Avionul MiG-21 LanceR din imagine este unul dintre cele trei aparate de acest tip cu care aviatorii rom#ni
au participat la exerci]iul “Cooperative-Key 2002”, desf`[urat \n Fran]a
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Femei
subofi]eri
de succes

Rezultate foarte bune la tragerile de lupt` aer-sol
Pilo]ii din baza aerian` C#mpia Turzii au
executat, recent, trageri de lupt` asupra ]intelor
terestre cu armamentul de la bordul avioanelor MiG21 LanceR. S-a ac]ionat cu dou` avioane dubl`
comand` [i [ase avioane simpl` comand`. S-au
executat 124 de intr`ri la ]int`, iar rezultatele
tragerilor cu tunurile de bord [i cu proiectile reactive
nedirijate au fost foarte bune.
Pe l#ng` lupt`tori aerieni cu experien]`, cum

sunt locotenent-comandorul Gheorghe Guiu sau
c`pitanii Sorin Avram [i Adrian Motorca, au
ac]ionat [i cei mai tineri – printre ei locotenentul
Constantin Andrei. Nu s-au \nregistrat nici un fel
de incidente. Ceea ce v`de[te c` aeronava
modernizat` r`spunde normal la solicit`rile
pilo]ilor, dar [i c` personalul tehnic [i navigant de
la C#mpia Turzii a atins un remarcabil grad de
profesionalism.

|nceput de bun augur la Academia For]elor Aeriene
Zilele trecute, s-a inaugurat noul an de studii la Academia For]elor Aeriene, din Bra[ov. Ceremonia a
fost onorat` de loc]iitorul [efului Statului Major al For]elor Aeriene, generalul-locotenent Ion
Magdalena.
|n anul universitar 2002–2003, \n Academia For]elor Aeriene vor \nv`]a 182 de studen]i, 35 fiind din
Republica Moldova.
Institu]ia are la dispozi]ie o modern` baz` material`, trei s`li multifunc]ionale, trei laboratoare pentru \nv`]area
limbilor str`ine, un laborator de informatic`, s`li de specialitate, o foarte frumoas` [i util` sal` de sport.
Dac` mai lu`m \n calcul [i valoarea, preg`tirea corpului didactic, putem afirma c` la Academia For]elor
Aeriene “Henri Coand`“ anul universitar a \nceput sub cele mai bune auspicii.

Publica]ie editat` de
Statul Major al For]elor Aeriene
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UN DECENIU DE EFORTURI

La {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene
au depus Jur`m#ntul Militar elevii din anul \nt#i
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Participare eficient`
la
“Cooperative Key – 2002”
S-a \ncheiat exerci]iul complex “Cooperative Key
– 2002” desf`[urat \n Fran]a. |ntregul contingent
rom#n s-a \ntors cu bine acas`. {i de aceast` dat`
aviatorii no[tri s-au comportat excelent. Lupt`torii
aerieni de pe MiG-21 LanceR au executat, pentru
prima dat` la un asemenea exerci]iu, misiuni de
\ntrebuin]are \n lupt` pe timp de noapte, dirija]i din
aer de pe aeronave AWACS. |n total, la acest
exerci]iu ei au executat [ase misiuni de v#n`toare
[i opt de sprijin apropiat. Elicopteri[tii cu IAR 330
SOCAT au ac]ionat cu siguran]` [i eficien]`, uneori
\n condi]ii meteo din cele mai grele, \n misiuni de
transport persoane [i c`utare-salvare.
La fel, [i-au \ndeplinit irepro[abil misiunile
aviatorii de pe C-130.
Felicit`ri tuturor!
|n num`rul viitor vom reveni asupra acestui subiect.
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Au mai r`mas 40 de zile p#n` la summit-ul NATO de la Praga
uvintele \ncurajatoare cuprinse \n titlul
materialului de fa]` se refer` la [ansele
Rom#niei de a fi invitat` s` adere la NATO,
\n noiembrie, la summit-ul de la Praga, [i au
fost rostite, recent, de senatorul republican
John McCain, membru al Comitetului Senatului
pentru For]ele Armate, considerat printre cei mai
influen]i 25 de oameni din Statele Unite ale Americii.
TO,
Iar pre[edintele Comitetului S.U.A. pentru NA
NAT
Bruce Jackson, a declarat, la r#ndu-i: “Estim`m c`
cele trei state baltice, Slovacia, Slovenia, Rom#nia [i
Bulgaria vor primi invita]ia la aderare \n cadrul reuniunii
la nivel \nalt de la Praga. Procesul de ratificare a
ader`rii noilor membri ai NATO va trebui s` se
finalizeze, \n S.U.A., \n noiembrie 2003, iar \n celelalte
state membre ale Alian]ei – p#n` \n martie 2004".
Pozi]ii asem`n`toare au exprimat [i alte \nalte
personalit`]i politice din Statele Unite. Astfel,
pre[edintele Subcomisiei pe probleme europene din
cadrul Comisiei de politic` extern` a Camerei
Reprezentan]ilor, congresmanul republican Elton
Gallegly
Gallegly,, a declarat: “Rom#nia a realizat progrese
semnificative \n privin]a \ndeplinirii criteriilor de aderare
stabilite prin Planurile de Preg`tire pentru Aderare
(MAP) [i [i-a demonstrat capacitatea de a aduce
contribu]ii militare [i diplomatice de substan]` la
Alian]`“. Idee sus]inut` [i de congresmanul
republican Doug Berenter
Berenter,, care a apreciat c`
extinderea NATO cu [apte state, printre care [i
Rom#nia, are o importan]` deosebit` pentru
men]inerea relevan]ei Alian]ei ca for]` militar` [i
diplomatic` apt` s` promoveze un climat global de
securitate \n contextul multiplelor amenin]`ri de natur`
conven]ional` [i neconven]ional`. “Ar fi o gre[eal` s`
se considere c` NATO, extins` cu \nc` [apte state,
va constitui o povar` pentru actualii membri ai Alian]ei”
– a concluzionat congresmanul american.
Pe acela[i ton optimist a vorbit, \n cadrul reuniunii
de la Var[ovia a mini[trilor ap`r`rii din cele 19 state
ale Alian]ei Nord-Atlantice, din 24–25 septembrie 2002,
T O, lordul George
[i secretarul general al NA
NAT
Robertson, care a subliniat: “|n prezent suntem 19 \n
Alian]`, dar \n viitorul apropiat vom fi 26". Ceea ce
sugereaz` c` la Praga va fi vorba, \ntr-adev`r, de o
extindere robust` [i ambi]ioas`, cu [apte state
candidate, printre care [i ROM@NIA. Parc`

C

 NA
TO RESPONS FORCE. |n cadrul
NAT
reuniunii mini[trilor ap`r`rii ai statelor membre
ale NATO (Var[ovia, 24–25 septembrie 2002),
secretarul american al ap`r`rii, Donald
Rumsfeld, a prezentat proiectul S.U.A de
creare a unei noi for]e de reac]ie rapid` a NATO
(NATO RESPONSE FORCE – For]a de
R`spuns a NATO), care s` poat` fi dislocat`
\n cadrul r`zboiului \mpotriva terorismului [i
\n vederea contracar`rii altor amenin]`ri pe
plan interna]ional [i care, \n caz de necesitate,
s` poat` interveni [i \n zone de conflict din
afara grani]elor NATO. For]a ar urma s`
cuprind` circa 20.000 de militari din SUA,
Canada [i Europa [i s` aib` la baz` brig`zi
de c#te 5.000 de militari, care s` poat` fi
dislocate \ntr-un interval de 7 p#n` la 30 de
TED
zile – informeaz` agen]iile ASSOCIA
ASSOCIATED
PRESS [i PAP
AP..
 RAPOR
T. Surse oficiale apar]in#nd
RAPORT
Serviciului german de Informa]ii, citate de
agen]ia REUTERS, au f`cut cunoscut,
printr-un raport confiden]ial, c` Irakul dispune
de un avion militar f`r` pilot, posibil un aparat
de tipul “MiG-23”, modificat, capabil s`
transporte substan]e toxice de lupt` la o
distan]` de aproximativ 1.000 de kilometri.
Potrivit acelora[i surse, irakienii se preocup`,
\n prezent, de dezvoltarea armelor biologice,
printre care [i cele capabile s` transporte
antraxul.
 MODERNIZARE. Din Moscova,
AR-T
ASS, cit#nd surse ale
agen]ia IT
ITAR-T
AR-TASS,
Ministerului Ap`r`rii al Federa]iei Ruse,
relateaz` c`, p#n` \n anul 2005, Rusia va aloca
250 milioane de dolari pentru achizi]ionarea
de tehnic`, modernizare [i efectuarea de

“ROM@NIA AC}IONEAZ~ DEJA CA UN ALIAT DE
|NCREDERE AL NATO, IAR SENATUL S.U.A.
APRECIAZ~ COOPERAREA {I SPRIJINUL PRIMIT DIN
PARTEA AUTORIT~}ILOR DE LA BUCURE{TI”
complet#ndu-l, analistul american Steven Everts,
expert pe probleme referitoare la rela]iile
americano-europene \n cadrul Centrului pentru
Reform` European`, cu sediul la Londra, explic` doct
de ce, neap`rat, [i Rom#nia: “Consider c` rom#nii \[i
pot sus]ine candidatura de membru NATO prin
argumente incontestabile, bazate pe: extinderea
climatului de stabilitate c`tre estul continentului
european, rolul strategic pe care Rom#nia \l de]ine \n
promovarea stabilit`]ii [i echilibrului \n Balcani...”.
|n acela[i sens, secretarul general al NATO a
detaliat: “Consider c` regiunea balcanic` se
\ndreapt` cu hot`r#re \n direc]ia corect`: spre
\nt`rirea climatului de securitate, consolidarea
democra]iei [i sporirea prosperit`]ii. Cel mai
semnificativ semnal al progreselor \nregistrate este
c` ]`rile din aceast` zon` au oferit un sprijin puternic
[i hot`r#t campaniei antiteroriste. Nimic nu poate
indica mai clar valoarea integr`rii lor \n comunitatea
euro-atlantic`! Tocmai din acest motiv, procesul de
extindere a NATO va continua \n luna noiembrie,
c#nd, \n cadrul reuniunii la nivel \nalt de la Praga,
[efii de stat [i de guvern din statele membre ale
Alian]ei vor invita la aderare unul sau mai multe din
cele nou` state candidate – mai probabil [apte dintre
acestea. Logica unei asemenea decizii este clar`.
Prin procesul de extindere [i aderare, Alian]a
\ncurajeaz` reformele care contribuie la asigurarea
stabilit`]ii \n statele candidate [i le sprijin` \n
cooperarea lor cu statele membre NATO \n probleme
de securitate. Prin admiterea oficial` \n Alian]` a
statelor care \ndeplinesc standardele NATO, Alian]a
Nord-Atlantic` integreaz` aceast` stabilitate [i, \n
acela[i timp, l`rge[te coali]ia permanent` a
democra]iei, pe care NATO o reprezint`...”.

lucr`ri de proiectare-experimentare. Alocarea
acestor fonduri vizeaz`, prioritar, modernizarea
bombardierelor strategice “TU-160” [i “TU-95
MS”, a aparatelor avia]iei de asalt [i de
v#n`toare, a c#torva tipuri de rachete aer-aer
[i aer-sol, precum [i a avioanelor militare de
transport de tipul “IL-76”. Se preconizeaz`, de
asemenea, \nzestrarea For]elor Aeriene, \n
anul 2003, cu 6 avioane de lupt`
multifunc]ionale de tipul “SU-30” [i 4 avioane
de transport model “TU-214”, iar p#n` \n anul
2004 cu 10 avioane de [coal` [i antrenament
de tipul “IAK-130”.

 “VICT
OR
Y STRIKE III”. Potrivit
“VICTOR
ORY
agen]iei PAP
AP,, \n perioada 24 septembrie – 18
octombrie 2002, \n poligoanele poloneze
“Drawsko Pomorskie” [i “Wedrzyn”, se
desf`[oar` exerci]iile aero-terestre cu numele
de cod “Victory Strike III”. La aplica]ie particip`
5.000 militari americani (din cadrul Corpului 5
Aerian – Heidelberg, Germania) [i subunit`]i
poloneze de ap`rare antiaerian`. Sunt
angrenate elicoptere de tipul “Apache
Longbow” [i avionul de lupt` model “F-16
Falcon”. Scopul exerci]iului \l constituie
perfec]ionarea opera]iilor aeriene de lovire \n
ad#ncime, precum [i testarea capacit`]ii de
dislocare rapid` a Corpului 5 Aerian [i de
sus]inere a punctului de comand` [i a
elementelor de sprijin.
 CONTRACT
CONTRACT.. Exper]i polonezi [i ru[i
\n domeniul For]elor Aeriene au finalizat,
recent, contractul de modernizare a 22 de
avioane de tipul “MiG-29”, aflate \n dotarea
For]elor Aeriene Militare poloneze –
AR-T
ASS [i PAP
informeaz` agen]iile IT
ITAR-T
AR-TASS
AP.. Pe
de alt` parte, Administra]ia american` a propus

om#nia are multe argumente bune \n
stabilitatea regional`. |n plus, flancul sudic al
favoarea ader`rii ei la NATO la apropiatul
Alian]ei se va \nt`ri considerabil cu cele dou` state
summit de la Praga – se afirm` \ntr-un
\n cadrul NATO”.
comentariu ap`rut \n influentul cotidian
Integrarea Rom#niei \n NATO este sus]inut`
german “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
puternic [i de cei mai noi membri ai Alian]ei. Astfel,
Dou` dintre aceste argumente le constituie
cu prilejul recentei vizite oficiale \n ]ara noastr`,
pre[edintele Ungariei, Ferenc Madl, a declarat:
dimensiunea [i pozi]ia geografic`. Cu cele 21,7
milioane de locuitori, Rom#nia este, [i acum, cea
“Budapesta a sprijinit [i sprijin` aderarea Rom#niei
mai populat` [i mai mare ]ar` din Europa de sudla NATO. Integrarea c#t mai rapid` a Rom#niei \n
est. La aceste propor]ii naturale se adaug` pozi]ia
Alian]a Nord-Atlantic` este [i \n interesul Ungariei,
geostrategic` a Rom#niei, \ntre Carpa]i [i Marea
aceasta contribuind la \nt`rirea stabilit`]ii [i
Neagr` – se scrie \n ziarul citat. Ca s` conchid`, \n
securit`]ii \n regiune”. La r#ndul s`u, ministrul
polonez al ap`r`rii, Jerzy Szmajdzinski, a precizat
final: “Din aceast` perspectiv`, rom#nii sunt
\ndrept`]i]i s` fac` parte din Alian]a Nord-Atlantic`
c` autorit`]ile de la Var[ovia sus]in l`rgirea NATO,
[i Uniunea European`“.
la Praga, cu [apte noi membri, printre care s` se
Tot astfel se consider` [i \n Declara]ia final`
numere [i Rom#nia. “Locul Rom#niei este \n Alian]`,
a recentei reuniuni de la Istanbul a mini[trilor
ea demonstr#ndu-[i deja ata[amentul fa]` de
ap`r`rii din Bulgaria, Rom#nia, Grecia [i Turcia.
Organiza]ie [i capabilit`]ile politice, diplomatice [i
“Turcia [i Grecia – se spune \n acest document –
militare”.
consider` c` Sofia [i Bucure[tiul au
\nregistrat progrese vizibile \n cadrul
P#n` la summit-ul de la Praga, din zilele de 21 [i
eforturilor de aderare la NATO [i sunt
22 noiembrie 2002, au mai r`mas circa 40 de zile.
preg`tite s` accead` \n Alian]`...
La aceast` dat`, ideea l`rgirii Alian]ei Nord-Atlantice
Rom#nia [i Bulgaria ar trebui s` fie
cu [apte noi membri, printre care [i Rom#nia, este
admise \n Alian]`, iar invita]ia \n acest
cvasiacceptat`. Dar decizia politic` final` se va lua la
sens ar trebui f`cut` \n cadrul
Praga! S` sper`m c` ]ara noastr` se va reg`si pe lista
summit-ului de la Praga... Prin
“admi[ilor” [i c` vom deveni, \n scurt timp, membru
eforturile depuse pentru men]inerea
de facto [i de jure al NATO. Am f`cut eforturi deosebite
p`cii \n Balcani [i prin aportul lor la
pentru aceasta, dar va trebui s` facem [i \n continuare.
combaterea terorismului, Rom#nia [i
Mai bine de 80 la sut` dintre rom#ni sunt dispu[i s`
Bulgaria merit` s` fie invitate s`
mearg` \nainte pe cartea NATO!
adere la NATO. Aceast` pozi]ie va fi
sus]inut` [i la Praga! Acceptarea
Pagin` realizat` de
celor dou` ]`ri ca membre NATO este
NICOLAE RADU
foarte important` pentru echilibrul [i

R

Poloniei acordarea unui credit de 3,8 miliarde
de dolari pentru achizi]ionarea a 48 de avioane
“F-16”. Urmeaz` ca Guvernul de la Var[ovia
s` fac` alegerea...

 REMANIERE. Dup` cum informeaz`
agen]ia UPI, primul-ministru al Japoniei,
Junichiro Koizumi, a procedat la o remaniere
par]ial` a Guvernului de la Tokyo. Au fost
\nlocui]i din func]ii ministrul ap`r`rii, ministrul
de finan]e [i ministrul agriculturii. |n urma
remanierii, portofoliul ap`r`rii a revenit lui
Shigeri Ishiba, care este noul director general
al Agen]iei pentru Ap`rare.
 “COOPERA
TIVE ADVENTURE
“COOPERATIVE
EXCHANGE-2002". Surse militare din Kiev,
citate de agen]ia FRANCE PRESSE,
informeaz` c` \n perioada 26 septembrie – 5
octombrie 2002, \n poligonul “Iavoriv” din
regiunea Lvov (Ucraina), s-a desf`[urat o
aplica]ie militar` “COOPERATIVE ADVENTURE EXCHANGE-2002”, din cadrul
programului “Parteneriat pentru Pace”. Au
participat 3.000 de militari din 12 ]`ri membre
ale NATO (Belgia, Cehia, Danemarca,
Germania, Italia, Luxemburg, Norvegia,
Polonia, Marea Britanie, SUA, Turcia,
Ungaria) [i 6 ]`ri partenere (Azerbaidjan,
Bulgaria, Georgia, Republica Moldova,
Macedonia, Ucraina). Exerci]iul a avut ca
scop experimentarea procedurilor de
desf`[urare a unei for]e multina]ionale care,
ulterior, va ac]iona \n misiuni de pace sub
egida NATO.
 "FORPOST–2002"
"FORPOST–2002". Dup` cum
relateaz` agen]ia ITAR-TASS, \n Ucraina
se desf`[oar`, \ncep#nd cu data de 10

septembrie a.c., aplica]ia militar`
"FORPOST–2002", care are ca scop
verificarea stadiului de preg`tire al For]ei
de Reac]ie Rapid`. La exerci]ii particip`
circa 6.500 de militari, care dispun de
20 avioane de lupt`, 12 elicoptere de

transport, 9 nave [i vedete de lupt`. La
sf#r[itul aplica]iei se vor executa trageri
de lupt` cu muni]ie real`. Exerci]iul este
condus de [eful Statului Major General al
For]elor Armate ale Ucrainei, generalulcolonel Aleksandr Zatinaiko.

ACCIDENTE AVIATICE
 “IL-38” (INDIA). La data de 1
octombrie 2002, dou` avioane de
transport de tipul “IL-38” (de produc]ie
ruseasc`), apar]in#nd For]elor Aeriene
ale Indiei, s-au ciocnit \n aer \n timpul
unui miting aviatic ce a avut loc \n
regiunea Goa, din vestul Indiei. Potrivit
unor surse oficiale locale, citate de
agen]ia FRANCE PRESSE, aeronavele
decolaser` de pe aeroportul de la Palaji,
iar \n urma impactului cei 12 membri ai
echipajelor [i trei persoane de la sol [iau pierdut via]a.
 “Mi-2” (GEORGIA). Potrivit unei
AR-T
ASS, un
[tiri difuzate de agen]ia IT
ITAR-T
AR-TASS,
elicopter militar de tipul “Mi-2”, apar-

IL-38

]in#nd trupelor de gr`niceri ale Georgiei,
s-a pr`bu[it \n apropierea capitalei ]`rii,
Tbilisi. Cei doi membri ai echipajului [iau pierdut via]a. Nu se cunosc \nc`
\mprejur`rile [i cauzele accidentului.
GE
 ELICOPTER MILIT
MILITAR
(ALGE
GE-AR (AL
ATE MEDIA
STA
RIA). Agen]ia de [tiri ST
a f`cut cunoscut c` un elicopter
militar algerian s-a pr`bu[it \n
provincia Sidi Bel Abbes, la circa 380
kilometri vest de ora[ul Alger. Potrivit
sursei, accidentul s-a produs din
cauza unei defec]iuni tehnice, care a
provocat moartea celor doi membri ai
echipajului (un pilot-instructor [i un
pilot-elev).
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A[a cum am promis cititorilor revistei
“CER SENIN” \n num`rul nostru anterior,
revenim cu am`nunte despre desf`[urarea,
\n perioada 3–13 septembrie 2002, a
exerci]iului NATO/PfP “COOPERATIVE
ZENITH-2002”. Iar detaliile [i concluziile ne
sunt oferite de domnul c`pitan-comandor
Tache Jurubescu, cel care a \ndeplinit, pe
timpul exerci]iului, func]ia de director al
celulei de c`utare-salvare \ntrunit` (JSRC).

– Pentru \nceput, domnule c`pitancomandor, v` rug`m s` v` referi]i la
elementele de baz` ale exerci]iului: loc
de desf`[urare, participan]i, scopuri,
misiuni.
– Exerci]iul “COOPERATIVE ZENITH-2002” s-a
constituit \ntr-o aplica]ie de comandament asistat` de
calculator [i s-a desf`[urat la baza aerian` Moody, din
localitatea Valdosta, statul american Georgia. La exerci]iu
au participat 45 de ofi]eri din cinci ]`ri membre ale NATO
(Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie,
Portugalia [i Olanda) [i 11 state partenere (Bulgaria,
Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Macedonia, Rom#nia,
Slovacia, Suedia, Ucraina [i Uzbekistan), precum [i c#te
un ofi]er-observator din Iordania, Mauritania, Maroc [i
Tunisia – ]`ri membre ale “Dialogului Mediteranean”.
Exerci]iul \n sine a constituit un antrenament \n comun
al ofi]erilor din ]`rile membre ale Alian]ei Nord-Atlantice cu
cei apar]in#nd unor ]`ri partenere \n scopul unei mai bune
\n]elegeri a modului \n care NATO gestioneaz`, la
solicitarea Consiliului de Securitate al ONU, crizele ap`rute
\n diferite zone geografice. |n exerci]iu au fost implicate
structuri NATO pentru a asigura monitorizarea \ntregii
activit`]i, a[a-numita “White Cell” (“Celula Alb`“), care a
cuprins echipe de control \n domeniul opera]iilor, informa]iilor, situa]iei for]elor [i al tehnicii utilizate, precum [i o celul`
de r`spuns pentru opera]ii aeriene, o celul` de c`utaresalvare \ntrunit` [i “juc`tori” care au simulat e[aloanele
superioare [i subordonate. Ofi]erii care au \ncadrat Centrul
Multina]ional de Opera]ii Aeriene (CAOC) au fost
selec]iona]i at#t din ]`rile membre NATO, c#t [i din ]`rile
partenere. |ntregul exerci]iu s-a desf`[urat \n structurile
CAOC, asistat de calculator, cu folosirea exclusiv` a limbii
engleze, a procedurilor [i documentelor tipizate ale Alian]ei
Nord-Atlantice.
– |n ce a constat, propriu-zis,
exerci]iul “COOPERATIVE ZENITH2002”?
– Exerci]iul a avut, ca [i conferin]ele ce i-au premers,
dou` p`r]i distincte: o parte preg`titoare [i o parte
practic`, simul#nd perfect realitatea. Partea preg`titoare
a cuprins prezentarea [i discutarea elementelor specifice
ale exerci]iului [i a constat \n organizarea unor briefinguri,
precum [i antrenament practic pe func]iile ce au fost
nominalizate [i \ncadrate de ofi]erii participan]i. Aceast`
parte s-a finalizat printr-un MINI-EX, timp de o zi, \n
condi]ii similare celor reale, cu folosirea aparaturii specializate din CAOC. |n aceast` faz` a exerci]iului s-au format
cele patru celule ale Centrului de opera]ii aeriene – celula
de opera]ii curente, celula de c`utare-salvare \ntrunit`,
celula de planificare opera]ii [i celula de cercetare – [i
au fost numi]i directorii acestora. Eu am fost numit
directorul celulei c`utare-salvare \ntrunit` (JSRC), din
care au mai f`cut parte doi ofi]eri lituanieni, un georgian
[i un american. Sub conducerea directorilor, fiecare celul`
[i-a f`cut preg`tirea specific`, exers#nd atribu]iile
func]iilor prev`zute \n statul de organizare al exerci]iului.
Exerci]iul propriu-zis s-a desf`[urat pe durata a trei
zile, cu folosirea documentelor [i procedurilor specifice
NATO pentru ac]iune \n situa]ii de criz`. Scenariul
aplica]iei s-a dezvoltat \n jurul unei situa]ii create \ntr-o
]ar` imaginar`, care, datorit` unor diferende de natur`
politic` [i economic`, a fost divizat` \n dou` provincii

separate. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat dou`
rezolu]ii succesive privind situa]ia din ]ara divizat`, prin
care a cerut combatan]ilor normalizarea situa]iei pe cale
pa[nic` [i a solicitat ]`rilor membre s` sisteze livrarea
de arme [i echipament militar p`r]ilor aflate \n conflict,
iar NATO – s` ia toate m`surile pentru monitorizarea
acordului de \ncetare a focului. Ca urmare a escalad`rii
conflictului, Comitetul Militar al NATO a \ns`rcinat
Comandantul Suprem al For]elor NATO din Atlantic
(SALCANT) s` constituie o For]` Multina]ional` |ntrunit`.
Acesteia i-a revenit misiunea de a controla respectarea
embargoului instituit de ONU, ap`rarea \mpotriva
atacurilor din exterior, prevenirea infiltr`rilor, controlul
asupra zonei de separare, sprijin [i asisten]` \n
distribuirea materialelor de ajutor umanitar, ap`rare
aerian`, patrulare la frontiere, men]inerea securit`]ii zonei
de responsabilitate. Ac]ion#nd ca un CAOC real, structura
constituit` pentru acest exerci]iu a executat ordinele de
misiune aerian` (ATO) pe baza planului principal al
atacului aerian (MAAP) [i a directivelor pentru opera]ii
aeriene(AOD).
– Ce func]ii au \ndeplinit ceilal]i doi
ofi]eri rom#ni participan]i la exerci]iu
[i cu ce probleme v-a]i confruntat
dumneavoastr`, \n calitate de director
al celulei c`utare-salvare \ntrunit`?
– Locotenent-comandorul Bogdan Calavie a
\ndeplinit func]ia de duty controller – controlor de serviciu
– \n cadrul celulei de opera]ii curente. Practic, el a fost
elementul de baz` \n arhitectura acestei celule, nemijlocit
subordonat directorului, prin care treceau toate informa]iile.
El trebuia s` cunoasc` situa]ia aerian` \n fiecare moment
al zilei [i s` informeze despre aceasta celelalte celule din
cadrul CAOC. Cel de-al treilea ofi]er rom#n, locotenentcomandorul Marius }en], a \ncadrat func]ia de planificator
specialist \n r`zboiul radioelectronic [i responsabil cu
neutralizarea ap`r`rii aeriene a inamicului (EW/SEAD) \n
cadrul celulei de planificare opera]ii. A executat urm`toarele
tipuri de activit`]i: identificarea, planificarea [i alocarea
mijloacelor aeriene specifice misiunilor, \n cadrul
componentei aeriene a exerci]iului, realizarea sec]iunii EW/
SEAD din cadrul MAAP, introducerea [i gestionarea datelor
privind aeronavele, cu ajutorul sistemului ICC, \n cadrul
exerci]iului aerian.
|n ce m` prive[te, m-am confruntat cu dese schimb`ri
privind disponibilitatea for]elor la dispozi]ia celulei c`utaresalvare \ntrunit` [i a situa]iei din teatrul de opera]ii, fiind
obligat s` \ndeplinesc mai multe misiuni CSAR \n acela[i
timp. Dar, prin implicarea tuturor ofi]erilor care au f`cut
parte din celula JSRC [i colaborarea permanent`, eficient`,
cu ofi]erii din celulele opera]ii curente [i cercetare, toate
situa]iile au fost rezolvate \n timp util, reu[ind s`
“recuper`m” to]i supravie]uitorii, toate persoanele aflate \n
situa]ii deosebite – pilo]i catapulta]i din avioane, militari
r`ni]i \n ac]iuni terestre, personal apar]in#nd unor organiza]ii
neguvernamentale sau Crucii Ro[ii. Pentru felul \n care
celula al c`rui director am fost a ac]ionat pe timpul
exerci]iului, am primit \n scris felicit`rile e[aloanelor
superioare (Higher Headquarters), fiind singurul director
care s-a bucurat de acest privilegiu! De altfel, vreau s`
spun c` to]i cei trei ofi]eri rom#ni au fost bine aprecia]i de
c`tre conduc`torii exerci]iului, at#t pentru nivelul ridicat de
cunoa[tere a limbii engleze, c#t [i pentru profesionalismul
[i st`p#nirea f`r` repro[ a procedurilor de lucru NATO,
inclusiv cu calculatorul. Este \nc` o recunoa[tere – oficial`
– a capabilit`]ii ofi]erilor din For]ele Aeriene ale Rom#niei,
a seriozit`]ii [i r`spunderii cu care noi, rom#nii, ne facem
datoria \n misiunile \n care suntem trimi[i. {i sunt sigur c`
a[a ne vom comporta [i \n urm`toarele misiuni.

A consemnat
Colonel (r) NICOLAE RADU

CER DESCHIS –
UN DECENIU DE EFORTURI
{I PERFORMAN}E
Tratatul Cer Deschis a fost semnat la 24 martie
1992. Sunt 34 state semnatare [i 7 cu statut de
observator (septembrie 2002). Zona de aplicare:
America de Nord (S.U.A [i Canada), Europa (statele
NA
TO, Europa Central` [i de Est), Asia (teritoriul exNAT
sovietic). El a fost conceput \n ideea cre[terii
deschiderii [i transparen]ei, monitoriz`rii aplic`rii
tratatelor [i acordurilor de control armamente, \nt`ririi
capacit`]ii OSCE de prevenire a conflictelor [i
gestionare a crizelor
crizelor,, protec]iei mediului, monitoriz`rii
urm`rilor catastrofelor naturale.

M

isiunea comun` rom#no-american`
CER DESCHIS, efectuat` de cur#nd
\n Italia, [i-a atins scopurile. Echipa
noastr` a mai trecut un examen [i este preg`tit`
s` execute, conform \n]elegerilor stabilite, alte
misiuni \n spa]iul aerian na]ional sau al altor state.
|mpreun` cu domnul comandor ing. Liviu
Grigorescu, [eful Biroului Cooperare
Regional` [i Cer Deschis din Sec]ia Controlul
Armamentelor [i Verificare, \ncerc`m s`
punct`m c#teva momente ale acestui regim, cum
este numit \n documentele oficiale, la care ]ara
noastr` particip` \nc` din anul 1991, prin acordul
bilateral cu Ungaria, apoi, prin aplicarea Tratatului
Multilateral, cu mai multe state. Timp \n care s-a
acumulat o experien]` valoroas`, fapt ce a f`cut ca
unele state p`r]i s` solicite executarea de misiuni
comune cu Rom#nia, av#nd \n vedere, \ndeosebi,
posibilitatea unei bune cooper`ri \n preg`tirea
personalului [i sistemelor na]ionale Cer Deschis
proprii. Au fost efectuate astfel de misiuni \n
cooperare cu Turcia, Fran]a, Germania, S.U.A. La
r#ndul ei, Rom#nia a beneficiat de sprijinul, inclusiv
material, al statelor cu care a cooperat, mai ales al
Fran]ei [i Germaniei.
|n cei zece ani de la semnarea Tratatului Cer
Deschis, Rom#nia [i-a \ndeplinit integral obliga]iile
asumate. Toate statele p`r]i care au \ntreprins
zboruri de observare deasupra ]`rii noastre au
remarcat corectitudinea [i rigurozitatea cu care
sunt aplicate prevederile documentelor de
referin]`.
Rom#nia este considerat` ca fiind una din ]`rile
cu o bun` organizare a sistemului Cer Deschis, cu
un colectiv de exper]i de \nalt` calificare \n
domeniu. Chiar dac`, \n decursul unui deceniu,
personalul nu a fost mereu acela[i. Unii au trecut
\n rezerv`, al]ii au primit diverse \ns`rcin`ri. Dar
[tafeta r`spunderii pentru o \ntreprindere at#t de
serioas`, a muncii [i experien]ei – unice \n cea mai
mare m`sur` – a fost preluat` de cadre cu o
instruc]ie [i o educa]ie demne de eviden]iat.
“Cu deosebire – ne spune domnul comandor
inginer Grigorescu – sistemul nostru Cer
Deschis este apreciat pentru procedurile
foarte precise de planificare a misiunilor,
sistem existent la Sec]ia Controlul Armamentelor [i Verificare, precum [i pentru
modul \n care echipajul avionului An-30,
apar]in#nd Bazei 90 Transport Aerian,
implementeaz` planurile stabilite”.
Ca o exemplificare, la planificare eroarea este
zero – rezultat unic \n Cerul Deschis, iar la execu]ie,
devierile de la rut` nu dep`[esc, de regul`, 100 m
(lungimea traiectului fiind \ntre 600 [i 1.600 km).
Pentru aceasta, echipele noastre au fost felicitate
[i au primit mul]umiri de la organele de control/
dirijare a zborurilor din alte ]`ri pentru faptul c`
precizia misiunilor efectuate de pilo]ii militari
rom#ni permite o dirijare f`r` probleme a traficului,
chiar \n spa]ii aeriene foarte aglomerate.
Oficiali militari [i mass-media din ]`rile \n care
Rom#nia a executat asemenea misiuni au
eviden]iat calitatea opera]iunilor efectuate de
echipa noastr`. Veterani, al`turi de partenerii
unguri, ai regimului bilateral Cer Deschis,
reprezentan]ii celor dou` ]`ri au st#rnit admira]ia
coordonatorilor din Fran]a, Germania, S.U.A, ca
s` enun]`m numai c#teva, pentru num`rul mare
de activit`]i desf`[urate, care au atins cifra 51, dar
[i pentru profesionalismul celor dou` echipe. La
cererea unor state, cum sunt Croa]ia, Slovenia,
Macedonia, Suedia, Finlanda, at#t ]ara noastr`, c#t
[i Ungaria, s-au angajat \n ac]iuni de prezentare a
experien]ei comune \n sprijinirea acestor ]`ri
pentru organizarea sistemelor proprii Cer Deschis.

Reamintim c` regimul Cer Deschis const` \n
executarea de zboruri de observare, cu
\nregistrarea de c`tre senzorii de la bordul
aeronavei a informa]iilor privind suprafa]a
teritoriului survolat. Ruta este stabilit` de partea
observatoare, care poate survola, f`r` excep]ii,
orice punct al teritoriului p`r]ii observate. Aceasta
din urm` are dreptul s` monitorizeze executarea
zborului Cer Deschis, inclusiv prin prezen]a la
bordul aeronavei a monitorilor proprii. Informa]iile
\nregistrate de senzori pe timpul zborurilor sunt
disponibile pentru orice alt stat parte.
P#n` la 3 octombrie a.c., \n Rom#nia au efectuat
asemenea zboruri 22 de state, printre care Fran]a,
Germania, Marea Britanie, S.U.A, Ucraina,
Bulgaria, Turcia, Grecia [.a. }ara noastr` a executat
misiuni Cer Deschis \n 15 ]`ri. Toate \ncheiate
foarte bine. Ceea ce reprezint` o performan]`.
Pentru ambele situa]ii. Fiindc` dincolo de zborurile
ca atare, preg`tirea misiunilor, fie c` acestea au
loc pe teritoriul na]ional, fie \n afar`, necesit`
eforturi considerabile pentru ca totul s` se
desf`[oare cu o precizie matematic`. Martori la
c#teva momente ce au premers efectuarea unei
misiuni Cer Deschis \n ]ara noastr`, am r`mas
impresiona]i de volumul de munc` depus de
personalul ce \ncadreaz` biroul [i sec]ia men]ionate
[i nu mai pu]in de echipajele [i speciali[tii de la
Baza 90 Transport Aerian. |nceperea unei misiuni
este condi]ionat` de \ndeplinirea la timp, de c`tre
toate structurile implicate, a condi]iilor necesare
pentru fiecare faz` de derulare a activit`]ilor. Se
ac]ioneaz` cu r`spundere maxim`, [tiut fiind c`
importan]a [i caracterul misiunii nu permit nici un
rabat de la prevederile legale deoarece, altfel, ar
putea fi afectat` credibilitatea ]`rii [i pus` \n discu]ie
buna credin]` \n \ndeplinirea obliga]iilor
interna]ionale asumate.
Planificarea, organizarea, desf`[urarea [i
evaluarea unor asemenea misiuni angajeaz`
deopotriv`, al`turi de compartimentele din cadrul
Departamentului pentru Integrare Euroatlantic` [i
Politica de Ap`rare la care am f`cut referire p#n`
acum, structuri din Statul Major General, din Statul
Major al For]elor Aeriene, alte direc]ii centrale [i
servicii. Un angrenaj complex care func]ioneaz`
irepro[abil. Dar, al`turi de structurile de
specialitate din Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, \n
\ndeplinirea misiunilor Cer Deschis sunt implicate
elemente [i din alte ministere: al Transporturilor,
de Interne, Finan]elor Publice, precum [i alte
structuri guvernamentale.
Faptul c` \n “Comunitatea Cer Deschis”, cum
plastic denumea comandorul ing. Grigorescu
totalitatea statelor p`r]i, am fost solicita]i pentru o
misiune ca aceea din Italia, \nseamn`, \ntr-un fel,
c` S.U.A aveau nevoie de un partener calificat. S-a
demonstrat, pentru prima dat` \n cei zece ani de
aplicare a Tratatului, posibilitatea execut`rii unei
misiuni cu echip` multina]ional` (S.U.A –
Rom#nia), fiecare membru \n echip` lucr#nd
individual, pe post. Acest lucru a fost posibil datorit`
bunei integr`ri a celor dou` echipe [i stabilirii
corecte a procedurilor comune de operare,
ob]inute prin executarea anterioar` a patru misiuni
comune.
Exist` certitudinea c` echipa rom#n` poate
executa, la cerere, misiuni de complexitate
crescut`, continuitatea \n cooperarea cu S.U.A fiind
benefic`. Avionul An-30, apreciat ca fiind cel mai
bine realizat, din proiectare, pentru a fi utilizat \n
misiuni Cer Deschis, trebuie, potrivit Tratatului,
certificat. Act ce presupune \ndeplinirea integral`
a condi]iilor tehnice [i de performan]` stabilite prin
Tratat. Sunt state partenere care s-au oferit s` ne
sprijine. Dup` cum se impune achizi]ionarea
tuturor echipamentelor necesare atingerii
standardelor Cer Deschis, care, pe l#ng`
completarea echip`rii aeronavei [i a laboratorului
de la Baza 90 Transport Aerian, mai include
asigurarea calculatoarelor [i programelor specifice
necesare at#t la Statul Major al For]elor Aeriene,
c#t [i la Sec]ia Controlul Armamentelor [i
Verificare. |n m#na unor profesioni[ti, cum sunt
cei de la Cer Deschis, toate acestea ar spori
capabilit`]ile sistemului.

PETRE B@N~
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La {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene
au depus Jur`m#ntul Militar elevii din anul \nt#i

Leg`m#nt pentru o via]`
Elevii din anul \nt#i de la {coala Militar` de
Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene au depus
Jur`m#ntul Militar. |ntr-o atmosfer` specific`
unor astfel de evenimente, tinerii care \[i doresc
s` devin` profesioni[ti \ntr-o categorie de for]e
armate deosebit` au jurat credin]` patriei av#nd

drept martori Drapelul de Lupt` al [colii [i
propriile lor con[tiin]e.
Ei au jurat s` devin` buni militari, ap`r`tori ai
]`rii, dar [i speciali[ti profesioni[ti \n domeniul
avia]iei, radioloca]iei, artileriei [i rachetelor
antiaeriene.

La ceremonialul depunerii Jur`m#ntului
Militar au participat p`rin]i, fra]i, surori, rude
venite de prin toat` Rom#nia. De asemenea,
au fost prezen]i factori responsabili locali, \ntre
care primarul Media[ului, oameni de afaceri,
directori ai unor \ntreprinderi [i societ`]i
economice [i comerciale. A fost prezent
generalul Constantin Gheorghe, [eful
Statului Major al For]elor Aeriene.
Emo]iona]i, p`trun[i de importan]a
momentului, elevii din anul \nt#i al [colii, \ntre
care se afl` [i c#teva fete, au rostit cu
convingere [i hot`r#re cuvintele leg`m#ntului
suprem

Prestigioas` institu]ie de
\nv`]`m#nt, cu o puternic`
tradi]ie, \nfiin]at` \n anul 1920,
{coala Militar` de Mai[tri [i
Subofi]eri a For]elor Aeriene
ofer` tinerilor ce au ales cariera
militar` condi]ii deosebite de
studiu. Laboratoare de
specialitate utilate cu material
didactic ce ]ine pasul cu dot`rile
existente, laboratoare de
informatic`, de limbi str`ine,
c`rora li se adaug` un valoros
colectiv didactic.

Dup` rostirea cuvintelor sacre, s-a
adresat elevilor generalul Constantin
Gheorghe care a subliniat c`: “Leg`m#ntul
f`cut ast`zi este, \nainte de toate, un reper
moral, dar [i juridic; un reper la care, de
acum \nainte, trebuie s` v` raporta]i orice
g#nd [i fapt`. Jur`m#ntul Militar reprezint`
gestul major prin care v` angaja]i s`
continua]i opera glorioas` a \nainta[ilor, s`
v` sluji]i ]ara cu cinste, cu vrednicie, cu
con[tiin]a r`spunderilor pe care vi le-a]i
asumat, indiferent c#t de greu v` va fi!”
Apoi, [eful Statului Major al For]elor
Aeriene a ad`ugat: “|n acest ceas de leg`m#nt
suprem, v` cer s` respecta]i \ntocmai litera [i
spiritul Jur`m#ntului, legile [i regulamentele
militare, s` \nv`]a]i cu seriozitate [i s#rguin]`,
s` v` asculta]i f`r` [ov`ire comandan]ii,
dasc`lii. Nu v` l`sa]i descuraja]i de greut`]ile
inerente, de nereu[itele de moment, de
frustr`rile caracteristice mediului militar. A]i
venit \n aceast` [coal` pentru a dob#ndi o

Cu o parte din elevi am
avut [i scurte discu]ii. Ei cred
c` depun#nd Jur`m#ntul
Militar [i-au manifestat
maturitatea, inten]ia nestr`mutat` de a deveni militari
profesioni[ti \n domenii de
mare interes, iar actul acesta
va fi un punct de sprijin \n
activitatea viitoare.
“Am ales cariera militar`
– ne-a spus elevul Ciprian
Cucu – din convingeri personale, meseria de militar fiind
o meserie de viitor. Nu am
avut \n familie militari. {tiu c`
armata creeaz` profesioni[ti
[i sunt convins c` atunci c#nd
voi termina [coala voi face
parte dintr-o elit`”.

General-locotenent
Constantin Gheorghe

profesie, pentru a v` c`li fizic [i psihic, pentru
a \nv`]a s` sluji]i cu cinste [i demnitate
For]ele Aeriene. Sunt sigur c` ve]i reu[i! Am
\ncredere \n voi. |n b`ie]i [i-n fete, deopotriv`.
{i ele, fetele, se afl` la un greu [i important
examen al vie]ii. Mai ambi]ioase, cum le [tiu,
dec#t b`ie]ii, am \ncredere c` vor dep`[i
greut`]ile [i vor fi mereu \n fruntea
eviden]ia]ilor”.

Comandantul [colii, comandorul Marian Milea, ne-a
relatat c` elevii de anul \nt#i
s-au integrat relativ u[or \n
programul de instruire [i
\nv`]`m#nt, s-au preg`tit
intens pentru depunerea
Jur`m#ntului Militar [i a
anticipat c` vor forma o
promo]ie cu care institu]ia se
va putea m#ndri. “Depunerea
Jur`m#ntului este un
Comandor Gh. Milea

moment foarte important
pentru cariera lor, pentru
\ntreaga lor via]`. Au fost
emo]ii [i din partea elevilor,
dar [i din partea noastr`, a
comandan]ilor, a lectorilor [i
instructorilor. Sunt sigur c`
vor g`si resursele pentru a
acumula tot ceea ce lectorii [i
instructorii le vor oferi. Au [i
for]a, [i interesul, [i condi]iile
necesare pentru a realiza
acest lucru. Sunt \ncrez`tor \n
perspectivele lor” – a ad`ugat
interlocutorul nostru.

Eleva Amelia B`r`itaru
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O nou` serie de militari \n termen
[i militari cu termen redus a fost
repartizat` unit`]ilor din structura
Statului Major al For]elor Aeriene. Cei
peste 1.800 de solda]i s-au preg`tit
\n specialit`]i precum: servan]i pentru
tunurile antiaeriene, servan]i pentru
fluxul tehnologic al rachetelor sol-aer,
servan]i pentru tehnica poligonului de
trageri antiaeriene, operatori pentru
aparatura sistemelor de rachete solaer, operatori pentru aparatura de
cercetare radio [i bruiaj electronic,
operatori radio, radiotelegrafi[ti,
plan[eti[ti, electromecanici [i [oferi.

Nivelul de cuno[tin]e acumulate de
militarii acestei serii, pe parcursul
celor 4 luni de preg`tire centralizat`,
a fost evaluat de comisii mixte,
formate din cadre militare [i militari
angaja]i pe baz` de contract din
bazele de instruc]ie, [colile de
aplica]ie, unit`]ile [i marile unit`]i
beneficiare. Domnul colonel Pavel
Cociobanu ne-a informat, \n calitate
de coordonator al activit`]ilor
comisiilor de evaluare, c` aceast`
serie de militari a ob]inut rezultate
bune [i foarte bune \n cadrul
procesului de instruire.

|

Elevul Constantin Checheri]` a sus]inut c` a luat
aceast` decizie “pentru a face

Elev C. Checheri]`

parte dintr-un sistem \n care
societatea are \ncredere, \n
care nimic nu se face la
\nt#mplare [i, de ce nu,
pentru stabilitatea pe care o
ofer` acest sistem”.
Evident, regimul dintr-o
institu]ie militar` de \nv`]`m#nt este diferit de cel din
institu]iile civile: cazarma,
programul riguros, instruc]ia
de front. Pare greu de crezut
c` pentru o fat` intrat` pe
por]ile [colii, f`r` a avea
posibilitatea s` ias` c#nd
dore[te la plimbare, la un film,

la discotec`, este u[or. Dar
fetele s-au adaptat la fel de
repede ca b`ie]ii.
“Nefiind nici o diferen]`
\n programul de preg`tire,
av#nd acelea[i obliga]ii ca [i
colegii no[tri, cu ajutorul lor
[i al cadrelor am reu[it s` ne
adapt`m rapid la noile condi]ii, \n ciuda greut`]ilor \nceputului”, ne-a m`rturisit eleva
Amelia B`r`itaru.
De[i \nc` adolescen]i, interlocutorii no[tri g#ndesc matur,
relevant pentru perspectivele
lor \n instruire [i devenire
profesional`. A[a cum, nu
avem nici un dubiu, g#ndesc
to]i elevii din anul \nt#i de la
{coala Militar` de Mai[tri [i
Subofi]eri a For]elor Aeriene.

Elev Ciprian Cucu

Examene
pentru
radiolocatori[ti

n fiecare an, \n luna octombrie, radiolocatori[tii intr`
\n “sesiunea” de examene pentru ob]inerea sau
men]inerea titlului de specialist de clas`.
Primii testa]i au fost radiolocatori[tii din cadrul Academiei For]elor Aeriene. At#t partea teoretic` a examenului, const#nd \n teste gril`, c#t [i cea practic` au fost sus]inute \ntr-o unitate de radioloca]ie. A fost un bun prilej pentru examina]i, av#nd \n vedere c` \[i desf`[oar` activitatea \n
sistemul de \nv`]`m#nt, s` intre \n contact cu realitatea din domeniu, fapt ce va contribui, \n
mod cert, la \mbun`t`]irea procesului de formare a viitorilor radiolocatori[ti. De[i gradul de
dificultate al probelor a fost ridicat, au absolvit to]i participan]ii la examenul de ob]inere (men]inere) a titlului de specialist de clas`.
|n condi]iile actuale, titlul de specialist de clas` mai reprezint` un criteriu de performan]`?
Colonelul Nicolae T`nase, pre[edintele comisiei de examinare, ne-a precizat c` “titlul de
specialist de clas` a fost [i r`m#ne o form` de perfec]ionare a preg`tirii de specialitate, dar [i
de apreciere a gradului de preg`tire a personalului”.
Urmeaz` s` sus]in` acest examen [i cadrele militare din comandamentul Statului Major
al For]elor Aeriene [i subunit`]ile subordonate, activitatea urm#nd a se \ncheia la sf#r[itul
.)
lunii octombrie. (C.P
(C.P.)
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La Comandamentul Opera]ional Aerian Principal

Femei subofi]eri
de succes
programului sau al exigen]elor \n ceea
ce prive[te evaluarea. Este adev`rat
c`, de exemplu, la preg`tirea fizic`
exist` bareme separate pentru fete [i
pentru b`ie]i, elaborate de speciali[tii
din Statul Major General, dar asta a
fost probabil singura diferen]` exisFemei [i arme – dou` substantive de acela[i gen
tent`. Fetele s-au adaptat excelent, au
 [a cum informam \n num`rul
O premier` \n toat` regula, o serie
dat dovad` de o voin]` ie[it` din
anterior al publica]iei noastre,
de noi probleme complicate, dar [i o
comun, ba chiar uneori au dep`[it
la Comandamentul Operaprovocare. Vor reu[i oare b`rba]ii, \n
b`ie]ii afla]i \n situa]ii similare. Nu au
]ional Aerian Principal – care a intrat
cazul acesta comandan]i, cadre
existat nici un fel de nemul]umiri” –
\n func]iune la 1 septembrie 2002 – se
didactice, instructori, s` nu cedeze
ne-a spus domnul colonel Vasile
urm`re[te realizarea unei noi structuri
tenta]iei de a face concesii eternului
Ostanschi, comandantul [colii.
de personal. |ntre altele, s-a diminuat
feminin? Au \n]eles repede c` pe|ntrebate ce semnifica]ie are
mult num`rul salaria]ilor civili [i a
ricolul nu era a[a de mare fie [i pentru
pentru ele trecerea \n r#ndul subcrescut cel al subofi]erilor. Aici apare
simplul fapt c`, de exemplu, nu
ofi]erilor activi, fetele au r`spuns
un element interesant: fo[tii salaria]i
existau ([i nici nu puteau fi create)
aproape la unison: “aceea a unei
civili care \ndeplineau func]iile de
condi]ii de cazare speciale pentru
dorin]e \ndeplinite”.
“operator control spa]iu aerian” au
femei.
“Acum avem responsabilit`]i mult
solicitat trecerea \n r#ndul cadrelor
“De[i era o problem` de
diferite. Am acumulat deja multe
militare. {i cum aceste func]ii erau
mentalitate pentru [coal`, nici o
cuno[tin]e \ntr-un timp foarte scurt.
\ndeplinite \n cele mai multe cazuri de
concesie nu a fost f`cut`, nici din
Am f`cut fa]` destul de bine proc`tre femei, a ap`rut necesitatea
punctul de vedere al caz`rii [i al
gramului [i nu ne-a fost greu”, ne-a
preg`tirii din punct de vedere militar
hr`nirii, nici din punctul de vedere al
m`rturisit plutonierul Gabriela
a nu mai pu]in de
Manea.
60 de reprezen“|ncazarmarea
tante ale sexului
nu a reprezentat o
frumos.
problem`. Am avut
O prim` serie
mai mult timp pentru
de subofi]eri femei
studiul individual.
a parcurs o parte a
Pe l#ng` prieteniile
activit`]ii de preg`deja existente, s-au
tire. Aceasta s-a
format altele noi.
desf`[urat la {coaAm \n]eles [i noi ce
la de Aplica]ie pen\nseamn` sentimentru Radioloca]ie, s-a
tul de camaraderie
\ntins pe o periformat numai \n
oad` de trei s`pt`armat`, despre care
m#ni [i a cuprins:
ne povesteau ta]ii
instruc]ie de front,
sau so]ii no[tri. Este
preg`tire fizic`,
minunat s` [tii c` ai
trageri cu arma\n permanen]` al`mentul de infanturi de tine pe
terie, sociologie [i
cineva pe care te
rela]ii interumane,
sprijini la greu sau
legisla]ie [i regulas` po]i, \n momente
Mai sunt [i st#ng`cii, [i erori, dar ce fete frumoase...!
mente.
dificile, s` acorzi

$

De ce le-o fi fost greu instructorilor s` p`streze lini[tea \n clas`?!
sprijinul de care are nevoie colega ta”
– acestea sunt impresiile cu care p`r`se[te primul modul din formarea sa
ca militar plutonierul Mihaela
L`z`rescu, al c`rei fiu, \n ziua \n care
s-a realizat documentarea, \mplinea
v#rsta de 13 ani.
Pentru toate fetele, un adev`rat
model de comportament, \n toate
situa]iile, l-a reprezentat \n aceast`
perioad` sergentul-major C`t`lina
Radu, viitoare m`mic`. Av#nd \n
vedere deprinderile sale fizice [i
mentale de sportiv, C`t`lina a
abordat totul cu voin]`, cu ambi]ie
[i a ob]inut rezultate pe m`sur`.
“Dac` ea a putut, trebuia s` putem
[i noi”, spuneau colegele. Suntem
convin[i c` armata are un viitor
soldat care a \nceput instruc]ia \nc`
din p#ntecele mamei.
Comandantul de pluton, locotenentul Cristian Nicul`i]`, este
convins c` fetele se vor descurca
excelent \n carier`, av#nd \n vedere
naturale]ea, maturitatea de care au dat
dovad` [i u[urin]a cu care s-au adaptat
acestei situa]ii inedite.
Preg`tirea lor va continua cu un
curs de preg`tire de specialitate ce se
va desf`[ura la Comandamentul

Sergentul-major C`t`lina Radu
– o viitoare m`mic` inimoas`,
b`t`ioas`
Opera]ional Aerian Principal, o alt`
serie de subofi]eri femei urm#nd a
veni la {coala de Aplica]ie.
At#t pentru fete, c#t [i pentru
colectivul {colii nu poate fi folosit
dec#t un cuv#nt: felicit`ri!

Foto [i text:
ADRIAN SULT~NOIU

Performan]e \n domeniul rachetelor sol-aer

$65$'

Sistemul ASRAD (Atlas Short Range Air
Defence System), produs de firma STN
ATLAS Elektronik, a fost conceput pornind
de la specificul opera]iunilor de lupt` ale
for]elor de reac]ie rapid`. Capabil s` asigure
ap`rarea antiaerian` a unei largi game de
obiective (baze aeriene, porturi, depozite,
sisteme de comunica]ii, centre de comand`
etc.) [i a trupelor (aflate \n mar[ sau dislocate
\n dispozitivul de lupt`), sistemul ASRAD
combate orice tip de aeronav`, \n orice
condi]ii climaterice. Senzorii activi [i pasivi

For]ele militare multina]ionale se desf`[oar` din ce \n ce mai rapid [i, tot mai frecvent,
\n diferite zone de conflict de pe glob. |n acest context, cele mai multe state membre ale
Alian]ei Nord-Atlantice \[i dezvolt` propriile for]e de reac]ie rapid` – un demers deosebit de
costisitor, av#nd \n vedere faptul c` succesul misiunilor acestor unit`]i de elit` este condi]ionat,
printre altele, de performan]ele tehnicii de lupt`.
|n domeniul rachetelor sol-aer, un sistem de lupt` performant trebuie s` fie compact,
mobil, u[or de operat [i s` aib` un timp de reac]ie c#t mai sc`zut.
\ncorpora]i \n aparatura electronic` a sistemului
permit utilizarea acestuia at#t ziua, c#t [i noaptea,
indiferent de condi]iile meteo. Instala]ia de
lansare, radarul tridimensional (sau, op]ional,
sistemul \n infraro[u de cercetare [i urm`rire a
]intei) [i interfa]a sistemului de comand`,
control, comunicare [i informare (C3I) asigur`
autonomia sistemului.
Marele avantaj al sistemului
ASRAD const` \n gestionarea tuturor
opera]iunilor pe calculator, timpul
necesar familiariz`rii operatorilor cu
Radarul (3-D HARD Ericsson);
– Tipul ......................................... tridimensional;
– Raza de ac]iune ........................ 20 km;
– Diagrama de directivitate .......... E = 00–350;
– Viteza de rota]ie ....................... 40 rot/min.;
– Banda de lucru ......................... 8,8–9,3 GHz;
– Urm`rire automat` .................... 20 de ]inte.

aparatura fiind redus considerabil.
De asemenea, instala]ia de lansare
poate fi comandat` direct de pe
transportor sau, prin cablu, de la o
distan]` de p#n` la 100 de metri.
Sistemul are posibilitatea de a lucra
cu diverse tipuri de rachete (dirijate
\n infraro[u sau laser), av#nd \n
permanen]` 4 rachete gata pentru
tragere [i 4 rachete preg`tite pentru
re\nc`rcarea instala]iei de lansare.
Componentele sistemului
ASRAD-R:






Radar
Unitate de control
Unitate de comand`
Instala]ie de lansare
Rachete

sare:
0
Instala]ia de lan
.... 360 ;
0
ire (B) ................
0 p#n` la +70 ;
0
– Unghiul de rot
–1
.
....
....
....
l]are (E) ....
0
/sec.;
– Unghiul de \n`
56
...
....
....
....
............
– Viteza de rota]ie
. 900 kg.
............................
– Greutatea ........
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SIGURAN}A ZBORULUI – O PERMANEN}~ VITAL~
– Suntem, domnule c`pitan-comandor inginer
Cristian Dinu, la a doua convorbire. Dup` prima
\nt#lnire am l`sat timpul s` mai a[eze unele
lucruri. Am tot vorbit atunci despre securitatea
zborului. Securitate sau siguran]`? Primul termen,
at#t de uzitat, decenii \n [ir
[ir,, pare a fi c`p`tat alte
conota]ii.
– Pe care le presupunea de altfel. |ntr-adev`r, trebuie
l`murit` terminologia, chiar dac` deja s-a trecut la cea
cu sensul [i semnifica]ia cuvenite. Ini]ial, noi am preluat
expresia fran]uzeasc`: securité du vol. Care, dup` cum
au demonstrat, din p`cate, [i tragicele evenimente din
11 septembrie 2001 petrecute \n America, \nseamn`,
\nainte de toate, m`surile care trebuie luate de c`tre
autorit`]ile de profil aeroportuare, cele de la bordul
aparatelor de zbor, m`suri antitero prin care s` se elimine
cu des`v#r[ire prezen]a \n aeronave a unor persoane cu
inten]ii criminale.
Siguran]a zborului nu are atribu]ii \n materializarea
unor asemenea m`suri, sfera ei este larg`. Pentru
cunosc`torii \n domeniu nu cred c` are rost s` detaliem.
Cititorul mai pu]in avizat \n probleme de avia]ie va \n]elege
c` siguran]a zborului presupune tot ceea ce depinde de
calitatea aparatului de zbor, de profesionalismul
personalului tehnico-ingineresc [i de specialitate, al
controlorilor de trafic [i, cu deosebire, al personalului
navigant, al pilo]ilor \n primul [i \n primul r#nd. Astfel \nc#t,
de la decolare p#n` la aterizare totul s` se petreac` \n
a[a fel \nc#t misiunea s` se \ncheie cu bine. Cum limba
de circula]ie universal` \n avia]ie este engleza, folosim
terminologia “Flight safety” (siguran]a zborului).
– {tim c` ave]i o baz` de date din 1970 [i
p#n` acum. Lucra]i la o analiz` a evenimentelor
de zbor \n 2002, comparativ cu 2001, chiar dac`
anul nu s-a \ncheiat \nc`. Ce spun statisticile?
– De la an la an, noi avem ni[te oscila]ii privind rata
anual` a producerii premiselor [i evenimentelor grave de
zbor. Exist` ani mai buni, mai r`i, foarte r`i. De pild`, \n
1990, un accident grav s-a produs la aproximativ 26.000
de ore de zbor. |n 1996, la 29.000 de ore. Dar am avut [i
ani, cum a fost 1994, \n care un eveniment grav de avia]ie
a ap`rut la circa 4.800 ore de zbor. Se poate spune c` \n
perioada 1990–2002 un eveniment grav a avut loc \n
intervalul cuprins \ntre 12.700 [i 14.000 de ore de zbor.
– La americani care este situa]ia, domnule
inginer?
– De ce neap`rat la americani? Nu ne putem compara
cu ei. Nici cu celelalte state din NATO, unde marja este
cam aceea[i ca la americani. |ntre 50.000 [i 60.000 de
ore de zbor, acolo se ive[te un eveniment grav. Este un
adev`r [tiut de toat` lumea: cu c#t se zboar` mai mult,

cu at#t rata producerii accidentelor este mai sc`zut`. La
ei, media orelor de zbor executate anual de un pilot este
de 200. La noi, numai comandorul Dorel Luca zbura 180,
ajung#nd, uneori, [i la 200. Chiar dac` se va ajunge nu
la 200, ci la 180, tot nu vom fi scuti]i, o perioad` relativ
lung`, de evenimente la intervale mai mici. Abia dup`
cinci-[ase ani ar putea s` se simt` o \mbun`t`]ire. Efectul
remanen]ei func]ioneaz` implacabil.
– Care ar fi principalele cauze ale producerii
evenimentelor?
Ca inginer, m` refer \n primul r#nd la cele produse
din vina factorului tehnic. Uzura moral`, \mb`tr#nirea
tehnicii de avia]ie, tendin]a de sc`dere a calit`]ii serviciilor
prestate de unele unit`]i de repara]ie [i fabrica]ie din
industria aeronautic` \n ultima vreme, controlul de calitate,

mai experimentat, mai [colit are obliga]ia s`-i spun` celui
mai t#n`r unde [i de ce a gre[it, cum s` se \ndrepte.
– |mi aminti]i de anii de [coal`, c#nd, dup` o
noapte de nesomn din cauza unui vis cumplit,
i-am raportat instructorului c` nu pot zbura \n
ziua aceea. {i n-am zburat. Dar
Dar,, la fiecare
preg`tire preliminar`, avea grij`, \n hazul tuturor
colegilor de grup`, s` m` \ntrebe ce-am mai visat
cu o noapte \n urm`. At#t de mult m-a marcat
faptul, \nc#t, ulterior
ulterior,, nu i-am mai spus nimic. Nici
m`car ce mi se \nt#mpla \n zbor
zbor,, [i aceasta \n
pofida gravit`]ii pericolului la care m` expuneam.
– Instructorul trebuie s` fie [i un bun psiholog, un
duhovnic dac` vre]i. Dar asupra acestui aspect v` propun
s` revenim.

 De la securitate, la siguran]a zborului  |n... remurul
unor statistici  O activitate care nu se face prin cumul

Este sau nu nevoie de psihologi \n bazele aeriene?
care este mai pu]in riguros, au condus la producerea
premiselor incidentelor [i chiar a accidentelor grave
(cazul de la C#mpia Turzii, din martie 2002). Muncitorii,
speciali[tii nu mai sunt motiva]i. Stau cu “sabia lui
Damocles” mereu deasupra capului. “M` dau afar`, sau
m` trec \n [omaj tehnic?” Restructurarea a afectat, din
p`cate, [i comisiile de reprezentan]i militari. Or, \ntr-un
asemenea domeniu, seriozitatea, profesionalismul,
experien]a, r`spunderea trebuie s` fie dumnezeie[ti. Nici
c#nd repari un camion n-ai voie s` faci rabat de la calitate,
chiar dac` acesta mai poate fi tras pe dreapta. Dar`mite
un avion!
|n toat` aceast` ecua]ie a siguran]ei zborului factorul
cel mai important este omul, calitatea, interesul,
sinceritatea, r`spunderea asumat` de c`tre cei implica]i.
Iat`, exist` suspiciunea c` nu toate premisele sunt
raportate, asupra unora p`str#ndu-se t`cerea. Din team`,
mai ales, dar [i din cauza birocra]iei. Nici comandan]ii,
nici loc]iitorii n-ar trebui s` ezite! {eful este liderul unei
echipe care trebuie informat la timp [i cu maxim`
obiectivitate despre tot ce se \nt#mpl` sau s-ar putea
\nt#mpla. Altfel, mocnite, estompate, [i cele mai mici ori
nesemnificative caren]e pot genera premise sau
evenimente grave. Cunoscute, raportate, s-ar lua m`surile
cuvenite de prevenire, de \nl`turare ori corijare.
Apoi, \n aeronave nu urc` numai a[i. {i pilo]ii cei
mai experimenta]i pot comite erori. Din diferite motive.
De la rutin`, la supraestimarea calit`]ilor proprii.
Cei din alte arme ne considerau pe noi, aviatorii, mai
libertini. |n avia]ie a existat [i trebuie s` d`inuie spiritul
de democra]ie. Dac` ai ceva de spus, s` spui. Dac` unui
om i se \nt#mpl` ceva – nu-l blamezi, nu-l ironizezi. Cel

“Gata pentru lupt`”–
varianta artileri[tilor
[i racheti[tilor
antiaerieni americani
|n perioada 24–26 septembrie a.c., s-a desf`[urat, \n cadrul
programului “Mil to Mil”, o nou` activitate de interes pentru
artileri[tii [i racheti[tii antiaerieni. De data aceasta s-au avut
\n vedere criteriile de preg`tire pentru introducerea \n lupt` a
unit`]ilor de artilerie [i rachete antiaeriene.
Oaspe]ii americani – c`pitanul Robert Cook, comandant
de baterie rachete sol-aer PATRIOT, [i sergentul-major Frank
Rosie, evaluator de sistem – au prezentat ofi]erilor rom#ni
procedeele [i metodele de evaluare a stadiului de preg`tire
pentru introducerea \n lupt` a unit`]ilor de artilerie [i rachete
antiaeriene specifice armatelor statelor membre NATO.
La sf#r[itul activit`]ii, maiorul Mirel Mitric`, participant
la dezbateri \n calitate de coordonator din partea Statului Major
al For]elor Aeriene, ne-a declarat: “|n urma dialogului a reie[it
posibilitatea adapt`rii unor principii [i metode de preg`tire a
militarilor G`rzii Na]ionale americane la specificul preg`tirii
rezervi[tilor din unit`]ile For]elor Teritoriale ale Armatei
Rom#ne, \n condi]iile renun]`rii la serviciul militar obligatoriu”.
V` reamintim c` “Mil to Mil” este un program bilateral
rom#no-american finan]at de guvernul Statelor Unite ale
Americii, av#nd drept obiectiv principal familiarizarea
militarilor rom#ni cu modul de organizare [i func]ionare a
armatei americane.

O alt` chestiune, foarte serioas`, ce prive[te
siguran]a zborului este preg`tirea navigatorilor. Ei nu au
beneficiat de aceea[i preg`tire ca a controlorilor de trafic
civil, inclusiv accesul la tehnologiile respective. Avem
probleme de abordaj cu avioanele civile. Anul trecut, de
exemplu, la Timi[oara, un MiG-21 LanceR s-a apropiat
periculos de o aeronav` civil` str`in`. Un repro[ de
aceea[i natur` am primit cu doi ani \n urm` de la TAROM,
\n urma unui alt pericol de abordaj.
Prin restructurare au plecat oameni foarte competen]i,
cu experien]` \n activitatea de siguran]` a zborului. P#n`
s` se formeze al]ii, va mai trece timp. Unii se ocup` de
aceast` problem` prin cumul, ceea ce nu mi se pare
normal. Este o treab` prea serioas` ca s` fie f`cut`
“printre altele”. Ofi]erul cu siguran]a zborului trebuie s`
fie un profesionist des`v#r[it, cu o cultur` temeinic` \n
domeniu aeronautic. A trecut demult vremea aprecierilor
f`cute pe baza “bunului sim]”. Nu mai putem “c#nta” ca
l`utarii, dup` ureche, f`r` partitur`. Siguran]a zborului
este ca o orchestr` simfonic`. Cu dirijor, cu prim-solist,
cu tot ce implic` aceast` mare scen` care este spa]iul
aerian, foarte aglomerat \n ultimul timp. Ofi]erul cu
siguran]a zborului trebuie s` fie stabil pe post, cu autoritate
profesional` recunoscut` de to]i.
Avem, aici, \n biroul de siguran]` a zborului, o
sumedenie de calculatoare, de aparate. Sunt [i \n alte
compartimente. At#ta vreme c#t nu le vom interconecta
[i nu le vom folosi serios, eficient, nu vom reu[i s`
monitoriz`m cum se cuvine domeniul. Sunt prea multe
valori umane [i materiale \ntr-o baz` aerian` care nu mai
pot fi gestionate f`r` o conducere riguros executat`.
Informa]ia este cea mai scump` marf`. Am spus-o de

La “EURO-UTV 2002”

Prezentarea
Poligonului Capu Midia
La Sevilla (Spania), s-a
desf`[urat, \n perioada 17-20
septembrie a.c., Conferin]a interna]ional` a vehiculelor-]int` f`r` pilot
“EURO-UTV 2002”, sub patronajul
organiza]iei European Unmanned
Vehicle Systems. Evenimentul a
reunit, al`turi de autorit`]i militare [i

reprezentan]i ai poligoanelor de
trageri de lupt` [i de experiment`ri
din diferite ]`ri, principalele firme produc`toare de vehicule-]int` f`r` pilot [i o serie de organiza]ii interna]ionale din domeniul cercet`riidezvolt`rii. |n cadrul conferin]ei,
reprezentantul Statului Major al

multe ori. Cunosc#nd ce se produce sau se putea
\nt#mpla pe un aerodrom, pericolul poate fi evitat. Nu
mai putem fi timora]i, prin[i \n plasa hazardului. O serie
de mentalit`]i trebuie eradicate. Inclusiv cea a t`inuirii
gre[elilor. De frica procuraturii, a [efilor mai mari care
ne-ar putea schimba din func]ii, mustra etc.
– |n acest context, compartimentul dumneavoastr` are o importan]` deosebit`...
– Compartimentul nostru este unul consultativ; noi
consiliem comandan]ii, facem propuneri \n tot acest lan]
al conducerii [tiin]ifice: planificare – decizie – execu]ie –
control. Hot`r#rea, ordinul apar]in comandantului,
indiferent de e[alon. Siguran]a zborului face o
monitorizare prin redundan]` a sistemului \n ansamblu,
adic` plec`m de la problemele pe care le ridic` activitatea
de organizare [i zborul \n sine, dar avem [i probleme de
asigurare: meteo, medical`, prevenirea incendiilor, de
natur` inter-uman`, rela]iile pe orizontal` [i pe vertical`
dintre oameni, inclusiv stilul de lucru al fiec`ruia, stresul.
Ani de zile oamenii de la bazele care au fost desfiin]ate
au zburat cu teama de a fi muta]i cine [tie unde sau
disponibiliza]i, cu grija familiei, a serviciului so]iei, a
copiilor ce trebuiau s` schimbe [coala, s`-[i p`r`seasc`
prietenii. {i c#te altele.
– Tocmai de aceea vorbeam de psihologi.
– Care nu sunt! {i c#t de necesari ar fi! Nu se
mai face psihologie ca pe vremea lui Freud. Ea
opereaz` tot mai mult cu no]iuni matematicostatistice. Facem test`ri psihologice cu solda]i, iar
pentru pilo]i ne limit`m la expertiza care are loc anual
la Institutul Na]ional de Medicin` Aeronautic` [i
Spa]ial` [i la cele c#teva vizite de studii pe care
speciali[tii de aici le fac \n unit`]i. Or, de psihologi
este nevoie \n orice clip` pe aerodrom. Ca [i medicul,
el trebuie s` fie mereu \n mijlocul pilo]ilor, s` le
cunoasc` sufletul, grijile, preocup`rile, greut`]ile [i
s` ac]ioneze pentru a instala la fiecare acel echilibru
interior at#t de necesar.
Compartimentul de siguran]a zborului nu va
rezolva niciodat` singur nici o problem`, ci numai \ntro colaborare str#ns` cu to]i cei care au atribu]ii
executive. De siguran]a zborului sunt r`spunz`tori, prin
ceea ce fac, de la buc`tarul bazei p#n` la omul de la
man[`. Pe acest traseu ar trebui “\ncolonat”, de fapt,
\ntregul efectiv.
M` \ntreba]i r#ndul trecut de Manualul aflat \n
preg`tire. Este \n acela[i stadiu – de preg`tire. Dar nici
zece manuale nu pot \nlocui munca tenace, serioas`,
responsabil` a oamenilor!

For]elor Aeriene, maiorul inginer
oicule]
Voicule]
oicule], a prezentat audiAdrian V
en]ei materialul cu tema “Poligonul
Capu Midia – posibilit`]i de antrenament \n executarea tragerilor antiaeriene”, care va fi imprimat pe CDul conferin]ei [i difuzat \n mediile profesionale din domeniu. |n urma
acestei expuneri, reprezentan]i ai
structurilor de planificare din
armatele occidentale [i-au manifestat interesul pentru utilizarea facilit`]ilor oferite de Tab`ra de Instruc]ie [i Poligonul de Trageri Antiaeriene
Capu Midia.

Reuniune privind selec]ionarea,
preg`tirea [i antrenamentul pilo]ilor
La Izmir, \n Turcia, s-a desf`[urat recent
reuniunea subgrupului pentru For]ele Aeriene din
cadrul Grupului de Instruire NATO,
\nfiin]at, \n 1988, \n scopul stabilirii,
evalu`rii [i \mbun`t`]irii standardelor
Alian]ei. La Izmir s-au \nt#lnit reprezentan]i ai opt
state membre NATO [i [ase partenere [i au
abordat, \n principal, modalit`]ile de selec]ionare,
preg`tire [i antrenament ale pilo]ilor din ]`rile
membre NATO [i PfP.
|n cadrul reuniunii s-au mai prezentat teme legate
de: omogenizarea limbajului tactic prin cursuri de

perfec]ionare \n limba englez`; propor]ia \ntre orele
de antrenament ale pilo]ilor pe simulator [i cele
executate la man[a aeronavelor;
preg`tirea pilo]ilor \n domeniul tehnologiei
informa]iilor, av#nd \n vedere intrarea \n
exploatare a avioanelor din genera]ia a patra.
La reuniunea din Turcia, din partea Statului Major
al For]elor Aeriene ale Rom#niei a fost prezent
c`pitan-comandorul Marian G`r`iacu
G`r`iacu. Domnia sa
ne-a informat c` la urm`toarea \nt#lnire tema central`
de dialog va fi legat` de managementul spa]iului
.)
aerian. (C.P
(C.P.)

|n Turcia

A consemnat
Comandor (r) PETRE B@N~

0LVLXQH
GHREVHUYDUH
?Q8QJDULD
|n perioada 23–27 septembrie
2002, cinci ofi]eri rom#ni au participat
la o misiune de observare de tipul
CSBMs (M`suri de |ncredere [i
|nt`rirea Securit`]ii), desf`[urat` \n
localitatea Veszprem, din Ungaria. Din
partea rom#n`, activitatea a fost
organizat` [i condus` de Sec]ia
Control Armamente [i Verificare din
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, pe baza
prevederilor \n domeniul militar ale
Tratatului bilateral rom#no-ungar. La
acest exerci]iu, For]ele Aeriene ale
Rom#niei au fost reprezentate de
c`pitan-comandorul
Tache
Jurubescu, [eful Sec]iei Cooperare
Militar` Interna]ional`.
Misiunea de observare a cuprins
dou` activit`]i distincte: participarea la
exerci]iul real, la nivel de brigad`,
“SABRE-2002”, desf`[urat at#t \n
teren, cu trupe, c#t [i \n Punctul de
Comand`, asistat de calculator;
vizitarea unui centru de instruc]ie
dintr-o localitate aflat` \n apropierea
grani]ei Ungariei cu Austria. (N.R.)
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POATE V~ INTERESEAZ~!
Sf#r[itul secolului XX [i \nceputul
secolului XXI ne-au ar`tat, prin
numeroase studii bine \ntocmite [i
riguros efectuate, pe categorii variate
de indivizi, ca v#rst` [i profesii, c`
sedentarismul reprezint` o racil` a
prezentului [i viitorului.
De ce este at#t de d`un`toare
lipsa de mi[care, de unde provine [i
cum o putem combate sunt pu]inele
\ntreb`ri la care vom \ncerca s` d`m
r`spuns \n materialul de fa]`.
Devenim sedentari datorit`
profesiei, c#nd suntem nevoi]i s`
rezolv`m problemele zilnice \n fa]a
calculatorului, datorit` comodit`]ii,
renun]`rii la mersul pe jos pe distan]e
mici \n favoarea autoturismului, ori
vizionarea nesf#r[it` a programelor
TV \nso]it` de mese copioase [i
b`uturi alcoolice.
|ntrebarea care se impune este
dac` sedentarismul este o boal` sau
un factor de acompaniament.
R`spunsul este afirmativ pentru
ambele variante, \n sensul c` “lipsa
de mi[care” este o boal` a secolului
[i un important factor de risc
cardiovascular. Cel din urm` este un
factor de risc modificabil, al`turi de
fumat, supraalimenta]ie, consum
nelimitat de alcool, stres, consum
nelimitat de cafea, hipertensiune
arterial`, diabet zaharat, dislipidemii,
obezitate, de unele modific`ri
hormonale. De aceea practicarea
sistematic` a exerci]iilor fizice [i a
sporturilor duce la modific`ri imediate ale parametrilor fiziologici sub
influen]a efortului muscular [i, \n
final, la efecte tardive de antrenament. Parametrii fiziologici [i unele

NOUT~}I |N STABILIREA
PUNCTAJULUI PENTRU OB}INEREA
LOCUIN}EI DE SERVICIU
|ncep#nd cu data de 1 august a.c. s-a modificat procedura de
calcul a punctajului pentru solicitan]ii locuin]elor de serviciu.
Conform Ordinului Ministrului Ap`r`rii Na]ionale M96, din
19.07.2002, se acord`:
 1 punct pentru:
a) fiecare lun` trecut` de la data \nregistr`rii raportului scris prin care
a fost solicitat` locuin]a;
b) vechime mai mic` de un an \n serviciul militar;
c) fiecare lun` trecut` de la data mut`rii \n interesul serviciului, cu
schimbare de garnizoan`.
 2 puncte pentru:
a) func]ionarii publici [i salaria]ii civili;
b) fiecare decora]ie de stat dob#ndit`.
 n x 4 puncte pentru vechimea \n serviciul militar, unde “n”
reprezint` num`rul de ani.
 \ntre 4 [i 6 puncte pentru fiecare membru de familie invalid aflat
\n \ntre]inere, \n func]ie de gradul de handicap.
 5 puncte pentru fiecare persoan` aflat` legal \n \ntre]inere.
 6 puncte pentru solicitan]ii c`s`tori]i.
 10 puncte pentru:
a) fiecare copil aflat legal \n \ntre]inere;
b) persoanele care de]in func]ii de conducere.
 12 puncte pentru cadrele din corpul mai[trilor militari [i
subofi]erilor.
 22 de puncte pentru cadrele din corpul ofi]erilor.
|n conformitate cu acela[i ordin, din punctajul total se scad:
 1 punct pentru cei care locuiesc cu chirie.
 3 puncte pentru cei care locuiesc \n c`minele militare.
 25 de puncte pentru cei care de]in locuin]` \n alte garnizoane.
 30 de puncte pentru cei care dispun de locuin]` \n zona limitrof`
(p#n` la 70 de kilometri), proprietate personal` sau apar]in#nd unui
membru de familie.

Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
Rubric` realizat` cu sprijinul Biroului Domenii [i Infrastructuri,
din cadrul Statului Major al For]elor Aeriene

L

a Serviciul Resurse Umane din Statul Major al For]elor
Aeriene se afl` un adev`rat tezaur. Pe l#ng` dosarele
cadrelor militare [i salaria]ilor civili, aici se p`streaz` arhiva
personalului navigant ce con]ine date importante din 1924 p#n`
\n 2002. Eviden]a acestuia este realizat` pe ani calendaristici
[i, mai nou, pe ani de instruc]ie, pe tipuri de aeronave, \n unele
cazuri chiar pe unit`]i [i mari unit`]i. Sunt cuprin[i at#t pilo]ii,
c#t [i navigatorii, mecanicii, radiotelegrafi[tii de bord, to]i cei
ce au f`cut parte din echipajele aparatelor de zbor \n decursul
acestor ani. Se reg`sesc aici persoane ce au fost sau sunt \n
eviden]a Avia]iei Militare dar [i a altor structuri aeronautice din
]ar`, precum cele apar]in#nd Ministerului de Interne, Serviciului
Rom#n de Informa]ii, ROMAVIA [.a., precum [i para[uti[tii,
pe vremea c#nd au f`cut parte din Comandamentul (sub
diferitele lui denumiri) For]elor Aeriene.
Situa]ia numeric` a personalului navigant este trecut` nu
numai pe clase, ci [i pe v#rste, \n unele situa]ii. Nu sunt omi[i

modific`ri anatomice deosebesc pe
omul antrenat de cel sedentar.
Valoarea pulsului, a tensiunii
arteriale [i a frecven]ei respiratorii,
u[or de determinat [i autocontrolabile,
ne dau m`sura condi]iei fizice a unei
persoane.
Profesia de aviator militar sau civil
reprezint` pentru om o solicitare de
v#rf, care cere mari eforturi de adaptare
psiho-fizic`. Sindromul general de
adaptare explic` influen]a pozitiv` a
mi[c`rii fizice asupra organismului,
efectul antrenamentului, care asigur`
pilotului condi]ia fizic` optim` la
solicitarea unor factori nefavorabili de
mediu – factorii de zbor (hipoxia de
\n`l]ime, tulbur`ri circulatorii
provocate de accelera]ia de zbor...).
Lipsa antrenamentului fizic la
personalul navigant, dar [i la alte
categorii
(explicat ast`zi prin
reducerea personalului [i a num`rului
de ore de zbor, sta]ionarea prelungit`
la sol f`r` programe coordonate de
preg`tire fizic`, alimenta]ia neadecvat`
\n principii calorice, bogat` \n gr`simi
animale ce favorizeaz` obezitatea), nu
face dec#t s` agraveze o stare de fapt
[i s` genereze afec]iuni care, teoretic,
nu ar trebui s` se reg`seasc` la aceast`
categorie de personal.
Pe c#nd practicarea \n mod regulat
a exerci]iilor fizice determin`, printre
altele, efecte benefice, favorabile
asupra aparatului cardiovascular, cum
ar fi: reducerea frecven]ei cardiace,
sc`derea necesarului miocardic de
oxigen la orice nivel de efort
submaximal, vasodilata]ie arterial`,
cre[terea tonusului parasimpatic [i a

tonusului venos. |n plus, se ob]in, \n
timp, reducerea obezit`]ii, ameliorarea profilului lipidic [i a toleran]ei
la glucoz`, diminuarea stresului.
Simultan, scade riscul cardiovascular,
at#t prin reducerea valorilor
tensionale, c#t [i a celorlal]i factori de
risc asocia]i.
Numai printr-o preg`tire fizic`
adecvat` la sol, marile solicit`ri ale
organismului uman, \n zborul
supersonic, de exemplu, pot fi
suportate, aceasta reprezent#nd
totodat` [i baza condi]iei psihice
corespunz`toare unor rezultate
superioare \n zbor.
Dar cre[terea rezisten]ei fizice [i
psihice nu este suficient` la aviatori
f`r` un mod de via]` ra]ional ce
presupune c`lirea organismului,
odihn` dup` eforturi mari [i destinderea con[tient` prin relaxare, ca
[i combaterea unor factori care
influen]eaz` negativ capacitatea de
munc`: supraponderea, abuzul de
excitante [i medicamente, igiena
psihic` [i fizic` deficitar`, sedentarismul.
Modera]ia [i cump`tarea prin
proprie impunere [i liber` acceptare
definesc stilul de via]` care trebuie
s` caracterizeze profilul etic al
aviatorului, pentru a asigura securitatea zborului [i longevitatea \n
activitate.

Locotenent-colonel dr.
GEORGE CROITORU
Institutul Na]ional de Medicin`
Aeronautic` [i Spa]ial`

Un tezaur inestimabil

ARHIVA PERSONALULUI
NAVIGANT

anii \n care pilo]ii au fost breveta]i, ob]in#nd dreptul de a fi
admi[i la zborul \n simpl` comand`, nici datele referitoare la
oprirea temporar` ori definitiv` de la zbor.
Lectur#nd c#teva pagini, am aflat, de pild`, c` \n anul 1942,
fostul rege Mihai I a zburat, este adev`rat pu]ine ore, pe
urm`toarele tipuri de avioane: Focke Wulf, Junkers-52,
Lockheed-10, Douglas D.C.-3, iar \n septembrie 1943 a trecut
pe Klemm-35 D. Am v`zut raportul pe care instructorul s`u de
zbor l-a \naintat, cu avizul unor generali din conducerea avia]iei,
dintre care amintim pe cunoscutul Ermil Gheorghiu,

DIALOG CU CITITORII
Maistru militar principal (r) NECULAI
BOGZOIU: Am re]inut bucuria pe care a]i
resim]it-o \n momentul \n care a]i luat
cuno[tin]`, din publica]ia noastr`, despre
rezultatele ob]inute de fo[tii dumneavoastr`
camarazi din Brigada de Rachete la tragerile
care au avut loc la Capu Midia. Este un semn
bun c`, de[i nu mai sunte]i \n activitatea
militar`, continua]i s` tr`i]i, fie [i cu g#ndul,
al`turi de cei ce v-au fost coechipieri \n
dispozitiv. Regret`m c` nu am avut prilejul
s` consemn`m, m`car o dat` p#n` acum,
\n coloanele revistei, priceperea [i d`ruirea
cu care v-a]i onorat timp de aproape trei
decenii calitatea de rachetist. O facem acum,
fiindc` [tim c` a]i fost un profesionist renumit.
Ave]i satisfac]ia de a fi l`sat \n locul
dumneavoastr` speciali[ti tot la fel de
valoro[i, la a c`ror formare a]i contribuit din
plin.
V` dorim succes \n munca pe care o
desf`[ura]i acum, la pensie, cu mult`
pasiune \n preajma unui colectiv din a c`rui
h`rnicie v-a]i inspirat probabil mai demult:

SEDENTARISMUL – UN PERICOL
PENTRU VIA}~
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roiurile de albine din stupii pe care \i \ngriji]i
\n localitatea natal`, Gura Teghii, din zona
at#t de mirific` a mun]ilor Nehoiu.
MARIN [i ION CIPU: Consemn`m cu
pl`cere faptul c`, de[i au trecut peste 15 ani de
c#nd v-a]i l`sat la vatr`, spiritul ost`[esc, t`ria
de a \nvinge greut`]ile, calit`]i \nsu[ite, cum
spune]i, \n armat`, de la fostul comandant de
regiment, maiorul Dumitru Leca, v` \nso]esc
permanent. Dori]i s` [ti]i dac` mai este \n
unitatea de transmisiuni, ce mai face, dac` a
ajuns colonel sau general [i s`-i transmite]i
mul]umirile voastre pentru c` v-a ajutat s` fi]i
puternici \n via]`. O facem cu pl`cere. De altfel,
domnul colonel, acum \ntr-un mare comandament al For]elor Aeriene, este un bun prieten
al colectivului nostru redac]ional [i un cititor
consecvent al revistei “Cerului Senin”.
Prof. ION DINU, primar: Mul]umim
pentru telefon. Nu puteam s` nu consemn`m
elogiul pe care dumneavoastr` [i ceilal]i
intelectuali de marc` ai comunei Maglavit l-

DIALOG CU CITITORII

pentru a i se aproba monarhului brevetul de pilot.
Pe baza datelor cuprinse \n aceste dosare, de-a lungul anilor
au fost eliberate, la cerere, adeverin]e privind \ncadrarea \n
grupe de munc` necesare recalcul`rii pensiilor veteranilor de
r`zboi sau persoanelor care [i-au desf`[urat activitatea, ca
personal navigant, \n For]ele Aeriene ale Rom#niei.
Men]ion`m numele c#torva dintre ofi]erii care s-au str`duit
ca aceste dosare s` fie c#t mai bine echipate [i p`strate:
comandor Stelian Ghincea, c`pitan-comandor Jean Dr`gan,
locotenent-comandorii Gabriel Udrea, R`zvan {tef`nescu,

a]i adus, la \nt#lnirea cu fii satului, personalit`]ii generalului-maior dr. {tefan Ispas,
prematur disp`rut dintre noi. Inform`m cu
acest prilej cititorii despre rolul pe care l-a]i
avut \n atribuirea numelui s`u {colii generale
din localitate, \n mediatizarea evenimentului,
precum [i despre stima [i respectul ce le
purta]i fa]` de aviatorii ]`rii. Avem onoarea,
domnule primar!
Locotenent-comandor (r) ing. JEAN
D~SC~LESCU: Nedumerirea dumneavoastr` v-o \mp`rt`[im \ntocmai. De ce din
filialele Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria Aeronauticii fac parte, cu
preponderen]`, ca s` nu spunem aproape \n
exclusivitate, cadre militare \n rezerv` [i
retragere, mai pu]in aviatori civili [i un num`r
insignifiant de ofi]eri activi, ca s` nu mai
vorbim de mai[tri militari. Ei [i-ar putea aduce
o contribu]ie deosebit` la promovarea ideilor
nobile pentru care militeaz` A.R.P.I.A. Cu
totul alta a fost situa]ia \ntre cele dou`
r`zboaie mondiale, pe vremea c#nd asoci-

T`nase Bogdan, c`pitan Constantin Ungureanu, unii dintre ei
fiind deja \n rezerv`. Ceea ce nu le diminueaz` cu nimic
meritele, fie c` au f`cut-o, sau nu, \n virtutea \ndatoririlor de
serviciu ori a respectului fa]` de to]i cei ce au slujit aripile
rom#ne[ti.
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a]ia se numea A.R.P.A., care a realizat lucruri
extraordinare. Cu at#t mai mult cu c#t din ea
f`ceau parte [i cadre active, multe \n func]ii
[i cu grade mari, care puteau impulsiona
bunul mers al celor propuse. Oricum,
a[tept`m articolul promis.
Preot {TEF
AN BOBIN: M`rturisirea
{TEFAN
dumneavoastr` ne \nc`lze[te sufletele. V`
\n]elegem cum nu se poate mai bine bucuria
Sfin]eniei Voastre de a vedea cum din familiile
de militari pe care le-a]i cununat s-au n`scut
copii s`n`to[i, frumo[i, cumin]i [i silitori, unii
dintre ei ajung#nd, la r#ndu-le, cadre militare
\n unit`]i din ]ar` sau chiar \n localitatea
respectiv`. {i, pe care, continu#nd tradi]ia, tot
Sfin]ia Voastr` le-a oficiat slujba de cununie,
apoi pe cea de botez a fiilor sau fiicelor
acestora. V` dorim, p`rinte, s` ajunge]i s`-i
cununa]i, peste 20 de ani, [i pe prichindeii de
azi, apoi s` le sluji]i la botez [i urma[ilor lor.
{i tot a[a, ca \n celebra zicere a lui {tefan cel
Mare din cunoscuta pies` a lui Barbu
{tef`nescu Delavrancea. Doamne, ajut`!
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PETRE B@N~

Sergent-major IOAN C@RSTEA:
|n conformitate cu prevederile art. 22 din
Ordinul nr
nr.. M194/2001, cursul de
comandan]i de plutoane (similar) poate
fi frecventat de mai[tri militari/subofi]eri
lupt`tori [i speciali[ti care \ndeplinesc,
cumulativ, urm`toarele criterii: se afl` \n
ultimii doi ani de stagiu minim \n grad;
prin aprecierile de serviciu au fost
evalua]i, \n ultimii trei ani, cu calificativul
“Foarte bun”; sunt ap]i medical grupa a
IV-a pentru serviciul militar; au gradul
de maistru militar clasa a IV-a/sergentmajor; au \ndeplinit, timp de minimum
doi ani, func]ia de comandant de grup`
(similar) [i au perspective s` fie
promova]i \n func]ia de comandant
(loc]iitor) de pluton (similar) prev`zut cu
gradul de maistru militar clasa a III-a/
plutonier; au v#rste de cel mult 37 de
ani, \n anul \n care urmeaz` cursul. V`
preciz`m c` admiterea la cursul
respectiv se face exclusiv pe baz` de
concurs.
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al For]elor Aeriene Franceze
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STEAUA – la a 26-a “CUP~”
Parc` vr#nd s` le dea o lec]ie fotbali[tilor,
hochei[tii steli[ti [i-au \nscris \n palmares un
nou succes de prestigiu: cea de-a 26-a “CUP~
A ROM@NIEI”! Un trofeu ob]inut mai greu
ca alt`dat`, dar cu at#t mai valoros! Iar cele
trei dispute care au desemnat c#[tig`toarea
au fost de un ridicat nivel spectacular, de un
rar dramatism. Dup` ce STEAUA [i SC
Miercurea Ciuc \[i \mp`r]iser` victoriile, a
urmat confruntarea decisiv`, \n care ro[alba[trii au \nvins cu 5 la 4, \n prelungiri, \n

urma “golului de aur” \nscris de C`t`lin
Geru.
Cu aceast` nou` izb#nd`, STEAUA a stabilit
[i ordinea [i componen]a primei grupe valorice
a viitoarei edi]ii de campionat. Astfel, al`turi de
“militari”, vor mai candida \n lupta pentru un
nou titlu de campioan` echipele SC Miercurea
Ciuc, Dinamo Bucure[ti [i Progym Gheorgheni.
A[adar, un alt asalt spre \nt#ietate, spre victorie.
Felicit`ri antrenorilor [i juc`torilor pentru
“Cupa” cu num`rul 26!

Fotbal

Gustul amar al locului 7
Te ui]i \n clasamentul Diviziei “A” la fotbal [i
nu-]i vine s` crezi. Dup` 7 meciuri disputate, din
care 4 pe teren propriu, STEAUA a acumulat doar
9 puncte (2 victorii, 3 meciuri egale, 2 \nfr#ngeri),
a \nscris 6 goluri (!) [i a primit 5 (!), av#nd –3 la
“adev`r”! Cu aceast` “zestre”, ro[-alba[trii ocup`
umilitoarea pozi]ie a 7-a, la 9 puncte distan]` de
liderul Rapid! O asemenea situa]ie multipla
noastr` campioan` na]ional` n-a mai avut de
peste 20 de ani! Ce se \nt#mpl`, totu[i, la clubul
din Ghencea?
Mai \nt#i, STEAUA de ast`zi st` foarte prost
la capitorul preg`tire fizic`, psihic`, tehnic`
[i tactic`. Venirea lui Cosmin Ol`roiu pe postul
de antrenor principal nu a \nsemnat, \n nici un
fel, un salt calitativ fa]` de “epoca Pi]urc`“.
Dimpotriv`! Echipa a avut presta]ii tot mai slabe,
juc`torii [i-au diminuat \ngrijor`tor randamentul
\n teren, nu exist` un lider autoritar al forma]iei,
nu exist` juc`tor de construc]ie [i nici de
finalizare, de gol. Cei 11 de pe gazon joac`
dezl#nat, individualist, f`r` fantezie, \ntr-un
tempou mult prea lent, f`r` vlag`, f`r` pl`cere,
f`r` ambi]ie. Neputin]a lor reflect`, \ntr-un fel,
neputin]a antrenorului, neangajarea lor tr`deaz`
profesionalismul discutabil al tehnicienilor.
|n al doilea r#nd, echipa [i clubul sunt
m`cinate de ne\n]elegeri interne, de intersect`ri
stupide de orgolii [i interese m`runte, nu o dat`
opuse. A se vedea “cazul Iulian Miu”, c#nd un
juc`tor de baz` al “Na]ionalei” nu are loc \n echipa
de club, acesta fiind nevoit s` cear` s` fie liber
de contract, pentru a-[i alege o alt` echip`. {i

Redac]ia

aceasta nu din cauza
lipsei de valoare, ci
pentru c` a[a vor
Viorel P`unescu [i
Gigi Becali. A se
vedea acuza]iile [i
amestecul incalificabil \n treburile STELEI ale
celuilalt Becali, Ioan, impresarul care face [i
desface totul \n fotbalul rom#nesc. A se vedea
situa]ia inadmisibil` a stadionului de pe
Bulevardul Ghencea, a c`rui instala]ie nocturn`
a devenit, prin chichi]e avoc`]e[ti, proprietatea
firmei S.C. Tehnorob SRL, din cauza neimplic`rii
financiare a “bancherilor” care fac ce vor cu
echipa [i cu juc`torii.
Nu vrem s` dramatiz`m mai mult. STEAUA
trece printr-o perioad` grea, [i adev`ra]ii
suporteri trebuie s` fie al`turi de ea, s-o sprijine
moral, [i nu s-o huleasc`. Dar [i echipa \ns`[i
trebuie s` fac` mai mult. Reg`sirea, drumul spre
performan]`, urcu[ul \n clasament se pot ob]ine
numai prin efort, prin spirit de echip`, prin
angajare f`r` mofturi, f`r` preten]ii, f`r` “fi]e”
de tot felul. Iar urm`torul prilej pentru ca
STEAUA s` se revan[eze \n fa]a simpatizan]ilor
ei este meciul de la Pite[ti, din etapa a 8-a, c#nd
“suli]a[ii” lui Ol`roiu \i vor \nt#lni pe “l`ncierii”
lui Halagian, afla]i, [i ace[tia din urm`, \n grea
suferin]`.
Haide, STEAUA!

”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

NICOLAE R~DULESCU

Veteranii
din
sectorul 3
al Capitalei
au un
nou sediu


Pentru cei care ne-au \ntrebat,
\i inform`m c` la noul sediu se
ajunge cu urm`toarele mijloace de
transport: tramvaie: 1, 16, 17, 34,
40; autobuze 135, 311, sta]ia Pia]a
Hurmuzache; metrou – sta]ia Pia]a
Muncii. Telefoane: 327.05.12;
323.43.27 interioare 155 [i 185.

Localul, situat la etajul 1, dispune de camere pentru ofi]eri,
mai[tri militari [i subofi]eri, un
oficiu \n care cei ce vin aici pe timp
friguros vor fi servi]i cu un ceai, iar
vara cu ap` mineral` – oferite de
De cur#nd, filiala Uniunii Consiliul filialei –, precum [i de un
Na]ionale a Veteranilor de hol de a[teptare de 20 de metri, cu
R`zboi din sectorul 3 al 20 de scaune.
Capitalei s-a mutat din
vechiul sediu (de pe strada
Pe hol se afl`, de asemenea,
Parfumului) \ntr-un local mese de scris, colec]ii de ziare, iar
spa]ios, frumos amenajat. afar` este un avizier cu toate
Este vorba de o cl`dire problemele care \i intereseaz` pe
reamenajat` pe strada veteranii [i pe v`duvele de veterani:
{oseaua Mihai Bravu nr. drepturile ce li se cuvin, actele de
225, la “Riber”.
care au nevoie, au nout`]i \n materie

de legisla]ie, cuantumul cotiza]iilor,
date despre activitatea asocia]iei.

Filiala dispune de eviden]` pe
calculator, astfel \nc#t \n cel mai
scurt timp solicitan]ii pot primi tot
ce le este de trebuin]` \n rezolvarea
problemelor.
Pre[edintele filialei, domnul
general de brigad` (r) Ilie
Stoleru, prin preocuparea c`ruia
s-a realizat \n mare m`sur` aceast`
notabil` schimbare de local [i... de
decor, a ]inut s` ne precizeze c`
veteranii din For]ele Aeriene se
num`r` printre cei mai activi
membri.
Preciz`m c` din Asocia]ia
sectorului 3 fac parte, printre al]ii,
cavaleri ai Ordinului “Mihai
Viteazul”, aviatori decora]i cu
“Virtutea Aeronautic`“ [i alte \nalte
distinc]ii militare de r`zboi.

PETRE B@N~

Vizitatori [i vizita]i
Vizita are ni[te reguli de care neap`rat
trebuie s` se ]in` seama pentru a elimina
gafele sau pentru a nu fi cotat drept ignorant
\n ceea ce prive[te comportarea civilizat`.
 Se admite c` o vizit` poate
\ncepe cel mai devreme la ora 10,
diminea]a, [i cel mai t#rziu la ora 21,
seara.
 Nu trebuie s` merge]i \n vizit`
nechemat. Nici m`car rudele nu pot
merge nechemate \n vizit`. Dac`,
totu[i, trebuie s` merge]i la cineva,
da]i \n prealabil un telefon.
 O vizit` neanun]at` nu poate
dura mai mult de 15–30 minute.
 Dac` sunte]i invitat la cineva
\n vizit`, r`spunde]i \n cel mai scurt
timp dac` pute]i onora invita]ia sau nu.
 Este important s` [ti]i dac` \n vizita pe care
o ve]i face trebuie s` ave]i ]inut` obligatorie.
 |n ceea ce prive[te lungimea unei vizite
programate, e de amintit proverbul fran]uzesc:
“Oaspetele [i ploaia de trei zile plictisesc”.
 Nu duce]i \n vizit` pe cineva neinvitat.
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SECRETAR GENERAL DE REDAC}IE:
c`pitan CRISTIAN PREDA;
REDACTOR DE RUBRIC~:
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Cunosc`torii spun c` un asemenea gest e penibil.
 Nu neglija]i ini]ialele R.S.V.P. din invita]iile
oficiale. R.S.V.P. \nseamn` “response, s’il vous
plait”. Deci trebuie s` r`spunde]i, adic` s`
confirma]i sau s` infirma]i venirea
dumneavoastr` la reuniunea \n cauz`.
 Vizitele sunt de mai multe feluri:
de ceremonie (logodn`, nunt`,
aniversare etc.), vizitele \n interes
profesional sau de serviciu, vizitele
prietene[ti sau curente. Mai exist` [i
vizite oficiale [i, desigur, vizitele
nedorite (de condolean]e, de pild`).
 Vizitele la micul dejun (acesta
se va servi p#n` cel t#rziu la ora 10
diminea]a). Micul dejun este, \n
general, o mas` mai scurt`: cu ceai,
lapte cu cacao, unt, miere, ou`, fructe, br#nz` etc.
 Vizitele la masa de pr#nz. Aceasta este
\ntotdeauna o mas` cald` cu aperitive, ciorb` sau
sup`, o friptur` sau ceva asem`n`tor, b`utur`
alcoolic` [i nealcoolic`, fructe, cafea. |ntr-o asemenea
ocazie se poate veni cu un cadou: un buchet de flori,
un carton de pr`jituri, o sticl` de b`utur`.
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