboi civil care
s-ar solda cu pierderi omene[ti [i materiale [i ar
putea amenin]a grav valorile democratice din
]ara respectiv`. For]a de men]inere a p`cii va
interveni prompt, urm`rind evitarea extinderii
conflictului, supravegherea procesului de
dezarmare a componentelor militare ale p`r]ilor,
asigurarea sprijinului umanitar [i a fluxului de
r`ni]i [i refugia]i, ini]ierea dialogului politic \ntre
combatan]i \n vederea \ncheierii acordului de
\ncetare a focului.
S` mai spunem c` programul, pe zile [i pe
ore, este deja cunoscut, acesta este divers [i
deosebit de solicitant [i con]ine inclusiv
momente de cunoa[tere reciproc` mai bun`
\ntre participan]i, de str#ngere a rela]iilor \ntre
militarii celor 22 de state care iau parte la

– Deta[amentul nostru are \n compunere
76 de militari, dintre care 64 apar]in For]elor
Aeriene. Ceilal]i 12 sunt para[uti[ti [i fac
parte din For]ele Terestre. Sub aspect
numeric, suntem a treia ]ar` participant`,
dup` Statele Unite ale Americii [i Fran]a.
Avem o bun` experien]` \n executarea
misiunilor de men]inere a p`cii, ne-am aflat
\ntotdeauna \n “top”-ul participan]ilor la
astfel de exerci]ii multina]ionale [i vrem s`
confirm`m [i de aceast` dat`. Este
semnificativ pentru aprecierile de care ne

MiG-21 LanceR

opera]ii curente (pentru avioanele de
v#n`toare, pentru elicopterele de lupt` [i
pentru aeronavele de transport). Din grupa
de stat major a exerci]iului vor face parte [i
doi medici militari rom#ni.
Militarii rom#ni vor participa la exerci]iul
“Cooperative Key 2002” cu trei avioane “MiG21 LanceR”, dou` elicoptere “IAR-330 SOCAT”,
o aeronav` de transport “C-130 Hercules”.
Componenta de v#n`toare (“MiG-21 LanceR”)
este alc`tuit` din 6 pilo]i [i 14 tehnicieni,
componenta “IAR-330 SOCAT” este format` din
8 pilo]i, un mecanic de bord [i 11 tehnicieni,
iar din componenta “C-130 Hercules” fac parte
echipajul (8 persoane) [i echipa tehnic` (5
persoane).
Cei 76 de componen]i ai deta[amentului
aerian rom#n sunt foarte bine preg`ti]i
profesional, cunosc bine limba englez`, iar unii
dintre ei vorbesc curent [i limba francez`, ceea
ce va u[ura comunicarea cu gazdele
exerci]iului, cu ceilal]i participan]i. De altfel,
avem prieteni \n mai toate ]`rile cu care
conlucr`m \n misiuni de men]inere a p`cii, cu
unii dintre ace[tia avem leg`turi str#nse, ne
bucur`m de aprecieri deosebite la toate
nivelurile. Sper`m [i dorim din toat` inima ca
[i la acest exerci]iu s` ne \ndeplinim
irepro[abil misiunile, s` \nt`rim prestigiul
armatei noastre, prestigiul For]elor Aeriene
ale Rom#niei.
– V` dorim drum bun, domnule
comandor, [i succes deplin la
“Cooperative Key 2002”!
– Mul]umesc mult!

A consemnat
colonel (r) NICOLAE RADU
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La 1 septembrie 2002 a intrat \n func]iune

COMANDAMENTUL
COMANDAMENTUL
OPERA}IONAL
OPERA}IONAL AERIAN
AERIAN PRINCIPAL
PRINCIPAL
aprobat` din punct de vedere
politico-militar de c`tre
Consiliul Nord-Atlantic,
presupune sarcini de cea mai
mare importan]`, preponderente pentru Comandament
\n lunile urm`toare. C#[tigul
de securitate cert ob]inut de
Rom#nia \n urma acestei
integr`ri dorim s`-l facem c#t
mai viabil prin ac]iuni [i
angaj`ri ferme. P#n` la
conectarea real` sunt de
\ndeplinit mai multe activit`]i. Procesul va mai
dura. Avem, de acum, capacitatea, din punct
de vedere tehnic [i procedural, de a aborda
concret aspectele specifice pe care le implic`
aceast` aprobare”.
|n Comandament ac]iunea de c`ut`ri [i \mpliniri
imediate este ozonizat` de o atmosfer` de munc`
sus]inut` pentru ca, \nc` din interiorul
compartimentelor ce \l compun, verigile sistemului
s` func]ioneze f`r` sincope pentru misiunile din timp
de pace, c#t [i cele din situa]iile de criz` sau r`zboi.
Transla]ia de responsabilitate \n frontul opera]ional
de la structura central` – Statul Major al For]elor
Aeriene – la Comandament, a avut [i are loc pe fondul

“Vulturul 2002” a confirmat a[tept`rile
 Verigile sistemului func]ioneaz` f`r`
sincope  Preg`tiri intense \n vederea
atingerii profesionalismului de \nalt nivel
 Coeziunea echipelor de lupt` – o ...]int`
prioritar`  Verific`ri prin aplica]ii
complexe \nc` din start

/

a 1 septembrie 2002, \n cadrul For]elor
Aeriene ale Rom#niei, a \nceput s`
func]ioneze Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal. El are deja capabilit`]i s`
\ndeplineasc` misiunile la pace, respectiv de
supraveghere aerian` [i de poli]ie aerian`, cu ambele
sisteme: clasic [i automatizat. O avanpremier` la
acest eveniment a constituit-o aplica]ia de
comandament “Vulturul 2002”, \ncheiat` cu o lun`
\n urm`, al c`rei scop a fost antrenarea COAP [i a
comandamentelor celorlalte structuri participante
\n planificarea, organizarea, comanda, coordonarea
[i controlul For]elor Aeriene active \n cadrul
ac]iunilor militare \ntrunite. Obiectivele preconizate
– dintre care enum`r`m: perfec]ionarea
deprinderilor personalului din statele majore \n
fundamentarea deciziilor comandan]ilor [i
elaborarea documentelor de conducere, realizarea
sistemului de comand` [i informatic`, verificarea
capabilit`]ilor structurilor logistice \n asigurarea
suportului necesar \n organizarea [i desf`[urarea
ac]iunilor militare, asigurarea caracterului \ntrunit
al ac]iunilor [i verificarea fiabilit`]ii rela]iilor de
colaborare cu celelalte comandamente opera]ionale
– au fost atinse \n totalitate.
Un c#[tig important al acestui exerci]iu a fost
experien]a acumulat` de cadrele nou venite \n
Comandament care au \ncadrat statul de organizare
al aplica]iei.Preg`tirea, angrenarea \n sistem,
coeziunea echipelor se deruleaz` \n continuare
ritmic. Cu r`spundere fa]` de importan]a misiunilor
ce le au de \ndeplinit. Cu r#vna [i pasiunea pe care
le infuzeaz` obliga]iile mai mari, dar [i mai onorante.
“La ora actual` – ne spune domnul generalmaior Gheorghe Catrina, comandantul Comandamentului Opera]ional Aerian Principal –,
dispunem de o structur` specializat` \n conducerea opera]ional` a For]elor. Este deja un
organism puternic, \n plin` dezvoltare, cu
perspectiva de a \ndeplini c#t mai cur#nd
totalitatea func]iilor [i responsabilit`]ilor
pentru care a fost g#ndit. Chiar dac`, \n
prezent, avem printre priorit`]i \ncadrarea cu
personal [i instruirea acestuia pentru noile
func]ii, desf`[ur`m activit`]i deosebit de
complexe care vizeaz` modernizarea
infrastructurii [i, \ndeosebi, utilizarea echipamentelor moderne, care s` fac` posibil`
aplicarea conceptelor [i procedurilor NATO.
Personalul cu experien]` dovedit` \n
conducerea ac]iunilor aeriene este acum
[colarizat [i antrenat pentru a asigura calitatea
activit`]ilor. O nou` concep]ie este transpus`
\n via]` de c`tre b`rba]ii [i femeile care
muncesc \n acest Comandament. O nou`
structur` de personal este \n curs de realizare.
Personalul civil a fost serios diminuat [i a
crescut num`rul subofi]erilor. Deja 60 de
subofi]eri femei sunt \n curs de preg`tire la
{coala de Aplica]ie pentru Radioloca]ie [i la
Comandamentul Opera]ional Aerian Principal.
Acest lucru va marca un salt calitativ \n planul
recept`rii \nsemn`t`]ii sarcinilor ce le revin
de acum \nainte, al gradului de angajament \n
munc`. R`spunderea \n noile posturi de lupt`
este de acum de nivel na]ional, nu limitat \n
grani]ele de responsabilitate ale unei subunit`]i
sau unit`]i oarecare.
Integrarea spa]iului aerian rom#nesc \n
sistemul de responsabilitate NATO, deja

Aparatur` complex`, modern` pentru noile concepte, noile proceduri
de gestionare a spa]iului aerian
Comandorul Eugen Casapu, [eful opera]iilor,
relat#ndu-ne despre configura]ia [i misiunile pe care
le au de \ndeplinit aceste compartimente, ne-a
informat, totodat`, despre competen]ele birourilor

UN ORGANISM PUTERNIC,
|N PLIN~ DEZVOLTARE
continuit`]ii activit`]ilor sub imperativul certitudinii
\ndeplinirii misiunilor cotidiene.
|n prezent, Comandamentul are toate structurile
care \i permit s` planifice, organizeze [i s` conduc`
execu]ia opera]iilor aeriene f`r` a mai fi implicate [i
alte componente, Statul Major al For]elor Aeriene

evaluare instruc]ie, \ntrebuin]are \n lupt`, cel de
sprijin arme, care au \n atribu]ii asigurarea operativ`
[i protec]ia for]elor, compartimentelor de r`zboi
electronic, ac]iuni psihologice, meteo, precum [i ale
altor structuri din subordinea Comandamentului
(batalionul logistic, de comunica]ii [.a).

FPS - 117, radiolocatorul puternic, eficient de care era nevoie
r`m#n#nd structura care genereaz` for]ele. |n viitor,
\n urma revizuirii unor e[aloane, Comandamentul
va lua \n subordine operativ` unit`]ile [i marile unit`]i
din toate armele ce compun categoria de for]e armate.
O trecere gradual` \n care Comandamentul va
monitoriza [i nivelul preg`tirii. De la serviciul de poli]ie
aerian`, remarc`m o trecere treptat` spre
complexitatea func]iilor [i atribu]iilor ce le presupune,
in integrum, suveranitatea aerian` na]ional`. Statul
major al Comandamentului are, de pild`, un
compartiment care permite colectarea tuturor datelor
[i informa]iilor de cercetare, procurate prin diverse
surse, pe care le prelucreaz` [i analizeaz`, asigur#nd
celorlalte compartimente datele necesare planific`rii
ac]iunilor. Un alt compartiment realizeaz` planificarea
[i coordonarea execut`rii opera]iilor aeriene \n str#ns`
colaborare cu Centrul de opera]ii.

Dar nu este locul [i timpul aici [i acum s`
detaliem tot ceea ce ]ine de func]ionalitatea acestor
substructuri. Demersurile pe care le implic`
realizarea sistemului de comand`-control al For]elor
Aeriene ale Rom#niei, care trebuie s` fie unul
modern, func]ional, flexibil [i compatibil cu
sistemele similare existente \n statele membre
NATO [i partenere, sunt \n plin proces de evaluare
[i reevaluare.
Procesul organiz`rii Comandamentului a dus
la multe schimb`ri, produse din mers, la numirea
unei bune p`r]i a cadrelor pe func]ii noi [i, de aici,
necesitatea preg`tirii lor \ntr-o nou` concep]ie,
corespunz`tor unor r`spunderi cu un grad sporit
de complexitate. {i, \n acela[i timp, la problemele
ce se cer rezolvate pentru asigurarea coeziunii
tuturor acestor componente, a lucrului \n flux

continuu, \n condi]iile impuse de rigurozitatea [i
rapiditatea ac]iunilor aeriene.
La data document`rii noastre, \n Comandament era \n curs de desf`[urare o aplica]ie \n
care se testa capacitatea de ac]iune \n misiuni de
interceptare [i dirijare utiliz#nd sistemul ASOC.
|n premier`, se dirijau avioanele supersonice de
v#n`toare de aici, lucru care se f`cea p#n` acum
de la punctele de comand` din unit`]i, \n sistem
clasic. Acum, exerci]iul de poli]ie aerian` real, cu
intercept`ri [i combaterea ]intelor aeriene de
avia]ia de v#n`toare [i rachetele cu baza la sol, se
execut` prin dirijarea din trei pozi]ii ale sistemului
automatizat.
|nc` un prilej pentru a vedea cum, practic, \ntre
multe altele se poate reduce lan]ul comand`execu]ie prin \ntrebuin]area sistemului
automatizat, dar [i elementele noi ce survin \n
preg`tirea navigatorilor [i altor speciali[ti ale c`ror
calit`]i sunt pe deplin testate. De altfel, \n viitor,
coordonarea [i evaluarea instruirii lor se vor face
aici, iar licen]ele se vor acorda de Comandament.
Este [tiut c` spa]iul aerian este controlat \n
sistem automatizat de la 3.000 de metri \n sus. Pe
m`sura achizi]ion`rii de noi radare, limita va cobor\
foarte mult. Ceea ce nu \nseamn` \ns` c` spa]iul
sub 3.000 este necontrolat. Acesta se execut` \n
sistem clasic.
Exist`, potrivit relat`rii comandorului
Constantin Artenie, o bun` colaborare cu civilii.
Un schimb de date benefic ambelor p`r]i.
Cooperarea cu Administra]ia Rom#n` de Trafic
Aerian (ROMATSA) este din ce \n ce mai str#ns`.
Institu]ia amintit` este pe cale de a implementa un
nou sistem de management al traficului aerian, care
presupune o schimbare a filozofiei de colaborare
civil`-militar`, noi proceduri. Totul va fi automatizat
\n noul sistem. Schimbul reciproc de informa]ii
duce la \mbun`t`]irea supravegherii spa]iului
aerian, prin datele ob]inute de la radarele
ROMATSA. Prin anten` de satelit se primesc
datele de la radarele civile, pe calculator, \n timpi
reali, se cunoa[te cu precizie c#nd intr` aeronavele
str`ine \n ]ar`, la ce \n`l]ime, traiectele ce le
urmeaz`, \ntreaga evolu]ie. {i, de aici, hot`r#rea
de a corela planurile de zbor ale avia]iei noastre cu
cele ale aeronavelor intrate \n spa]iul aerian
propriu, deciziile de rigoare. Vor r`m#ne \n
amintire vremurile c#nd \nt#rzierile \n transmiterea
informa]iilor se cifrau la patru, cinci, [ase minute,
cu tot riscul ce le incumba o asemenea situa]ie.
Coordonarea tuturor ac]iunilor ce privesc
securitatea aerian` na]ional`, ca [i a celor ce decurg
din preconizata apartenen]` la structurile euroatlantice, a rela]iilor de parteneriat, sub o
conducere unic`, va fi mai prompt`, mai supl`, mai
eficient`.
Dar despre COAP vom mai scrie c#t de cur#nd.

Comandor (r) PETRE B@N~
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Trageri aeriene reale \n Poligonul Capu Midia
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Soarele abia mijit \n orizontul sc`ldat de ape d`dea
semnalul \nceperii unei noi zile, dintr-un septembrie cald
[i prietenos, pe litoralul M`rii Negre. Pentru unii era doar
o zi normal`. Pentru artileri[tii [i racheti[tii antiaerieni
din Poligonul Capu Midia era \ns` o zi special`. Era mult
a[teptata zi a tragerilor reale. La cinci s`pt`m#ni de la
\nceperea aplica]iei, pentru ei sosise momentul adev`rului!
|mbarcarea tehnicii [i deplasarea \n
Poligonul Capu Midia au reprezentat activit`]ile
ini]iale ale aplica]iei pe care artileri[tii [i
racheti[tii antiaerieni aveau s` o desf`[oare

raportul de diminea]`, ]inut \n fa]a amplasamentelor, comandan]ii divizioanelor fac
ultimele preciz`ri, dup` care, la ordin,
subunit`]ile trec \n starea de preg`tire pentru
lupt`. Emo]ia “actorilor”
tr`deaz` faptul c` este
o zi special`. Se execut` manevrele specifice, pe care la antrenament le-au f`cut de
sute, poate chiar mii de
ori, dar acum acestea
au o \nsemn`tate aparte.
Importan]a evenimentului este eviden]iat` [i de faptul c`
tragerea va fi observat`
la fa]a locului de
generalul dr
dr.. Mihail
Popescu, [eful Statului Major General,
[efii de state majore ale
categoriilor de for]e
Un observator avizat [i interesat, generalularmate, ofi]eri din
locotenent dr. Ion Magdalena, pre[edinte al
comandamentul Stacomisiei de evaluare [i apreciere
tului Major al For]elor
Aeriene [i delega]ii mipe durata a cinci s`pt`m#ni. Au urmat, \ntr-o
litare din Fran]a, Belgia [i Turcia. Pentru
ordine fireasc`, instalarea tehnicii \n dispozitiv
delega]ia francez`, condi]iile [i tragerile din
[i executarea lucr`rilor de \ntre]inere. Cadrele
poligon au o importan]` deosebit`, \ntruc#t \n
militare tinere, aflate la prima experien]` de
2003 [i-au propus s` efectueze trageri aici,
acest gen, s-au integrat repede \n ritmul impus
cu o subunitate de rachete sol-aer “MISTRAL”.
de colegii lor experimenta]i. Dup` instalarea
tehnicii \n dispozitiv, \n cel mai scurt timp, au
Lini[tea din Poligonul Capu Midia este
\nceput antrenamentele cu ]inte aeriene
“spart`” de zgomotul motoarelor elicopterului
imitate. Scheme de zbor diverse, cu evolu]ii
IAR-330, care decoleaz` \ndrept#ndu-se c`tre
nea[teptate ale ]intelor aeriene care
mare, av#nd ca misiune cercetarea aerian` [i
“manevreaz`“ continuu, acestea au fost
maritim` a sectorului de tragere, precum [i
scenariile pe care racheti[tii antiaerieni s-au
verificarea orient`rii rampei de lansare a
antrenat ore \n [ir, zi de zi. Pentru artileri[ti
rachetelor ]int`, situate pe platforma maritim`
]intele au fost acelea[i pe care urmau s` [i
GABARA. M`surile de siguran]` sunt
trag` \n mod real: machetele AERO TM3 [i
completate de un dispozitiv de securitate
para[utele luminoase.
asigurat de opt nave apar]in#nd For]elor
Cooperarea cu Baza 86 Aerian` Fete[ti,
Navale. |ntruc#t de diminea]`, gradul de
o component` esen]ial` a programului de
agita]ie al m`rii a fost crescut, instalarea
antrenament, s-a concretizat \n zece zboruri,
platformei de lansare este \nt#rziat`. Ca
\n care avioanele de lupt` deveneau ]inte aeurmare, “micul r`zboi” va fi declan[at de
riene marcate ce
trebuiau comb`tute.
Ultima s`pt`m#n`
a aplica]iei a fost cea a
evalu`rilor [i test`rilor.
S-au efectuat evalu`ri
calitative ale parametrilor tehnici [i test`ri
de c`tre arbitri [i comisii
din comandamentul
Statului Major al For]elor Aeriene.
Zilele au trecut,
prea \ncet parc` pentru
artileri[tii [i racheti[tii
antiaerieni ner`bd`tori
s`-[i arate m`sura m`iestriei \n executarea
tragerilor reale, [i ziua
examenului de foc a
sosit!
Totul \ncepe ca
Spre pozi]ia de tragere
\ntr-o zi normal`. La

artileria antiaerian`, [i nu de
rachetele sol-aer “VOLHOV”,
a[a cum era programat.
Vor executa trageri bateriile
de calibrul 57 milimetri ale
divizioanelor integrate \n
structurile bazelor aeriene
C#mpia Turzii [i Timi[oara.
Comenzi [i rapoarte scurte, piese \n
mi[care, apoi trecute \n pozi]ie de lupt`,
verific`ri [i regl`ri ale aparatelor [i
mecanismelor, p#n` c#nd dispozitivul de lupt`
este gata. Este decolat` macheta AERO TM3.
Sunt lansate [i para[utele luminoase.
Comanda de executare a focului se stinge \n
zgomotul produs de bateriile de 57 milimetri [i
mitralierele antiaeriene. Seriile de lovituri
\ncadreaz` foarte str#ns micul avion ]int`. Este
momentul \n care realizezi c` meseria de pilot
nu mai este at#t de fascinant` pe c#t credeai.
Dac` avionul ar fi avut dimensiuni reale, soarta
lui ar fi fost pecetluit` de jerbele de foc ale
proiectilelor. Tragerea artileri[tilor antiaerieni
se \ncheie la fel de brusc cum s-a [i declan[at.
Rezultatele tragerilor, \nregistrate de
Complexul de Apreciere [i M`surare Digital`
de tip OERLIKON, le vor releva, \n mod
obiectiv, performan]ele pe care le-au atins.
Primele aprecieri nu \nt#rzie s` apar`. Astfel,
tr`g`torii aerieni sunt felicita]i personal de
generalul dr
dr.. Mihail Popescu, [eful Statului
Major General, [i general
ul
-locotenent
generalul
ul-locotenent
Constantin Gheorghe, [eful Statului Major
al For]elor Aeriene.
|ntre timp, platforma maritim` GABARA
este fixat` pe pozi]ie. A venit r#ndul
divizioanelor din compunerea Brig`zii 1
Rachete Sol-Aer s` execute tragerea cu
rachete “VOLHOV”. Ce divizion va executa
tragerea primul? Printre racheti[tii antiaerieni
s-a creat, \n timp, o tradi]ie: desemnarea unui
divizion s` trag` primul este semnul onoarei
[i aprecierii de care se bucur` la acel moment.
Insesizabil pentru asisten]`, \n larg, prima
]int` este lansat` de pe GABARA. Oric#t te-ai
preg`ti psihic pentru momentul lans`rii, tot vei
fi luat, mai mult sau mai pu]in, prin surprindere.
{irul g#ndurilor \mi este \ntrerupt de tunetul
asurzitor produs de rachet` la desprinderea
de rampa de lansare. Un nor de praf r`m#ne
\n urm`, buc`]i de p`m#nt sar \n toate direc]iile,
iar racheta se \ndreapt` ferm, ca o s`geat`
de foc, c`tre ]int`, \ncheindu-[i zborul solitar
\n ciuperca unei explozii. La ]int`!
Mai trec c#teva clipe p#n` reu[esc s`-mi
revin, p#n` c#nd aerul \ncepe s`-mi inunde
binef`c`tor pl`m#nii,
iar s#ngele s`-[i reia
fluxul. Normalitatea
este “adus`“ de bucuria cadrelor militare
ale divizionului care
tocmai a executat tragerea, ce se \mbr`]i[eaz` [i se felicit`
pentru reu[it`. Peste
numai 20 de minute
scenariul se repet`, de
aceat` dat` fiind lansate dou` rachete. Cu
acelea[i rezultate:
explozie la ]int`!
“Micul r`zboi” a
durat dou` ore. Poate
p`rea pu]in, dar pentru
acesta artileri[tii [i
racheti[tii antiaerieni
s-au preg`tit un an de
zile.

Cale f`r` \ntoarcere
|n calitate de pre[edinte al comisiei de evaluare [i apreciere, generaluldr.. Ion Magdalena, loc]iitorul [efului Statului Major al For]elor
locotenent dr
CER SENIN” : “Tragerile executate cu
Aeriene, a precizat pentru revista “CER
categoriile de artilerie [i rachete au dat adev`rata m`sur` a muncii desf`[urate de
unit`]ile [i subunit`]ile din For]ele Aeriene. Urmeaz` ca noi s` analiz`m toate
rezultatele, iar concluziile ce vor fi trase dup` o astfel de activitate s` contribuie, \n
mod real, la \mbun`t`]irea nivelului de preg`tire”.
Colonelul dr
asile {tef`nescu, comandantul Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer
dr.. V
Vasile
Sol-Aer,,
\[i felicit` subordona]ii. Cu chipul radiind de satisfac]ie, afirm`: “Brigada 1 Rachete
Sol-Aer a demonstrat \nc` o dat` c` este e[alonul de elit` al artileriei [i rachetelor
antiaeriene din Armata Rom#n`. For]` opera]ional` [i activ`, Brigada 1 Rachete
Sol-Aer [i-a demonstrat personalitatea [i profesionalismul. |i felicit pe racheti[tii
antiaerieni!”

2QRDUHDGHDILSULPXO
|ntre timp, am aflat ce subunitate a avut onoarea s` fie desemnat` prima pentru
executarea tragerii: Divizionul 2 din cadrul Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer. Maiorul Ionel
Podoleanu, comandantul divizionului, a avut amabilitatea s`-mi dest`inuie c#teva
impresii, la cald.

– Ce activit`]i a]i desf`[urat pe timpul
aplica]iei?
– Dup` instalarea tehnicii \n dispozitiv
[i efectuarea lucr`rilor de \ntre]inere
tehnic` am \nceput antrenamentele
combinate, cu aparatura AKORD [i ]inte
aeriene marcate. Am avut zece zboruri cu
]inte aeriene marcate, \n urma c`rora
divizionul a “comb`tut” 89 de ]inte [i a
“consumat” 180 de rachete. O comisie a
Statului Major al For]elor Aeriene a testat
nivelul de preg`tire la care am ajuns.

– Care este media de v#rst` a
colectivului pe care \l comanda]i?
– Media de v#rst` este de 25 de ani,
deci am \n subordine un echipaj foarte
t#n`r, dar matur, cu un bun nivel de
preg`tire.

– Cum a decurs examenul de foc pe
care l-a]i sus]inut ast`zi?

Maior Ionel Podoleanu

– Am executat tragere cu o rachet` “VOLHOV” asupra unei ]inte care a fost lansat`
de pe mare, la distan]a de 25 km. Operatorii din cabina indicare-dirijare, \n numai trei
secunde de la lansarea ]intei, o aveau \n \nso]ire. Totul a decurs normal: prindere, dirijare
[i explozie la ]int`. Reu[ita a fost total`!

– Care a fost impactul tragerii asupra echipajului? Remarca]i pe cineva, \n mod
deosebit, pentru felul \n care a ac]ionat?
– Aproximativ 80 la sut` dintre ei sunt la prima experien]` de acest gen [i, firesc,
au fost foarte emo]iona]i p#n` la momentul execut`rii tragerii. Dar s-au purtat ca
adev`ra]i profesioni[ti. Eviden]iez ac]iunea \ntregului echipaj, iar \n mod special pe
maiorul Magelon Tudora, comandantul bateriei radiotehnice, un ofi]er cu experien]`,
[i pe locotenentul Sebastian Dr`gulin, ofi]erul cu dirijarea, care \ncadreaz` aceast`
func]ie doar de un an.

– Ce etap` urmeaz` s` parcurge]i?
– |n primul r#nd, vom str#nge tehnica [i ne vom deplasa \napoi, la unitate. Dup`
aceea, rezultatele ob]inute \n urma activit`]ilor desf`[urate aici vor fi analizate at#t de
noi, c#t [i de o comisie specializat` a Statului Major al For]elor Aeriene. Important pentru
noi [i pentru structura noastr` este s` ne continu`m preg`tirea, s` ne men]inem nivelul
de antrenament, s` putem ac]iona \n orice clip` precum \n poligon.

– V` ur`m mult succes!
C`pitan CRISTIAN PREDA
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Pe adresa
[efului Statului Major
al For]elor Aeriene

SCRISOARE DE APRECIERE
PENTRU AVIATORII ROM@NI
CARE AU AC}IONAT
DE PE AERODROMUL DIN KARACHI
Drag ` domnule,

V` scriu \n calitate de comandant al Bazei ISAF Forward Mounting, din Karachi, cu scopul de a consemna aprecierea mea pentru
excelenta munc` depus` de echipajul aeronavei C-130, comandat de comandorul Muntiu, \n cadrul ISAF. Contribu]ia lor profesional`,
entuziast` [i total cooperant` a fost extrem de valoroas` pe \ntreaga durat` a disloc`rii lor la Karachi.
Recentele reduceri de for]e ale unor na]iuni participante au determinat ca aeronava C-130, apar]in#nd For]elor Aeriene ale Rom#niei,
s` fie singura care a putut executa misiuni \ntre Kabul [i Karachi, toate \ndeplinite la un standard excelent.
Am fost \n dese r#nduri \n compania echipajului rom#nesc al aeronavei C-130 [i componen]ii lui s-au dovedit a fi excelente gazde la
fiecare \nt#lnire. Le vom sim]i lipsa dup` ce vor pleca, dar le ur`m s` se \ntoarc` cu bine \n Rom#nia [i a[tept`m s` ne \nt#lnim cu
echipajul care-i va \nlocui. Mul]umesc \nc` o dat` pentru sprijinul pe care ni l-au oferit pe timpul disloc`rii la Karachi.

Al dumneavoastr`,
D.M. PICTON

|

n cadrul programului “Mil to Mil”, s-a desf`[urat, recent, pe parcursul a
cinci zile, un schimb de experien]` rom#no-american pe tema criteriilor
de preg`tire [i antrenament a ofi]erilor din specialitatea artilerie [i
rachete antiaeriene.
Delega]ia american` a fost format` din warrant officer McCullough Josiah
[i major sergeant Hargrove Sherman. Partea rom#n` a fost reprezentat` de
tineri ofi]eri afla]i la \nceputul carierei militare din cadrul {colii
de Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete
Antiaeriene [i Brig`zii 1 Rachete
Sol-Aer.

La Bucure[ti s-au desf`[urat, timp
de dou` zile, lucr`rile celei de a IV-a
Conferin]e Na]ionale a Asocia]iei
Na]ionale a Veteranilor de R`zboi.
Printre cei peste 400 de delega]i [i
invita]i s-au aflat generali [i ofi]eri
superiori \n retragere care \n anii celui
de-al doilea r`zboi mondial au f`cut
parte din For]ele Aeriene ale
Rom#niei, cavaleri ai celui mai \nalt
Ordin Militar de R`zboi, “Mihai
Viteazul”, precum [i ai altor mari
distinc]ii – “Steaua”, “Coroana
Rom#niei” [i “Virtutea Aeronautic`“.
|n mesajele adresate de
pre[edintele ]`rii, comandant al
For]elor Armate [i pre[edinte de
onoare al Asocia]iei Na]ionale a
Veteranilor de R`zboi, Ion Iliescu, de
primul ministru, Adrian N`stase, de
ministrul ap`r`rii na]ionale, Ioan
Mircea Pa[cu, [i de [eful Statului
Major General, general dr. Mihail
Popescu, s-a dat o \nalt` pre]uire

ricani au prezentat o serie de criterii de
preg`tire [i antrenament specifice sistemului lor, generalit`]i
despre complexul de rachete PATRIOT, echivalen]a gradelor militare [i evolu]ia
subofi]erilor \n grad, precum [i sistemul de evaluare a activit`]ii militarilor.
Rom#nii au prezentat sistemul de specializare [i perfec]ionare a artileri[tilor [i
racheti[tilor antiaerieni, iar ca element cu aplicabilitate practic` – organizarea
Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer. Participant la activitate, c`pitanul Dan B`nic`,
din Statul Major al For]elor Aeriene, ne-a m`rturisit c` “schimbul de experien]`
rom#no-american a fost extrem de util. Rom#nii au aflat lucruri noi, cu adev`rat
interesante, despre militarii americani din aceast` specialitate. Oaspe]ii au
apreciat colaborarea cu partea rom#n` [i [i-au exprimat speran]a c` activit`]i
de acest gen se vor desf`[ura intens \n viitor, iar ofi]erii rom#ni vor avea ocazia
s` participe la cursuri specifice \n Statele Unite ale Americii. (C.P.)

Revedere dup` 55 de ani

REMEMBER

L

a Muzeul Avia]iei a avut loc, \ntrun cadru festiv, inaugurarea unei
s`li ce poart` numele cunoscutului
pionier al avia]iei militare rom#ne – generalul
inginer Gheorghe Negrescu.
Evenimentul a fost ocazionat de vizita
\n ]ara noastr` a unui descendent al
familiei Negrescu, familie care a dat
]`rii nu mai pu]in de [apte pilo]i,
ingineri [i speciali[ti \n aeronautic`.
Este vorba de R`zvan Negrescu,
stabilit de mai mul]i ani \n America, fiul unui
alt renumit pilot, Constantin Negrescu, un
temerar al luptelor aeriene \n r`zboiul
antifascist.
Fiul s`u a f`cut importante dona]ii de
obiecte [i documente ce au apar]inut lui
Gheorghe Negrescu, cel ce a dob#ndit, la 17
iulie 1911, brevetul de pilot nr. 2, dup` {tefan
Protopopescu, \n cadrul Complexului
Aeronautic de la Chitila. El i-a cunoscut

Printre colegii de atunci s-au num`rat generalullocotenent (r) de azi Gheorghe Z`rnescu, care a
de]inut func]ia de comandant al Avia]iei Militare,
comandorul (r) ing. Valerian {erb`nescu, premiantul
promo]iei 1947 [i singurul ofi]er de avia]ie din prima
serie 1949–1953 a Academiei Tehnice.
Participan]ii la activitate s-au deplasat \ntr-o comun`
apropiat`, D#rlos, pentru a se reculege la morm#ntul
fostului lor coleg, profesor dr. \n medicin`,
academician post-mortem Ion Moraru, laureat al
Premiului Nobel pentru Pace (“Medicii f`r`
frontiere”), originar din aceast` localitate.

\ndeaproape [i a zburat pe acela[i aerodrom
militar, Cotroceni, cu Aurel Vlaicu, George
Valentin Bibescu [i al]i renumi]i aviatori ai
vremii. A absolvit apoi, \n 1914, {coala
Superioar` de Aeronautic` [i Mecanic` din
Paris, devenind inginer. A participat la celebra
b`t`lie de la M`r`[e[ti. Se num`r` printre

PETRE B@N~
re]in aten]ia cele care \l reprezint` pe
Gheorghe Negrescu al`turi de Kemal Atatürk,
primul pre[edinte [i fondatorul Turciei
moderne, precum [i de fiica acestuia, care
conducea o unitate de avia]ie, fotografia color
a primei promo]ii de aviatori rom#ni – 1911 –,
numeroase manuscrise. A fost donat`, de
asemenea, haina de piele a pilotului
Constantin Negrescu, tat`l celui ce a
oferit importantele daruri Muzeului
Avia]iei.
|n fa]a unei asisten]e \n care s-au
aflat membri ai A.R.P.I.A., filiala
Bucure[ti, o parte din veteranii care
l-au cunoscut pe tat`l donatorului [i pe
generalul inginer Gheorghe Negrescu, av#nd
pe fundal un mare tablou reprezent#ndu-l pe
ilustrul aviator, donat, de asemenea, institu]iei
muzeale, s-a desf`[urat un impresionant
remember, \n care au fost evocate
contribu]iile lui Gheorghe [i Constantin
Negrescu la afirmarea aeronauticii rom#ne.

1(*5(6&8
personalit`]ile care au jucat un rol important
\n dotarea avia]iei noastre cu avioane
performante, dar [i \n afirmarea noii arme \n
cadrul for]elor armate.
Printre dona]ii se \nscriu ]inuta de gal` a
acestuia, ochelarii lui de zbor, piese de
mobilier care i-au apar]inut, planurile originale
ale avionului pe baza c`rora [i-a sus]inut
licen]a la {coala din capitala Fran]ei, foarte
multe fotografii. Din ilustra]iile de pe vremuri

|n cadrul \nt#lnirii ce a avut loc \n
aceast` lun` cu fiii satului \n comuna
Maglavit, jude]ul Dolj, a fost evocat`
personalitatea generalului-maior
profesor dr. ing. {tefan Ispas, care s-a
n`scut pe aceste meleaguri.
Primarul localit`]ii, profesorul Ion
Dinu, ca [i cei ce i-au fost colegi de
[coal` general`, institu]ie care \i poart`
numele, au readus \n memoria
participan]ilor figura omului de [tiin]`
[i militarului de carier` care [i-a
consacrat \ntreaga via]` [i activitate
slujirii aripilor rom#ne[ti \n \naltele
calit`]i pe care le-a avut \n decursul
timpului, de inginer-[ef al Avia]iei

Militare, director general al Industriei
Aeronautice Rom#ne, [ef al Departamentului Produc]ie Militar`, demnitar cu rang de ministru adjunct, rector
al Academiei Tehnice Militare.
Prin aportul s`u de mare valoare a
fost relansat` industria aeronautic`, sau conceput [i realizat \n Rom#nia
primele avioane de lupt` cu reac]ie, au
fost asimilate [i au intrat \n produc]ie
de serie elicopterele militare, a
contribuit la formarea multor promo]ii
de ingineri de avia]ie.
La 25 octombrie ar fi \mplinit 74 de ani.

Comandor (r) PETRE B@N~

Conducerea ]`rii [i a armatei
pre]uie[te veteranii

ri[tii
u artile
tr
n
e
p
`
i
erican rieni rom#n
n]` am
ae
|n cadrul
Experie cheti[tii anti
dezbaterilor, militarii ame[i ra

La {coala de mai[tri militari [i subofi]eri de avia]ie,
radioloca]ie [i rachete antiaeriene a avut loc \nt#lnirea
promo]iei 1947 a {colii Tehnice Aeronautice din
Media[. Cei care, la v#rsta de 12 ani, copii fiind, au
\mbr`cat uniforma de culoarea cerului, au devenit
peste ani corpul de elit` tehnic-ingineresc al avia]iei
militare.
Pe platoul [colii, unde a avut loc adunarea, s-a
intonat Imnul de Stat al Rom#niei [i, pentru prima
dat`, la unison, s-a salutat cu m#na dreapt` pe
inim`. S-a f`cut apelul solemn, s-au dep`nat
amintiri, au fost readu[i \n memorie fo[tii
comandan]i, profesori [i instructori, s-a p`strat un
moment de reculegere.

L A MAGLAVIT,
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contribu]iei [i jertfei de s#nge pe care
cei mai \n v#rst` osta[i ai Rom#niei au
f`cut-o \n numele dragostei fa]` de ]ar`,
ap`r`rii libert`]ii [i suveranit`]ii ei.
|n cea de-a doua zi a activit`]ii,
[eful statului a venit personal \n
mijlocul veteranilor, cu care s-a
\ntre]inut cordial. |n cuv#ntarea pe
care a rostit-o cu acest prilej,
referindu-se la priorit`]ile care stau \n
fa]a ]`rii [i a armatei \n aceast`
perioad`, pre[edintele a reiterat ideea
grijii statornice pe care societatea
trebuie s` o acorde celor ce n-au
pregetat s`-[i serveasc` cu demnitate
[i curaj patria.
Au ]inut, de asemenea, s` fie de fa]`
la lucr`rile Conferin]ei domnul ministru Ioan Mircea Pa[cu [i domnul
general dr. Mihail Popescu, care s-au
adresat personal veteranilor, reafirm#ndu-[i, [i de aceast` dat`,
hot`r#rea de a le acorda tot sprijinul \n
rezolvarea problemelor care \i privesc.

Reamintim c` potrivit unor legi
organice adoptate \n anii 1991 [i
1994, unor Ordonan]e de Guvern
care privesc drepturile [i facilit`]ile
acordate veteranilor, precum [i unei
legi mai noi, din aprilie 2002 s-a
l`rgit cadrul domeniilor social [i
medical ai c`ror beneficiari sunt,
prin alocarea unor sume b`ne[ti
lunare suplimentare, \n afara
indemniza]iilor, [i prin acordarea
unor avantaje ce vizeaz` scutirea de
taxe [i impozite, de achitare a
abonamentelor la T.V., radio,
telefon etc.
|n func]ia de pre[edinte al
Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor
de R`zboi a fost reales, \n
unanimitate, domnul general (r)
Marin Badea Dragnea, un apropiat
al veteranilor [i militarilor din
For]ele Aeriene.

PETRE B@N~

CE MAI FAC MILITARII |N REZERV~?

GHID PENTRU
CONTROLUL NOROCULUI
Colonelul (r) Corneliu Lala,
\mpreun` cu so]ia sa, Cornelia Lala,
a alc`tuit o lucrare de un inedit
aparte. Este intitulat` “Loto
special 6 din 49
\n sisteme de
variante simple [i
sisteme de variante complexe”
[i \[i propune s`
faciliteze juc`torilor
g`sirea solu]iilor de a
intra \n posesia premiilor puse “la b`taie”
de sistemul loteristic
respectiv.
Pe parcursul a 270 de
pagini, autorii prezint`
scheme “mai simple [i
m a i
complexe”, dup` cum se specific`
\n titlu, care acoper`, cu grade de

probabilitate mai mari sau mai mici
[i cu investi]ii corespunz`toare,
\ntreaga aventur` pe t`r#mul lui “6
din 49”.
Cartea, ap`rut` la
editura “Capo-Lavoro”, din
Bra[ov, este... matematic
sistematizat` [i cuprinde
comentarii [i \ndrept`ri
(ca s` nu spunem indica]ii) menite s`-l ajute pe
cel care [i-a pus \n cap
s` o foloseasc`.
Pentru alte am`nunte, v` punem la
dispozi]ie dou` adrese:
1. E-mail:
corneliulala@yahoo. com
2. Corneliu Lala; O.P. 1; C.P. 11;
2200 – Bra[ov.

Promo]ia anului 1972, ofi]eri de radioloca]ie,
aniverseaz` 30 de ani de la absolvire
prin \nt#lnirea colegial`
ce va avea loc \n data de 27.09.2002, ora 16.00,
la Academia For]elor Aeriene, Bra[ov.
Punct de contact:
– general de brigad` Marinel Nicolae:
tel. 021/231.61.41;
– colonel ing. Ion Bl`ju]:
tel. 021/231.30.30 int. 295; 0722.694.958.
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modific`rile specifice pentru
Mure[, urm#nd ca \ntr-o etap`
infirmeria de la o baz` aerian`.
urm`toare s` preg`tim [i celelalte
Un obiectiv esen]ial \l constituie
categorii de personal din For]ele
achizi]ionarea, \n regim de urgen]`, a
Aeriene.
autosanitarelor medicalizate capabile
A fost binevenit cel de-al doilea
s` fac` fa]` situa]iilor stringente. De
seminar de evacuare aeromedical`
pild`, de stabilizare cardiorespiratorie
de la Academia For]elor Aeriene
a bolnavului.
Germane, \n care s-a atestat faptul
|n bun` parte, ceea ce avem nu-i
c`, \n conjunctura actual`, o
interviu cu domnul colonel dr. ALEXANDRU ELIAD,
medicalizat. {oferul, poate [i un
asemenea interven]ie este at#t o
medic-[ef al Statului Major al For]elor Aeriene 
cadru mediu, care transport`
problem` na]ional`, c#t [i multinabolnavul la spital, nu \nseamn` acest
]ional`. Cuv#ntul reprezentan]ilor
pensionarii militari s` fie rezolvat`.
l`untric`. Medicul este confidentul
– Domnule colonel, a]i
lucru. Este vorba de dotarea
celor 18 ]`ri (au fost 41 de parReiese evident, de aici, necesitatea
acceptat [i c`utat de \ntregul personal.
participat, de cur#nd, la
autosanitarelor cu aparatur` neceticipan]i) a fost, \n acest sens,
unei mai bune [i str#nse colabor`ri
s`rb`torirea Zilei Medicinei
sar` [i \ncadrarea cu personal capabil
edificator. C#teva concluzii: pre\ntre unit`]ile militare [i spitalele
– Pentru c` tot a venit
Militare, cadru \n care v-a]i
s` rezolve \nc` din timpul deplas`rii
g`tirea personalului medical [i
militare la care sunt arondate.
vorba de acest lucru, consiadresat participan]ilor cu
probleme vitale pentru bolnav, a[a
paramedical pentru misiunile
der`m c` trebuie semnalat`
unele probleme ce privesc
cum este \n sistemul na]ional de
MEDEVAC poate fi eficient` \n
– Perspectivele \n
contribu]ia considerabil` a
asisten]a de specialitate \n
urgen]`. {i autosanitara de la
contextul unei colabor`ri multiaceast` direc]ie par a fi
Institutului de Medicin`
For]ele Aeriene. Ce ar
infirmerie trebuie s` satisfac`
na]ionale prin cursuri structurate, pe
\ncurajatoare. La ce s` ne
Aeronautic` [i Spa]ial` ce
trebui spus, mai \nt#i, \n
asemenea priorit`]i. De via]` \mpoplan intern, pe module, dou`-trei pe
a[tept`m \n leg`tur` cu
poart` numele \ntemeacest domeniu?
triva mor]ii. Autosanitara militar` nu
an. O alt` concluzie se refer` la
situa]ia infirmeriilor din
trebuie s` fie privit` ca o ma[in` care
necesitatea standardiz`rii misiunilor
unit`]i?
– Este un adev`r de notorietate c`
transport` pacien]i de la o unitate
\n implementarea [i utilizarea
]ara noastr` se num`r` printre primele
militar` sau de la
normativelor comune \n For]ele
]`ri din Europa [i din lume \n privin]a
familia unui cadru la
Aeriene, Terestre [i Navale deo Rom#nia – \ntre primele ]`ri
priorit`]ilor aeronautice. Rom#nia a
un spital. Am avut sipotriv`. Nemaivorbind de obligafost, de pild`, cea de a doua ]ar` care
tua]ii
\n
care,
p#n`
s`
tivitatea unui management corescare au introdus serviciul
a \ntrebuin]at avia]ia la manevrele
ajung` acolo, bolnavul,
punz`tor \n procurarea echipamedical aeronautic  Asisten]`
militare, acum nou` decenii. {i tot \n
resuscitat, tratat din
mentelor medicale de pe aeronave
]ara noastr` s-a introdus, \naintea
mers, [i-a rec`p`tat
[i de men]inerea acestora \n stare
de specialitate de bun` calitate
multor altora, serviciul medical
starea anterioar`.
perfect` de func]ionare. Trebuie s`
\n toate institu]iile [i unit`]ile
aeronautic. Prima atestare de acest
spun c` \n toate aceste privin]e s-a
gen este datat` \n luna februarie 1914,
 Infirmeriile, \n proces de
– Domnule docapreciat c` Rom#nia este pe un drum
c#nd Serviciul Sanitar al Diviziei a IVtor,
a]i
semnalat
[i
bun, av#ndu-se \n vedere rezultatele
redresare
a
exercit`rii
actului
a l-a \ns`rcinat pe medicul locotenent
detaliat chiar \n puac]iunilor desf`[urate p#n` acum \n
medical

Sistemul
de
Victor Anastasiu s` asigure asisten]a
blica]ia “CER SENIN”,
misiunile de evacuare aeromedicale
medical` pentru personalul navigant
ca [i \n “Revista de
\n sistem MEDEVAC [i SAR.
evacuare aeromedical`
[i trupa care f`cea parte din avia]ia
Medicin` [i Psiho(MEDEVAC) va fi extins.
militar`. |n acela[i an a fost constituit`,
logie Aeronautic`”
– Ce mai putem face,
prin Ordinul Ministerului de R`zboi,
apari]ia [i func]iototu[i, \n acest domeniu?
prima comisie medical` pentru
narea unui nou [i interesant
– |ntruc#t actualele dot`ri sunt
examinarea aviatorilor rom#ni.
sistem de evacuare aerome– O extindere a sistemului
insuficiente, uzate din punct de vedere
Vorbind de priorit`]i, vreau s`
dical` – MEDEVAC. ElicopMEDEVAC, astfel \nc#t, la nivelul
moral [i fizic, incapabile s` fac` fa]`
ietorului medicinei aeroreamintesc c` \n vederea unei mai
tere IAR 330 PUMA amefiec`rei baze aeriene s` existe m`car
unei asisten]e corespunz`toare [i
nautice, general dr. av.
bune cunoa[teri a condi]iilor de zbor
najate cu tot ce este necesar
o aeronav` – avion, elicopter –
calitatea actului medical are, din
Victor Anastasiu, la secu[i, deci, a unei perfec]ion`ri a sispentru salvarea oamenilor.
capabil` s` execute misiuni SAR [i
p`cate, de suferit, se vor lua m`surile
ritatea zborurilor, a men]itemului de control medical, locoMai mult, recent, v-a]i
MEDEVAC \n timp real, ac]iune
de rigoare care s` duc` la “\ns`nerii s`n`t`]ii personalului
tenentul medic Anastasiu a primit
\ntors dintr-o misiune, \n
conjugat` cu o \mbun`t`]ire
n`to[irea” st`rii existente.
aeronavigant.
autoriza]ia de a urma [coala de pilotaj,
Germania, unde s-a aborsubstan]ial` a dot`rilor corespunPentru atingerea cerin]elor
ob]in#nd, \n martie 1916, brevetul de
dat, pe larg, aceast` proz`toare.
standardelor de parteneriat [i
– Cu care avem o conlucrare
pilot cu num`rul 82, fiind primul
blem`. Ce ne pute]i spune,
interoperabilitate cu structurile
permanent` prin actul medical de \nalt`
medic pilot rom#n, [i al doilea din
de ultim` or`, s` zicem a[a,
– Dar \n asisten]a
militare din Alian]a Nord-Atlantic` sprobitate pe care \l exercit` prin
lume, dup` medicul francez Reymond.
despre acest demers?
medical`
curent`
a
a trecut la un proces de redimenverificarea periodic` [i asisten]a de
Ulterior, mai mul]i medici au ob]inut
personalului?
sionare at#t din punct de vedere al
specialitate a celor ce zboar`, [i nu
brevetul de pilot, observator aerian,
– La ora actual` suntem \n plin
mijloacelor fixe, c#t [i al dot`rii
numai, ca [i prin sprijinul nemijlocit ce
para[utist, planorist. Experien]a de
proces de formare, prin grupe,
– Aceasta este sarcina noastr`
infirmeriilor institu]iilor [i unit`]ilor
\l acord` \n preg`tirea specific` a
zbor i-a permis doctorului Anastasiu
pentru urgen]e medico-chirurgicale
permanent`, de zi cu zi, c`reia
Statului Major al For]elor Aeriene.
medicilor ce intr` \n serviciul For]elor
ca, \n paralel cu asisten]a medical`
a personalului sanitar din Statul
trebuie s`-i facem fa]` cu mult`
Sigur, m-a]i putea \ntreba: numai
Aeriene. Preg`tirea \n vederea
acordat` personalului navigant, s`
Major al For]elor Aeriene, selectat
d`ruire, cu suflet, cu pasiune,
pentru a atinge acest obiectiv? Nu.
dob#ndirii competen]ei \n acest
\ntreprind` o serie de cercet`ri chiar
pentru a executa misiuni de evadezinteresat, cum am jurat. De dou`
|n primul r#nd, pentru a asigura
domeniu, al medicinei aeronautice,
asupra propriului organism, pentru a
cuare aeromedical` \n cadrul
ori. Ca militari, fa]` de ]ar`, ca
oamenilor o asisten]` performant`,
colaborarea permanent` cu medicii din
putea cunoa[te mai bine efectele
programului MEDEVAC. Este
medici – fa]` de p`rintele nostru
a[a cum o merit`. S-a pornit de la
bazele aeriene \n scopul cunoa[terii c#t
produse de zborul la \n`l]imi mari.
vorba, concret, de cinci militari
spiritual, Hipocrate.
modelul standard de infirmerie
mai complete a personalului aeroDe altfel, medicul Anastasiu a
angaja]i pe baz` de contract, care
propus de Direc]ia de Asisten]`
navigant, al relev`rii rezultatelor
executat [i misiuni de lupt` aerian` [i
particip`, \ncep#nd cu aceast` lun`,
Medical`, la care s-au ad`ugat
cercet`rilor [i studiilor medicilor din
bombardament, pe l#ng` cele de
la cursuri de preg`tire la T#rgu
PETRE B@N~
institut prin simpozioane, comunic`ri
recunoa[tere, ca pilot.
[tiin]ifice, la care particip`m \ntotdeauna, prin publicarea acestora \n
– Venind \n actualitate,
revista pe care o editeaz`.
cum aprecia]i asisten]a
medical` \n unit`]ile, instiIONEL BECHERETE-V~DENI: V` mul]umim pentru cartea, foarte
Maistru militar clasa 2-a
– Nu este un secret
tu]iile [i marile unit`]i ale
documentat`, pe care ne-a]i trimis-o “Aviatorul George Valentin Bibescu”,
PAUL CIOBOTEA: Aprecieri
pentru nimeni, domnule coFor]elor Aeriene?
al c`rei autor sunte]i. Parcurgem cu mult` pl`cere [i articolele pe care,
deosebite pentru ceea ce al`turi de
lonel, c` mai sunt, din p`al`turi de Cornel Marandiuc, de ceilal]i distin[i colaboratori, le scrie]i \n
camarazii dumneavoastr` a]i f`cut
cate, [i unele neajunsuri pe
– Avem asigurat un serviciu
revista “Avia]ia”, editat` la Hunedoara [i Arad, [i pe care o primim de
\n poligon, la Capu Midia, \n buna
care le resimt, cu deoseprompt [i de calitate \n \ntreg teritoriul
fiecare dat`, prin grija colegilor dumneavoastr` din Bucure[ti. Realiza]i un
desf`[urare a aplica]iei. Avem \n
bire, beneficiarii actului
unde \[i face datoria personalul din
lucru extraordinar pentru care merita]i toat` lauda. C#t prive[te placheta
medical.
categoria noastr` de for]e armate,
vedere s` v` \ndeplinim dorin]a de
chiar [i \n garnizoanele, s` le spunem
emis` cu prilejul anivers`rii a 90 de ani de via]` ai inginerului Radu
a scrie un material [i despre
– Este cunoscut, [i acest lucru are
a[a, izolate. Din punct de vedere
Manicatide (ne manifest`m surprinderea c` nu v-a fost acordat`!), s` vedem
unitatea \n care v` face]i datoria.
aspecte nepl`cute, c` \n unele locuri
profesional, cadrele medicale at#t cele
ce putem face. Sper`m c` nu v-a]i sup`rat c` am dialogat [i astfel.
este incomplet` \ncadrarea cu
cu studii superioare, c#t [i cele cu o
personal medical cu studii superioare
preg`tire medie, au o foarte bun`
SMARAND PETRESCU: De la apari]ia
Colonel (r) MARIAN ISTRATE: Prin Ordinul nr. M.93
[i medii.
presta]ie, dovedind, al`turi de virtu]ile
din 17.07.2002, ministrul ap`r`rii na]ionale a aprobat limitele \nsemn`rii \n num`rul 12 din august, al
Un alt neajuns, \n curs de remece le presupune serviciul de speefectivelor de personal civil din structurile Ministerului publica]iei noastre, \n care relatam despre
diere, \l constituie aprovizionarea cu
cialitate, calit`]i morale deosebite.
Ap`r`rii Na]ionale la data de 31.12.2002. Potrivit ordinului \nt#lnirea pe care a]i avut-o \n timpul r`zboiului
medicamente [i materiale sanitarPrin specificul muncii desf`[urate \n
respectiv, pensionarii militari pot cumula pensia cu salariul dac`, cu pilo]i militari r`ni]i \n lupt` [i afla]i temporar
farmaceutice a unit`]ilor [i marilor
unit`]ile [i forma]iunile For]elor
prin concurs, ocup` un post de salariat civil \ntr-o institu]ie \n tratament la Spitalul Militar din Craiova, nu
unit`]i, precum [i asigurarea mediAeriene, al unei activit`]i continue,
militar`. |n astfel de situa]ii, \ncadrarea se face pe perioad` am primit \nc` nici o scrisoare prin care vreunul
camentelor \n regim de gratuitate
\ntre combatan]ii acestui sistem [i cei
determinat` (un an) – pentru pensionarul pentru limit` de v#rst` din supravie]uitori s`-[i manifeste dorin]a de a
pentru cadre [i pensionarii militari.
ce r`spund de starea de s`n`tate s-a
[i pe perioad` nedeterminat` sau determinat` – dac` postul este v` revedea. Noi v` \ndeplinim solicitarea de a
Pornind de la implicarea din ce
creat o leg`tur` de suflet permanent`,
temporar vacant –, pentru pensionarul militar cu pensie mai reproduce, \nc` o dat`, num`rul de telefon
\n ce mai mare a CASAOPSNAJ \n
mai pu]in \nt#lnit` \n alte arme. De
anticipat` sau anticipat` par]ial. Pentru angajarea pensionarilor la care pute]i fi contactat: 021/63.63.668 [i
finan]area serviciilor medicale prin
pild`, la activit`]ile preg`titoare, ca [i
militari [i civili este necesar avizul Direc]iei Management adresa: str. Secuilor, Aleea Urucu Adrian nr. 2A,
intermediul spitalelor militare
\n cele de executare a zborurilor,
bloc 31, ap. 2, sector 4, cod 755116 Bucure[ti.
Resurse Umane din cadrul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale.
sper`m ca, \ntr-un viitor apropiat,
medicii din bazele aeriene sunt mereu
aprovizionarea cu medicamente [i
\n mijlocul personalului aeronavigant,
materiale sanitar-farmaceutice, a
fie zi sau noapte, “se consult`“
medicamentelor \n regim de
reciproc, \ntre ei ciment#ndu-se o
gratuitate pentru cadrele [i
leg`tur` profesional`, dar [i una

Asisten]a medical`
\n… \ns`n`to[ire continu`
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Erou de legend`
Un Eurofighter Typhoon,
echipat “la zi”pentru
ducerea r`zboiului
electronic, a fost prezentat
publicului la mitingul
aerian de la Farnborough

Pilot francez
c`zut la datorie

|n impresionanta galerie a eroilor Fran]ei, un loc
deosebit \l de]ine un aviator: c`pitanul Georges
Guynemer. N`scut \n Paris, la 24 decembrie 1894, el
se \nscrie \n noiembrie 1914 la [coala de avia]ie. Ob]ine
brevetul de pilot \n 26 aprilie 1915, iar la foarte scurt
timp, 19 iulie 1915, \[i trece \n palmares prima sa victorie
aerian`. Devine rapid spaima aviatorilor germani. De[i
este dobor#t de [apte ori, Guynemer revine de fiecare
dat` \n cadrul aviatorilor lupt`tori. Era cunoscut [i pentru
obiceiul s`u de a discuta cu inginerii constructori de
avioane, oferindu-le sugestii [i solu]ii pentru
\mbun`t`]irea calit`]ilor aeronavelor de lupt`.
S-a ar`tat un lupt`tor ne\ntrecut, \ndr`zne],
cutez`tor, de[i aspectul s`u fizic era acela al unui
adolescent ginga[, pl`p#nd, cu un [arm aparte. La 11
septembrie 1917 decoleaz` pentru executarea unei
misiuni de recunoa[tere. Din p`cate, \n urma unei lupte
aeriene, este dobor#t de c`tre pilotul german Kurt
Wisseman. Zona \n care a c`zut Guynemer a fost
prins` sub tirul unui puternic bombardament al alia]ilor,
a[a c` trupul t#n`rului aviator [i avionul s`u, un SPAD
7, n-au fost g`site niciodat`. La dou` s`pt`m#ni de la

moartea lui Guynemer, Kurt Wisseman este dobor#t
r`zbun`torul
de René Fonck, cel care va fi supranumit “r`zbun`torul
lui Guynemer
Guynemer”.
La doar 23 de ani, dup` 3 ani de lupte necru]`toare,
c`pitanul Georges Guynemer cade pentru ]ara sa, nu
\nainte de a ob]ine 53 de victorii aeriene.
“Mort pe c#mpul de onoare, la Poelcapelle, \n 11
septembrie 1917. Erou legendar, c`zut \n plin` glorie,
dup` 3 ani de lupt` ardent`. Va r`m#ne cel mai pur simbol
al calit`]ilor neamului: tenacitate ne[tirbit`, energie
inepuizabil`, curaj sublim. Animat de o puternic` dorin]`
de victorie, el ofer` soldatului francez o amintire
ne[tears`, care \i va nutri spiritul de sacrificiu [i-i va
provoca cele mai nobile emula]ii” – se spune \n ordinul
de zi despre c`pitanul Georges Guynemer.
|n fiecare an, la 11 septembrie, \n fa]a frontului, \n
toate bazele aeriene franceze, un pilot cu grad de c`pitan
d` citire ordinului de zi dedicat aviatorului erou
Guynemer.

Adaptare dup` un text oferit
de maior ERIC MORTIER

La sugestia c#torva cititori, le-am putea zice prieteni ai publica]iei noastre, vom
relua publicarea comentariilor sportive. O vom face sistematic, \n volum... temperat [i
vom \ncerca s` nu fim partizani. De[i, de regul`, v` vom vorbi despre Steaua – Clubul
Sportiv al Armatei – [i Steaua – echipa de fotbal care nu mai [tim exact a cui este . De
data aceasta ne vom ocupa de fotbal.
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niciodat`. Dac` \n 2001–2002
Steaua nu a c#[tigat titlul de
campioan` [i (sau m`car) Cupa
Rom#niei, acest lucru s-a
datorat faptului c` a[a-numitul
antrenor Pi]urc` a renun]at la
fotbali[tii de baz` ai echipei. Pe
de alt` parte, chiar [i \ntre
juc`torii r`ma[i \n echip` s-au
creat disensiuni alimentate de
mofturile fostului celebru
juc`tor Pi]i.
Lucrurile au ajuns at#t de
depreciate \nc#t Pi]urc` a
trebuit s` p`r`seasc` postul.
A venit un t#n`r, ambi]ios,
cu anume rezultate ob]inute
av#nd la dispozi]ie posibilit`]i
modeste (bani, baz` material`,
nivelul juc`torilor). Dar, \ntr-o
bun` tradi]ie rom#neasc`, fostul
antrenor a fost \ndep`rtat prin
avansare! A[a c`, se pare, de pe
fotoliul s`u de ast`zi, Pi]i [i-a

manifestat \n continuare o
anume influen]`. De-abia atunci
c#nd formula de joc a fost
stabilit` de Ol`roiu s-a ob]inut
prima victorie de c`tre o
forma]ie care, \n sf#r[it, s-a
putut exprima pe sine.
Dar lucrurile sunt departe
de a fi clare. Presiunile din
afar`, dar [i cele din interiorul
clubului, ie[irile “la ramp`“
ale finan]atorului Becali [i,
probabil, remanen]ele lui
Pi]urc` \n atmosfera echipei
sunt tot at#tea surse de noi
incidente, de noi tensiuni
d`un`toare, neaduc`toare de
lini[te, de condi]ii bune
pentru performan]`. Vom tr`i
[i vom vedea. Noi s` fim
s`n`to[i!

Comandor
DUMITRU AMARIEI

|N NUMELE VIE}II
Via]a t#n`rului ofi]er, c`pitan ing. NOGAI
LAUREN}IU (34 ani), din U.M. 02499 Bucure[ti,
grav bolnav de leucemie acut` mieloblastic` –
LAM4 – FAB, poate depinde [i de generozitatea
[i sensibilitatea sufleteasc` ale semenilor s`i.
|nl`turarea bolii necesit` o interven]ie
chirurgical` – transplant de m`duv` – \ntr-o
clinic` din str`in`tate. Comitetul de ini]iativ`,
\mpreun` cu familia (so]ia [i fiica de 12 ani)

Redac]ia

apeleaz` [i la ajutorul dumneavoastr` pentru
a-i oferi o [ans` de via]` lui Lauren]iu.
Doritorii se pot al`tura acestei ini]iative,
individual sau colectiv
colectiv,, depun#nd orice sum`
de bani la B.C.R., la sucursala B.C.R. a
sectorului 6, Bucure[ti, \n urm`toarele conturi:
– 459003941201 – lei;
– 2511.2–18053.2 – U.S.D., pe numele
NOGAI LAUREN}IU-MIHAI.

”CER SENIN”

{oseaua Bucure[ti-Ploie[ti,
km 10,5, sector 1, Bucure[ti
Telefon/Fax: 021/231. 53. 82
E-m@il: cersenin @roaf. r o
B 222.02; C 1011.00

'(635(/$8'(^,&203/,0(17(
Complimentele, laudele au fost dintotdeauna relativ
controversate. Era o vreme, \n Rom#nia, \n care nu
puteai s` lauzi dec#t dou` persoane. Dac` voiai s`-i
faci r`u cuiva nu trebuia dec#t s`-l lauzi sistematic.
Efectele erau rapide [i sigure. Dar [i englezii, campionii
elegan]ei \n comportare, considerau c#ndva c` laudele
aduse unei persoane sau aprecierile privind bunurile
sale sunt neavenite.
Timpul a trecut, englezii au revenit
asupra acelei atitudini, iar \n Rom#nia po]i
l`uda (ca [i \njura!) pe oricine, oric#nd
vrei.
|n leg`tur` cu acest lucru, trebuie
f`cute c#teva preciz`ri. Nu-i corect, nu-i
omene[te, nu-i elegant s` adresezi laude
care, \n substrat, con]in ironii sau critici.
Iar`[i nu-i binevenit` lauda insistent`,
exagerat` la adresa celui ce \]i este [ef
sau superior. Asta nu \nseamn` s` nu-i
ar`]i firesc, moderat, atunci c#nd este
cazul, c` apreciezi ceva care este \n leg`tur` cu el, cu
activitatea lui.
E foarte important ca un [ef, un superior s`
adreseze laude, s`-[i complimenteze subordona]ii, pe
cei care \i conduce sau, m` rog, \i comand`. Este mai
mult dec#t un gest de complezen]`. Este un act care
poate elibera complexe [i genera energii.
|n familie, laudele, complimentele reciproce, aprecierile sunt obligatorii. Nu ezita]i s` l`uda]i partenerul
pentru obiectul cump`rat, bucatele g`tite, cadoul sau
florile oferite. Mai mult dec#t oriunde \n alt context, \n

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

familie semnele de bun`voin]`, compliment`rile
\nc`lzesc inimile, limpezesc atmosfera, \nsenineaz`
privirile. |ncerca]i! Insista]i! Nu o s` v` par` r`u...
Frumos este ca atunci c#nd cineva \]i adreseaz`
un compliment, s`-i mul]ume[ti [i s`-l asiguri c` ]i-a
f`cut bine s` [tii p`rerea lui. Nu sunt de folosit \ntreb`ri
de genul “Ce spui, chiar crezi asta?”, “E[ti sigur de
asta? Dar Ionescu ce zice?” etc.
Nu-i bine nici s` refuzi, s`
contracarezi un compliment. Indiferent
din partea cui vine. Se spune c` trebuie
s` accept`m o laud`, un compliment ca
pe o floare, ca pe un cadou simbolic. Se
consider` c` omul care face complimente este, \n fond, un om generos [i,
deci, trebuie s`-i r`spundem atent,
cuviincios.
Un lucru este foarte clar: folosirea
laudelor, complimentelor \n rela]iile dintre
oameni este o ac]iune delicat`, care pune
\n dificultate ambele p`r]i. Totul poate fi dep`[it prin
practic`: l`uda]i-i pe cei care merit`!; r`spunde]i
\ndatoritor celor ce v` laud`!
E un semn “de bine” \ntr-o lume mai mult dec#t
contradictorie.
{i iat` complimentul nostru c`tre dumneavoastr`:
A]i fost inspira]i c` a]i citit aceste r#nduri! A]i f`cut foarte
bine! Sper`m s` v` [i ajute...
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Cea mai performant` echip`
de fotbal din Rom#nia, Steaua,
se afl` \ntr-o situa]ie f`r`
precedent. Dup` 5 etape a
ob]inut o singur` victorie. {i
aceea cu 1–0. Dar [i acel unic
gol a fost marcat din lovitur` de
la 11 m.
Se poate [i mai r`u, vor
spune unii sau al]ii. Se poate,
dar este p`cat. O oper` sportiv`
f`r` egal \n Rom#nia [i o
\ntreag` istorie se pierd \n derizoriul nepriceperii, al dezinteresului [i al amatorismului cel
mai infantil.
Ce s-a \nt#mplat, de fapt?
Ani la r#nd, Steaua a tr`it din
ceea ce a fost. |n timp a pierdut
sau a v#ndut juc`tori de valoare.
A schimbat antrenori pricepu]i,
inspira]i, bine inten]iona]i, cu
persoane care au jucat fotbal,
dar care nu vor fi antrenori

