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{i de data aceasta, la “Cooperative Key 2002” C-130 Hercules apar]in#nd For]elor Aeriene ale Rom#niei a fost
deosebit de solicitat. Iat`-l \n aceast` fotografie pe timpul unei decol`ri de pe aerodromul Saint-Dizier
Exerci]iul aerian real NATO/PfP “COOPERATIVE KEY 2002”, desf`[urat la baza militar` aerian` Saint-Dizier, din Fran]a
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C#nd lumina bl#nd` a toamnei \mbrac` pe
de-a \ntregul relieful sufletului nostru, coboar` din
calendare Ziua Armatei Rom#ne – 25
OCTOMBRIE. G#ndurile scap`r` sintagme pe
care le-a nutrit tradi]ia [i nu [tii unde s`-]i opre[ti
trimiterile \n istoria unui neam ner`zboinic, dar
mereu condamnat s` lupte pentru a se ap`ra,
pentru a r`m#ne pe vatra lui, pentru a-[i p`stra
fiin]a.
25 Octombrie 1944 este reperul modern al unei
confrunt`ri ne\ntrerupte de la Burebista [i Decebal
\ncoace. Eliberarea, \n toamna lui 1944, a unui
teritoriu asupra c`ruia s-a n`pustit, \n vreme, din
toate p`r]ile furia r`ului este r`sp#ntia dinspre noi
a unei istorii prea de multe ori tragice, dar mereu
glorioase prin voin]a [i jertfa osta[ului rom#n
oric#nd va fi tr`it [i luptat acesta.
La anul 2002, \n luna octombrie, Armata

Rom#n` se afl` \ntr-o zodie \nnoit` [i \nnoitoare,
la cap`t [i \nceput de drum, dac` ne raport`m la
ceea ce ne a[tept`m s` se \nt#mple peste numai o
lun`, la Praga. O dat` invitat` s` fac` parte din
NATO, Rom#nia va avea o alt` armat`. Una mai
mic`, mai redus` ca num`r de oameni, dar mai
puternic` prin func]ionarea structurilor, prin
folosirea unei dot`ri moderne, prin suple]e [i
mobilitate. Sigur, transform`rile au fost [i vor fi
dureroase dac` facem trimiteri la persoane, la
oameni, la unii oameni. Lumea se schimb` de la o
zi la alta, trebuie s` se schimbe [i Rom#nia, [i
armata ei, dar [i noi, cei ce \i suntem o[teni.
Cum suport` Armata Rom#n` acest proces?
Bine, dac` ne g#ndim c` militarii ei au ac]ionat \n
Angola, \n Somalia, \n Bosnia-Her]egovina [i, mai
nou, \n Afganistan.
Ca s` folosesc o expresie a timpului, voi spune

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

c` Armata Rom#n` s-a mi[cat, se mi[c` repede [i
nu poate fi c`lcat` de [enilele tradi]ionalismului
excesiv, ale conservatorismului. Ca dovad`,
aducem faptul c` \n lupta pentru intrarea \n
NATO, Armata Rom#niei a fost [i este v#rful de
lance al na]iunii.
Acum, la s`rb`toarea uneia dintre cele mai
prestigioase institu]ii ale statului nostru, g#ndim
cu recuno[tin]` la cei ce i-au fost [i-i sunt o[teni
[i cu \ncredere \ntr-o perspectiv` demn` de gloria
\nainta[ilor, \ntre armatele NATO.
LA MUL}I ANI!

3UH]HQWD@L RQRUXO $UPDWHL 5RPºQH
Comandor DUMITRU AMARIEI
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Jur`m#nt de credin]` la Academia For]elor Aeriene

“ONOARE {I PATRIE”
– PE DRAPEL
{I |N SUFLET

S#mb`t`, 12 octombrie a.c., studen]ii
anului \nt#i ai Academiei For]elor
Aeriene au depus Jur`m#ntul Militar. La
ceremonial au participat: reprezentantul
ministrului ap`r`rii na]ionale – directorul
Statului Major al For]elor Aeriene,
general de brigad` Marinel Nicolae –,
reprezentan]i ai institu]iilor publice [i ai
institu]iilor de \nv`]`m#nt superior din
municipiul Bra[ov, veterani de r`zboi,
cadre militare active [i \n rezerv`,
reprezentan]i ai institu]iilor mass media
locale, rude ale elevilor.

Solemnitatea
sf#ntului
Leg`m#nt
Mar[ul ritmat intonat de fanfara
Academiei For]elor Aeriene mi-a
st#rnit amintiri. Amintiri pl`cute,
emo]ionante… Parc` mai ieri m`
aflam eu \nsumi acolo, de cealalt`
parte a platoului de instruc]ie, c`ut#nd
cu \nfrigurare un chip familiar \n
mul]imea nesf#r[it` a invita]ilor care
veniser` din toate col]urile ]`rii pentru
a fi al`turi de copiii, fra]ii, nepo]ii sau
prietenii la unul dintre cele mai
solemne momente ale existen]ei lor:
Leg`m#ntul cu }ara.
|i priveam pe tinerii ace[tia frumo[i,
care se aflau acum \naintea noastr`, cu
oarecare invidie. Nu pentru c` efortul
lor de a-i identifica pe cei dragi \n r#ndul
invita]ilor – c#teva zeci de persoane
a[tept#nd cu ner`bdare \nceperea
ceremoniei – era mult mai mic dec#t
odinioar`. |i invidiam pentru c`
sim]eam cum cre[te \n ei sentimentul
cutezan]ei, al \ncrederii \n for]ele
proprii [i al utilit`]ii, cu fiecare fraz`
rostit` r`spicat, cu maturitate [i
hot`r#re deplin`: „jur credin]`
patriei mele, Rom#nia. Jur s`-mi
ap`r ]ara chiar cu pre]ul vie]ii. Jur
s` respect legile ]`rii [i regulamentele militare. A[a s`-mi ajute
Dumnezeu!”
Alocu]iunea rostit` de Adrian
Gabor, \n calitate de reprezentant al
studen]ilor din anul \nt#i, a
demonstrat faptul c` ace[tia au \n]eles
adev`rata semnifica]ie a leg`m#ntului
cu ]ara: „Depunerea Jur`m#ntului
Militar este, pentru noi, un prilej de
bucurie [i, totodat`, un moment m`re]
[i emo]ionant. Ast`zi am jurat credin]`
patriei, am jurat s` lupt`m pentru
ap`rarea valorilor na]ionale [i pentru

ap`rarea acestui
popor binecuv#ntat. Am jurat s`
d`m dovad` de
curaj [i \n]elepciune [i s` slujim
Drapelul, sub
semnul onoarei [i
gloriei militare.
Suntem m#ndri
c` ni se ofer` [ansa de a deveni ofi]eri
de n`dejde ai Armatei Rom#ne,
adev`ra]i str`jeri ai spa]iului aerian,
demni urma[i ai glorio[ilor no[tri
\nainta[i”.

Cea mai fericit` a fost, a[a cum era
[i firesc, Alexandra Andreea
Ciubotaru, deoarece ea a fost prima
\nscris` pe lista reu[itei. Alexandra, \n
v#rst` de 19 ani, este din Piatra Neam]
[i mi-a m`rturisit c` pasiunea pentru
avia]ie a deprins-o urm`rind foarte des
emisiunile postului de televiziune
„Discovery”. La \nceput, prin clasa a
VIII-a, visa s` devin` \nso]itoare de
bord, \ns`, cu trecerea timpului, [i-a
dat seama c` vrea mai mult. A[a se
face c` ast`zi este student` \n anul
\nt#i la Academia For]elor Aeriene [i,
se pare, a [i uitat emo]iile examenului

Pu]ini, dar
foarte buni
Num`rul mic al studen]ilor din
anul \nt#i m-a f`cut s` cred, ini]ial,
av#nd vie \n amintire concuren]a
acerb` din anul \n care eu \nsumi am
tr`it emo]iile examenului de admitere
\n Academia For]elor Aeriene, c`
profesia de ofi]er nu mai reprezint`
o tenta]ie pentru tinerii zilelor
noastre. Din fericire, lucrurile nu stau
chiar a[a.
Anul acesta, Academia „Henri
Coand`” a scos la concurs un num`r
de 25 de locuri pentru arma avia]ie.
Num`rul tinerilor care s-au \nscris
pentru concursul de admitere a fost,
ca [i \n anii trecu]i, mare. Cea mai
dificil` prob` s-a dovedit a fi
examinarea medical`, desf`[urat` la
Institutul Na]ional de Medicin`
Aeronautic` [i Spa]ial`, datorit`
faptului c`, \ncep#nd din acest an,
to]i candida]ii la profilul avia]ie
trebuie s` fie ap]i pentru zborul pe
avioane supersonice. |n urma
controlului medical, numai 19
candida]i au mai r`mas pentru a
sus]ine probele scrise la matematic`fizic` [i psihologie-sociologie. Cei
care [i-au imaginat c` examenul s-a
\ncheiat o dat` cu proba medical`,
doar pentru c` num`rul celor ap]i
pentru zborul pe avioane supersonice era mai mic dec#t num`rul
locurilor disponibile, s-au \n[elat! La
final, numai 11 candida]i au \ndeplinit toate condi]iile, fiind declara]i
admi[i \n aceast` institu]ie militar`
de \nv`]`m#nt superior!

Ast`zi – invita]i, m#ine – studen]i merituo[i ai
Academiei For]elor Aeriene

Studenta Alexandra Andreea
Ciubotaru – prima dintre cei
mai buni
de admitere: „Nu mi-am f`cut griji;
[tiam c` voi reu[i, pentru c` \n ultimul
an m-am preg`tit asiduu pentru acest
examen. Ce este mai greu abia acum
urmeaz`. Mi-am propus s` trec toate
testele [i s` devin pilot pe supersonic!”

Institu]ie
cu adev`rat
academic`
Academia For]elor Aeriene a fost
acreditat` ca institu]ie de \nv`]`m#nt
superior de c`tre Comisia Na]ional`
de Evaluare [i Acreditare Academic`
\n anul 2001, \n urma unui amplu
proces de preg`tire, concretizat \n
dep`[irea etapelor de autorizare
provizorie. |n prezent, aceast`
institu]ie preg`te[te ofi]eri de avia]ie,
radioloca]ie, artilerie [i rachete
antiaeriene, ace[tia ob]in#nd, \n urma
examenului de licen]`, titlul de
„licen]iat \n [tiin]e militare”, \n
specializarea „managementul organiza]iilor”.
Disciplinele pe care studen]ii le
parcurg \n cei patru ani de preg`tire
sunt, dup` caz, obligatorii, facultative
sau op]ionale [i sunt grupate \n patru
module: preg`tirea militar` de baz`,
disciplinele fundamentale, disciplinele
de profil [i specialitate [i disciplinele
complementare. Preg`tirea militar` de

“Jur s`-mi ap`r ]ara chiar cu pre]ul vie]ii”
baz` vizeaz` formarea competen]ei de
lupt`tor, prin dezvoltarea capacit`]ilor
necesare conducerii ac]iunilor de lupt`
ale grupei [i ale plutonului. Disciplinele
fundamentale – matematic`, fizic`,
informatic`, probabilit`]i, comunicare
\n conducere, management, filozofie,
sociologie etc. – asigur` baza teoretic`
pentru dezvoltarea ulterioar` ca
speciali[ti. Disciplinele de profil [i
specialitate vizeaz` formarea speciali[tilor \n avia]ie, radioloca]ie,
artilerie [i rachete antiaeriene. Un rol
deosebit de important revine disciplinelor complementare, studen]ii
preg`tindu-se nu numai pentru a
deveni speciali[ti ai armelor, ci [i lideri
militari, iar o bun` capacitate de analiz`
a contextului politico-militar \n care se
desf`[oar` anumite evenimente [i
fenomene ale zilelor noastre presupune
o sfer` foarte larg` a cuno[tin]elor de
cultur` general`.
|n cadrul Academiei For]elor
Aeriene func]ioneaz` Catedra de
[tiin]e fundamentale, condus` de
profesorul universitar doctor \n
matematic` {tefan Nedelcu, Catedra
de electronic` [i informatic`, sub
conducerea locotenent-colonelului [ef
de lucr`ri inginer Mihai Miron,
Catedra de [tiin]e militare [i
manageriale, coordonat` de maiorul
Dumitru Dinu, Catedra de instruc]ie
militar` de baz`, gestionat` de
locotenent-colonel Ion Cre]ulescu, [i
Catedra de for]e aeriene, condus` de
c`pitan-comandorul profesor militar
inginer Gheorghe Levcenco.
Cadrele didactice ale Academiei
sunt reunite \n Corpul cadrelor
didactice universitare – alc`tuit din
preparatori, asisten]i, lectori universitari, conferen]iari [i profesori – [i
Corpul instructorilor militari – format
din ofi]eri speciali[ti.
|nc` de la \nfiin]are, Academia
For]elor Aeriene a colaborat permanent cu celelalte institu]ii de
\nv`]`m#nt superior, militare [i civile,
\n cadrul numeroaselor sesiuni de
comunic`ri [tiin]ifice organizate p#n`
\n prezent. |n acest domeniu, un loc
aparte \l ocup` colaborarea cu
Universitatea Transilvania, din
Bra[ov, care a sprijinit Academia \n
parcurgerea tuturor etapelor procesului de acreditare prin schimburile
de experien]` care au avut loc \ntre
cadrele didactice ale celor dou`
institu]ii. |n prezent, rectorul
Academiei „Henri Coand`”,
generalul de flotil` aerian`
Constantin Zaharia, este membru al
Consiliului Na]ional al Rectorilor.
„Faptul c`, \n momentul de fa]`,
nivelul de preg`tire al studen]ilor
no[tri este apreciat la adev`rata sa
valoare este dovedit de bursele oferite
acestora de c`tre institu]ii militare de
\nv`]`m#nt superior din str`in`tate.”-

\mi m`rturise[te, f`r` fals` modestie,
[eful sec]iei \nv`]`m#nt, colonelul
doctor inginer Stelian P\nzaru. Astfel
de burse au fost oferite studen]ilor
Academiei „Henri Coand`” de c`tre
Academiile For]elor Aeriene din: SUA
– unde \[i desf`[oar` activitatea {tefan
Ionu] Furtun`, student \n anul II
avia]ie, [i Adrian Gr`dinaru, student
\n anul IV avia]ie; Grecia – unde se

Pecetluind eternul leg`m#nt
cu ]ara
preg`te[te Gabriel Ciprian Andruseac,
student \n anul I avia]ie, [i Japonia –
unde studiaz` Daniel Bere[, student
\n anul III radioloca]ie.

Aproape
de Dumnezeu
La 24 noiembrie 2001 a fost sfin]it`
biserica Academiei For]elor Aeriene,
pentru a oferi studen]ilor posibilitatea
de a-[i \nt`ri echilibrul spiritual, \n
demersul lor de a g`si solu]ii conflictelor interioare cu care se confrunt`. „|n biseric`, studen]ii vin
pentru sufletele lor - \mi m`rturise[te
preotul militar iconom al Academiei
For]elor Aeriene [i al garnizoanei
Bra[ov. |n spiritul \nv`]`turii Domnului nostru Iisus Hristos, nu putem
vorbi de dragoste de ]ar`, caractere
puternice [i spirit de jertf`, dac` nu
suntem buni cre[tini”.
Aici, \n biseric`, \n]eleg parc` mai
profund semnifica]ia cuvintelor rostite
de rectorul Academiei For]elor
Aeriene, la pecetluirea momentului
solemn al depunerii Jur`m#ntului
Militar: „Studen]i militari, de azi
\nainte, prin voia voastr` [i ocrotirea
lui Dumnezeu, v-a]i legat pe via]` de
}ar`. Fi]i demni de acest leg`m#nt!
Dumnezeu s` v` ajute!”

Locotenent CIPRIAN
P~TRA{CU
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A mai r`mas o lun` p#n` la summit-ul NATO de la Praga
a, acesta este mesajul pe care ambasadorul Statelor Unite la NATO,
Nicholas Burns, \l transmite Rom#niei cu circa o lun` \nainte de istorica
reuniune la nivel \nalt de la Praga, din 21–22 noiembrie 2002, care va
nominaliza noii membri ai Alian]ei Nord-Atlantice. Demnitarul american
exprim`, de fapt, pozi]ia Washingtonului, favorabil` extinderii “robuste”
a NATO – cu [apte noi membri, printre care [i ROM@NIA – [i expliciteaz`, \ntr-un
fel, decizia Camerei Reprezentan]ilor din Congresul S.U.A. care, prin Rezolu]ia
nr. 468 din 7 octombrie a.c., cu privire la securitatea trans-atlantic` [i \nt`rirea
NATO, recomand` admiterea \n Alian]a Nord-Atlantic`, la summit-ul de la Praga,
a [apte state. |n documentul respectiv se face prima nominalizare oficial` a
]`rilor ce vor fi invitate la integrarea euro-atlantic`, [i anume: ROM@NIA,
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia [i Slovenia.
|n acela[i sens, \n discursul rostit \n cadrul Consiliului pe probleme de
rela]ii interna]ionale de la Chicago, subsecretarul american de stat pentru
probleme politice, Marc Grossman, a subliniat semnifica]ia deciziei S.U.A de a
sus]ine extinderea Alian]ei Nord-Atlantice cu [apte state: primirea de noi membri
\n NATO va l`rgi considerabil aria de securitate [i stabilitate \n Europa [i va
aduce noi alia]i \n campania de lung` durat` \mpotriva terorismului interna]ional.
De altfel, “criteriul standard” ce va fi aplicat \n evaluarea candida]ilor la aderare,
la reuniunea din capitala Cehiei, \l va reprezenta contribu]ia fiec`ruia dintre
ace[tia la securitatea zonei euro-atlantice, la lupta \mpotriva terorismului.
|nc` [i mai \ncurajator pentru [ansele reale ale Rom#niei de a fi invitat` la
aderarea la NATO, peste o lun`, \l constituie discursul adjunctului consilierului
pe probleme de securitate na]ional` a S.U.A., Stephen Hadley, \n cadrul recentei
Conferin]e de la Bruxelles “Praga 2002: provocare [i schimbare pentru NATO”,
\n care se afirm`, printre altele: “Ceea ce este adesea omis este faptul c` o
Alian]` extins` se dovede[te a fi, incontestabil, o Alian]` mai puternic`, mai
sigur`. Dac`, spre exemplu, Rom#nia devine membr` a NATO, vom aloca mai
pu]in timp pentru temerile legate de ap`rarea Rom#niei \mpotriva unei amenin]`ri
ipotetice. Dar vom aloca mai mult timp pentru a identifica cea mai bun` modalitate
de utilizare a capacit`]ilor Rom#niei, cum ar fi <<Scorpionii Ro[ii>>, de pild`,
unitate combatant` prestigioas` care deja se afl` dislocat` \n Afganistan, pe
frontul antiterorist...”.

D

prijinul unanim pentru extinderea Alian]ei Nord-Atlantice cu [apte noi
membri a fost exprimat [i la nivelul Adun`rii Parlamentare a NATO, \n
cadrul c`reia liderii celor 19 delega]ii au recomandat, pe baza unor
argumente incontestabile, ca la summit-ul de la Praga s` fie invitate
s` adere la Alian]` [apte state, printre care [i ROM@NIA. Iar \n
“Declara]ia privind Transformarea NA
TO”, document adoptat pe timpul
NAT
reuniunii de la Bruxelles a Comisiei Permanente a Adun`rii Parlamentare a
NATO, s-a subliniat faptul c` cele [apte ]`ri candidate la integrare au \nregistrat
progrese certe pe linia apropierii de Alian]`, \nf`ptuind reforme radicale pe plan

S

8DIREC}II DE AC}IUNE. Agen]ia de
[tiri PAP relateaz` c`, pentru perioada 2003–
2008, \n Polonia sunt prev`zute urm`toarele
direc]ii de ac]iune pentru modernizarea
Trupelor de Avia]ie [i Ap`rare Antiaerian`:
Pentru Avia]ie – realizarea sistemului de
recunoa[tere [i identificare a ]intelor aeriene
[i modernizarea bazelor aeriene conform
standardelor NATO; perfec]ionarea
sistemelor de comand`, conducere [i sprijin
logistic; achizi]ionarea a 48 de avioane de
lupt` multifunc]ionale noi, care vor intra \n
\nzestrarea a trei escadrile [i intensificarea
procesului de instruc]ie pentru lupt` a pilo]ilor.
Pentru Trupele de Ap`rare Antiaerian`:
integrarea unit`]ilor [i subunit`]ilor \n
Sistemul Automatizat de Conducere a
Trupelor de Avia]ie [i Ap`rare Antiaerian`;
achizi]ionarea a [ase sta]ii radar de tipul
“Backbone” \n scopul realiz`rii interoperabilit`]ii cu sistemul de cercetare al NATO;
modernizarea sistemului de cercetare prin
radioloca]ie, prin realizarea a [ase puncte
\nzestrate cu sta]ii de radioloca]ie cu raz`
mare de ac]iune (trei sisteme radar
achizi]ionate din fonduri NATO prin licita]ii
interna]ionale [i trei sisteme radar de
produc]ie polonez`), achizi]ionarea de noi
radare cu raz` medie de ac]iune [i adaptarea
radarelor de genera]ie veche (de tipul “Nur”)
la standardele NATO; achizi]ionarea unor
sisteme mobile de rachete antiaeriene
moderne.

 “EUROFIGHTER”. Din Berlin,
A relateaz` c` inspectorul
agen]ia DP
DPA
For]elor Aeriene Militare ale Germaniei,
generalul-locotenent Gerhard Back, care a
vizitat Escadrila 73 Avia]ie de V#n`toare
“Steinhoff”, din Laage, a declarat c` la data
de 1 octombrie a.c. a intrat \n \nzestrarea
escadrilei primul avion de lupt` de tipul

“POT AFIRMA CU CERTITUDINE
C~ ROM@NIA R~M@NE UN CANDIDAT
SERIOS LA ADMITEREA |N ALIAN}A
NORD-ATLANTIC~...
EA A |NREGISTRAT PROGRESE
CONTINUE, SEMNIFICATIVE, PRIVIND
TOATE PROBLEMELE REFERITOARE
LA CANDIDATURA PENTRU NATO!”
intern, sus]in#nd opera]iile militare NATO din Balcani [i contribuind substan]ial
O declara]ie asem`n`toare a f`cut [i ministrul ap`r`rii al Canadei, John
la r`zboiul \mpotriva terorismului. “Exist` un consens din ce \n ce mai sporit, de
McCallum, iar generalul Sanz Roldan, subsecretar general pentru politica de
ambele p`r]i ale Atlanticului, asupra faptului c` extinderea cu \nc` [apte state
ap`rare din cadrul Ministerului Ap`r`rii al Spaniei, [i-a exprimat satisfac]ia pentru
reprezint` cheia viitorului Alian]ei Nord-Atlantice” – a conchis pre[edintele
extinderea NATO cu [apte state, aceasta contribuind la \nt`rirea flancului sudic
Adun`rii Parlamentare a NATO, Rafael Estrella.
al Alian]ei. |n context, demnitarul de la Madrid a spus c` “se simte nevoia ca, o
Sus]ineri certe [i sprijin declarat pentru admiterea Rom#niei \n NATO
dat` cu l`rgirea Organiza]iei, s` se \nfiin]eze un comandament regional sau
s-au exprimat, individual, \n mai toate capitalele celor 19 state membre ale
subregional de est”. {i, de ce nu, poate chiar \n Rom#nia – spunem noi!
Alian]ei. Astfel, la Oslo, [eful departamentului Politici de Securitate
A[adar, [i cu circa o lun` \nainte de reuniunea
din Ministerul de Externe, J. Bronebakk, a afirmat public c` “Rom#nia
[i-a \ndeplinit \n totalitate [i profesional angajamentele \n vederea la nivel \nalt de la Praga, Rom#nia se afl` pe lista
admiterii \n NATO... Norvegia sprijin` o extindere masiv` a Alian]ei – candida]ilor la integrarea \n NATO, numele ei
de la Marea Baltic`, la Marea Neagr`... Punctul de vedere al Norvegiei figur#nd \n mai multe documente oficiale. }ara
va fi exprimat, oficial, cu 7–10 zile \nainte de summit-ul de la Praga [i noastr` se bucur` de sus]inerea declarat` a celor
el va ]ine seama de modul \n care fiecare stat candidat la aderare [i-a
19 membri ai Alian]ei [i sper` cu \ndrept`]ire s`
\ndeplinit cerin]ele MAP [i de pozi]ia lui de furnizor sau consumator
fie nominalizat` la summit-ul din capitala Cehiei,
de securitate”.
La Paris, pe timpul \ntrevederii cu secretarul general al NATO, ceea ce ar fi \n asentimentul a peste 80 la sut`
lordul George Robertson, ministrul francez de externe, Dominique de dintre rom#ni. Doamne ajut`!
Villpin, a reafirmat c` Fran]a se declar` de acord cu extinderea NATO
cu [apte state [i, \n particular, sprijin` admiterea ROM@NIEI \n Alian]`
Pagin` realizat` de
pentru progresele ob]inute pe linia reformei militare [i ata[amentul
NICOLAE RADU
fa]` de Organiza]a Atlantic`.

“Eurofighter”. Pentru \nceput, Escadrila 73
va fi dotat` cu 10 avioane de acest tip,
num`rul lor urm#nd s` ajung` la 35, \n anul
2005. Cele 23 de aparate de tipul “MiG-29”,
aflate \n \nzestrarea escadrilei, vor fi scoase
din serviciu \n luna martie 2004.

SHAHEEN 1”, de produc]ie proprie, capabil`
s` transporte at#t muni]ie conven]ional`, c#t
[i focoase nucleare. Drept r`spuns, For]ele
Aeriene ale Indiei au efectuat un test cu o

 OFER
T~. Din Sofia, agen]ia BT
A
OFERT~.
BTA
transmite c`, \n data de 3 octombrie a.c.,
Bulgaria a remis Statelor Unite ale Americii
o not` oficial` prin care \[i ofer` sprijinul
militar \n eventualitatea unor opera]ii militare
\mpotriva Irakului. Este vorba de spa]iul
aerian na]ional [i baza militar` aerian` de
la Sarafovo. Potrivit ministrului bulgar al
ap`r`rii, Nikolai Sviranov, ini]iativa apar]ine
Guvernului bulgar, S.U.A. neadres#nd nici
o cerere \n acest sens autorit`]ilor de la
Sofia.
 BUGET MILIT
AR. Potrivit declaMILITAR.
ra]iei secretarului de stat al Ministerului
Ungar al Ap`r`rii, citat de RADIO
BUDAPEST
A, bugetul For]elor Armate al
BUDAPESTA,
Ungariei pe anul 2003 va fi grav afectat dac`
ratele scadente ale programului de
achizi]ionare a avioanelor de lupt`
“GRIPEN” (35 de miliarde de forin]i) vor
trebui pl`tite din bugetul ministerului. |n
opinia secretarului de stat, aceast` situa]ie
poate fi rezolvat` dac` Guvernul ]`rii sale
va acorda aceast` sum` dintr-un alt fond
sau dac` se va \ncheia un acord cu partea
suedez` privind prelungirea termenului de
rambursare ori diminuarea cuantumului
ratelor scadente.
 TESTE CU RACHETE. TV TUNIS
face cunoscut c`, recent, For]ele Armate ale
Pakistanului au testat cu succes o rachet`
balistic` sol-sol cu raz` medie de ac]iune
(circa 800 kilometri) de tipul “HATF IV –

de criz`; verificarea [i testarea capabilit`]ii
NATO de a executa [i conduce simultan
opera]ii complexe la nivel strategic, operativ
[i tactic. Aplica]ia \[i propune, de asemenea,
verificarea stadiului de preg`tire de
comand` de nivel 3 NATO.

 ACHIZI}II. Ministerul Ap`r`rii al
Ungariei inten]ioneaz` achizi]ionarea din
Statele Unite ale Americii a 160 de rachete
de tipul “Sidewinder AIM-9M-8/9” (inclusiv
echipamentele aferente), \n valoare total`
de circa 55 milioane de dolari – relev`
agen]ia UNITED PRESS INTERNA
INTERNA-TIONAL, cit#nd surse oficiale de la
Budapesta [i Washington.

Racheta “HATF IV- Shaheen 1”
rachet` sol-aer cu raz` de ac]iune de 25
kilometri de tipul “AKASH”. |n leg`tur` cu
aceasta, oficialii americani [i britanici au
criticat “pozi]ia r`zboinic`“ a celor dou` state
vecine, testele cu rachete “\ncuraj#nd cursa
\narm`rilor [i periclit#nd pacea \n zon` [i
securitatea interna]ional`“.

 “CANNON
CANNON CLOUD-2002”. Din
A [i REUTERS transmit
Berlin, agen]iile DP
DPA
c`, \n perioada 01.11–15.11.2002, \n
Germania se va desf`[ura exerci]iul aeroterestru “Cannon Cloud-2002”, al c`rui scop
este: testarea capacit`]ii NATO de a
conduce opera]ii de r`spuns \n zone de
criz`; \mbun`t`]irea mecanismelor Alian]ei
pentru ap`rare colectiv` [i r`spuns \n situa]ii

 PROGRAM DE MODERNIZARE.
Firma rus` “MiG” a definitivat lucr`rile de
modernizare a primului avion de lupt` “MiG29” din dotarea For]elor Aeriene ale Bulgariei
AR-T
ASS [i BT
A.
– informeaz` agen]iile IT
ITAR-T
AR-TASS
BTA.
P#n` la sf#r[itul lunii octombrie se prevede
modernizarea [i celui de-al doilea “MiG-29”,
iar p#n` \n decembrie a \nc` 4 aparate.
Programul de modernizare cuprinde un total
de 20 de aparate, o parte a fondurilor
necesare (circa 6 milioane de dolari) urm#nd
s` fie achitat` de Moscova, \n contul datoriei
Federa]iei Ruse c`tre Bulgaria.
 PROIECT ANTIRACHET~. Potrivit
publica]iei americane NEW YORK TIMES,
Israelul se preg`te[te s` evite un eventual
atac cu rachete din partea Irakului,
construind un sistem antirachet` propriu.
Realizarea proiectului va dura doi ani [i va
costa peste dou` miliarde de dolari, Statele
Unite particip#nd la finan]area sistemului.
|n acest fel, Israelul va deveni primul stat
din lume, dup` S.U.A., cu un scut
antirachet` na]ional.

 SISTEM DE AP~RARE. Surse
militare de la Praga, citate de agen]ia
FRANCE PRESSE, relev` c` oficialii
cehi au analizat un plan care va permite
Statelor Unite s` amplaseze pe teritoriul
Cehiei un nou sistem de ap`rare antiaerian`. |n acest
sens, exper]ii americani au declarat c`
Cehia este loca]ia
ideal` pentru amplasarea unui asemenea sistem modern,
ce va fi dotat cu rachete [i instala]ii radar,
[i va fi una din componentele Programului
Na]ional de Ap`rare Antirachet` (NMD),
ini]iat de S.U.A.
 SISTEM MLS. Pe data de 8 octombrie 2002, aerodromul San Damiano, baza Regimentului 50 Avia]ie –
Piacenza, a fost dotat cu un sistem de
radio-naviga]ie de tipul MLS (Microwave Landing System), care permite
ateriz`ri \n orice condi]ii meteorologice
– informeaz` agen]ia ANSA. Sistemul
lucreaz` \n domeniul microundelor [i
va \nlocui \n scurt timp sistemele ILS
(Instrumental Landing System).
 MODERNIZARE. A[a cum
informeaz` mass-media din Atena,
TED
preluat` de agen]ia ASSOCIA
AT
PRESS, Grecia a \ncheiat un contract
\n valoare de 25 milioane de dolari cu
firma german` “EADS”, \n vederea
moderniz`rii a 11 sta]ii de radioloca]ie
(de fabrica]ie german`). Prin lucr`rile
de modernizare, durata de func]ionare
a sta]iilor de radioloca]ie va fi
garantat` pe o perioad` de \nc` 15
ani.
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Zi-lumin` pentru tehnicieni

Exerci]iul aerian real NATO/PfP “COOPERATIVE KEY 2002”, desf`[urat la baza militar` aerian` Saint-Dizier, din Fran]a

EXAMEN DEOSEBIT DE COMPLEX,
TRECUT CU BRIO DE
FOR}ELE AERIENE ALE ROM@NIEI
/ 4.000 de kilometri, dus-\ntors, \n condi]ii meteo deosebit de dificile / toate misiunile – \ndeplinite irepro[abil
/ conlucrare perfect` cu ceilal]i participan]i la exerci]iu, dup` procedurile [i standardele NATO / echipajele
rom#ne[ti [i echipele tehnice – la \n`l]ime / cei 78 de militari rom#ni s-au re\ntors cu bine \n ]ar`
[adar, s-a \ncheiat cu
succes cea de-a [asea edi]ie
a exerci]iului multina]ional
real “Cooperative Key
2002”, desf`[urat la baza
militar` aerian` Saint-Dizier, din
Fran]a, \n perioada 22 septembrie
– 5 octombrie a.c. La exerci]iu au
participat circa 1.500 de militari din
10 ]`ri membre ale NATO (Canada,
Fran]a, Grecia, Italia, Olanda,
Polonia, Turcia, Marea Britanie,
Statele Unite, Ungaria) [i 12
partenere ale Alian]ei (Azerbaidjan,
Bulgaria, Croa]ia, Elve]ia, Letonia,
Lituania, Macedonia, Republica
Moldova, ROM@NIA, Slovacia,
Slovenia, Suedia). |n cadrul
exerci]iului au fost angrenate
importante cantit`]i de tehnic`
militar` specific` misiunilor de
men]inere a p`cii, cu prec`dere
mijloace aeriene. Au fost planificate
circa 450 de misiuni, din care s-au
executat 390, celelalte fiind
suspendate din cauza condi]iilor
meteorologice. Pentru prima
dat` la un astfel de exerci]iu,
au fost executate misiuni
aeriene de \ntrebuin]are \n lupt`
pe timp de noapte, \ncheiate,
toate, cu succes! “Cooperative
Key 2002” s-a desf`[urat dup`
procedurile [i standardele NATO,
iar evaluarea final` s-a f`cut nu individual, ci global, la nivelul
\ntregului exerci]iu, acesta fiind
apreciat pozitiv.
Au fost atinse principalele
scopuri ale exerci]iului [i anume:
* \nt`rirea \n]elegerii, cooper`rii [i
\ncrederii \ntre parteneri \n cadrul
opera]iilor multina]ionale de
men]inere a p`cii * exersarea
practic` a procedurilor NATO de
planificare [i executare a misiunilor
prin utilizarea unor tehnologii [i
documente comune, \n vederea
standardiz`rii acestora * conducerea [i desf`[urarea opera]iunilor,
ziua [i noaptea, \n deplin`
siguran]`, f`r` accidente majore
sau r`niri grave * validarea
competen]ei NATO de a planifica,
preg`ti [i executa opera]iuni
aeriene [i terestre complexe,
\mpreun` cu membrii PfP *
antrenarea participan]ilor \n
executarea procedurilor de control
al traficului aerian, \n \ndeplinirea
unor misiuni complexe de
interceptare, de interdic]ie aerian`,
de sprijin aerian nemijlocit, de
\nso]ire, de cercetare aerian`, de
transport aerian, de c`utare-salvare
de lupt`, de evacuare medical`, de
desantare aerian`, precum [i
misiuni specifice for]elor terestre.
Deta[amentul aerian rom#n
participant la exerci]iul “Cooperative Key 2002” a fost comandat

A

Gata de a pleca \ntr-o nou` misiune – aeronava rom#neasc` MiG-21 LanceR
Misiunile de v#n`toare au fost
executate de locotenent-comandorul
Gheorghe Stancu [i locotenentcomandorul Eugen Matache.
Pilo]ii no[tri s-au aflat, \n toate
\mprejur`rile, la nivelul impus de un
asemenea exerci]iu [i [i-au \ndeplinit, de
fiecare dat`, corect misiunile primite. Ei
au demonstrat c` st`p#nesc procedurile
NATO, regulile de angajare a luptei, c`
up` succesul reputat la STRONG
RESOLVE, echipajele celor dou`
elicoptere IAR-330 SOCAT comandate de locotenent-comandorii
Eugen Suciu [i Adrian Constantinescu au, \n miezul acestei toamne, un nou
prilej de satisfac]ie: participarea, cu rezultate
foarte bune, la “COOPERATIVE KEY 2002”,
\n Fran]a.
Era prima lor deplasare \n ]ara Hexagonului. {i pentru c` zborul, at#t la dus, c#t [i
la \ntors urma s` aib` loc \n condi]iile unui trafic
aerian intens [i pe o vreme neprielnic` au
beneficiat de ajutorul a doi navigatori cu o
experien]` recunoscut`, speciali[tii care au
traversat continente: comandorul Adrian
Marinescu [i locotenent-comandorul V
asile
Vasile
Coman
Coman. Traiectul de zbor fiind foarte lung, au
trebuit s` realimenteze aparatele de dou` ori:
\n Cehia [i \n Germania. Din acelea[i motive,
\n echipaj s-au aflat nu un pilot secund, ca de
obicei, ci doi: c`pitanii Cristian {tef`nescu
[i Aurelian Badea \n elicopterul lui Suciu,
Constantin Grigore [i Cristian Ciochin` \n
cel al lui Constantinescu. Aveau s` se roteasc`
la man[` [i \n timpul misiunilor executate \n
cadrul aplica]iei. Sub semnul aceleia[i
competen]e. Cele dou` aeronave datorau \ns`
siguran]a \n zbor [i priceperii cu care sunt
preg`tite de tehnicii de bord: mai[trii militari
Daniel Negoi]` [i Mircea Cristea.
Surpriz` pl`cut` la Saint-Dizier.
Pentru francezi, care-[i vedeau Puma at#t
de ingenios modernizat`. Pentru italieni,
care, asemenea francezilor, le-au solicitat
rom#nilor s` le arate [i \n zbor performan]ele aeronavei modernizate. Dar [i
pentru suedezi [i americani, locotenentocotenentcolonelul John Alvares, comandantul
escadrilei multina]ionale, ar`t#ndu-se
foarte \nc#ntat de aparatul avia]iei militare
rom#ne.
Cele dou` elicoptere rom#ne[ti nu au
ac]ionat am#ndou`, \n forma]ie. Erau, de
regul`, cap \n forma]ii cu alte trei-cinci
aparate de tipuri diferite. Dup` cum ne
spunea locotenent-comandorul Suciu, s-a
dep`[it stadiul \n care erau testa]i.
Capacit`]ile dovedite \n decursul at#tor
aplica]ii i-au “promovat” \n echipe, s-a lucrat
tot timpul pe subunit`]i formate din
reprezentan]i ai mai multor state, stil NATO,
\n care r`spunderea, contribu]ia partici-

pot s` ac]ioneze fie individual, fie \n
forma]ie cu alte avioane dec#t MiG-21
LanceR.
Una dintre concluziile care s-a impus
este aceea c` misiunile de lupt` \n zbor
mai complexe presupun neap`rat
folosirea rezervoarelor suplimentare la
MiG-21 LanceR, m`rirea autonomiei de
zbor fiind absolut necesar` pentru
\ntrebuin]area eficient` a aeronavei. De

La Baza Aerian` 113 Saint-Dizier, ce
poart` numele celebrului pilot [i scriitor
francez Antoine de Saint-Exupéry,
tehnicienii au lucrat zi-lumin`. Adesea
pe ploaie, cea]`, la temperaturi nu
tocmai potrivite pentru efectuarea unor
opera]iuni mig`loase.
Domnul comandor dr. ing.
Marius Danielescu, [ef sec]ie
conducere mentenan]`, vorbindu-ne
despre multitudinea lucr`rilor care
trebuiau executate \n vederea asigur`rii
aeronavelor pentru zbor, eviden]ia,
\ntre altele, pe cele legate de schimbarea configura]iei avionului C-130 Hercules sau elicopterelor, func]ie de
\nc`rc`tura ce urmau s` o ia la bord:
pasageri, para[uti[ti, camioane, autoturisme, personal paramedical etc.
C#teodat` era nevoie de o jum`tate de
zi de lucru ne\ntrerupt pentru ca
aeronavele s` poat` \ndeplini misiunile
\n siguran]`. Acestea, de regul` c#te
dou` pe zi pentru avioanele MiG-21
LanceR, [i numai c#te una pentru transport (C-130 Hercules) [i elicoptere,

locotenent-comandor Mihai
Ro[ca, iar ca navigator pe c`pitancomandorul Ciprian Motoroiu, \n
cele 27 de ore de zbor [i 19 ateriz`ri
efectuate \n numai c#teva zile, s-a
num`rat, \n Fran]a, printre cele mai
solicitate aeronave. {i de fiecare
dat` a r`spuns cu promptitudine.
Echipa de la IAR-330 SOCAT a
fost cam aceea[i care s-a afirmat [i
la STRONG RESOLVE 2002, \n
prim`var`, \n Polonia. Numele [i
faptele locotenent-comandorului
ing. Dodu, ale celorlal]i ofi]eri
speciali[ti Mihai Oan]`, Marius
Oprescu, Florin Maican, ca [i ale
mai[trilor militari Per]ea,
Neac[iu, Velcu, Ionescu, ale
tuturor celor ce au contribuit la
zborul sigur al elicopterelor SOCAT
\ntr-o zon` [i pe un timp care puteau
crea oric#nd probleme dificile au
st#rnit, [i de aceast` dat`, admira]ia.
Asemenea celor de la Baza Aerian`
Fete[ti, de MiG-21 LanceR sau de
Statul Major al For]elor Aeriene,

re]inut faptul c`, de aceast` dat`, au fost
sco[i \n fa]`, \n sensul c` li s-au
\ncredin]at misiuni, pilo]ii mai tineri.
Fapt corect, etic [i, dup` cum s-a v`zut,
binevenit.
“Cooperative Key-2002” a constituit,
[i de aceast` dat`, un bun prilej pentru
lupt`torii no[tri aerieni de a-[i pune \n
valoare nivelul de instruire [i,
bine\n]eles, de a [i-l \mbog`]i.

D

Secven]e oficiale de la cea de-a [asea edi]ie a exerci]iului multina]ional real
“Cooperative Key 2002” – Saint-Dizier, Fran]a
de comandorul GABRIEL STROE
[i a avut \n compunere 76 de militari,
dintre care 64 au apar]inut For]elor
Aeriene, iar ceilal]i 12 – para[uti[ti –
For]elor Terestre. La dispozi]ia lor
s -au aflat trei avioane “MiG-21
LanceR”, dou` elicoptere “IAR-330

SOCAT” [i o aeronav` de transport “C130 Hercules”. 12 militari din
deta[amentul aerian rom#n au f`cut
parte din grupa de stat major a
exerci]iului [i au \ncadrat diferite
compartimente din Centrul de Opera]ii
Aeriene de la Saint-Dizier, lucr#nd
efectiv la planificarea opera]iilor, la
\ntocmirea programelor de zbor, la
controlul traficului aerian, la
supravegherea misiunilor de cercetare
aerian` [i la activitatea de informare
militar`. Am avut, de asemenea, un

reprezentant \n compartimentul logistic`-finan]e – c o m a n d o r u l i n g .
Marius Danielescu –, c#te un specialist \n compartimentele “avioane de
v#n`toare”, “elicoptere de lupt`” [i
“aeronave de transport”, precum [i doi
medici militari care au participat la
misiuni de evacuare
medical`.
Pe ansamblu,
militarii rom#ni
participan]i la “Cooperative
Key
2002” s-au comportat foarte bine,
d#nd dovad` de
disciplin` exemplar`, de o excelent` preg`tire profesional`, de un
ridicat spirit camaraderesc. Ei au
reu[it, cu eforturi
remarcabile, s` parcurg` rutele de
zbor – dus [i \ntors,
care au \nsumat
circa 4.000 de
kilometri – \n mod
organizat, f`r` probleme tehnice deosebite. |n pofida
condi]iilor meteorologice foarte grele
– cea]` deas`, ploaie, v#nt,
temperaturi sc`zute etc. –, transportul
s-a desf`[urat \n maxim` siguran]`,
toate momentele zborului – aterizare,
realimentare, verificare, decolare,
coordonare \n aer – fiind monitorizate
cu competen]` [i profesionalism.
Escalele de la Brno ( Cehia) [i
Nürnberg (Germania) – la dus, de la
baza german` Neuburg [i Brno – la
\ntors – au probat m`iestria pilo]ilor

[i a echipelor tehnice, iar afluirea [i
defluirea la/de la Saint Dizier au
st#rnit admira]ia conduc`torilor
exerci]iului [i a celorlal]i participan]i.
Greul l-a dus aeronava “C-130 Hercules”, \ns` toate aparatele de zbor,
\ntregul personal [i-au \ndeplinit
irepro[abil misiunile.
|n cadrul exerci]iului propriu-zis,
aviatorii rom#ni au executat misiuni

din cele mai diverse – intercept`ri,
sprijin aerian, trageri asupra unor ]inte
de la sol, lans`ri de para[uti[ti,
\nso]irea avioanelor de transport,
c`utare-salvare [i c`utare-salvare de
lupt`, patrulare aerian` – t o a t e
acestea, at#t ziua, c#t [i noaptea –,
bucur#ndu-se de aprecieri unanime [i
primind felicit`ri de la organizatorii [i
conduc`torii exerci]iului.

0LVLXQL?QSUHPLHUCSHQWUX
VXSHUVRQL>WL
Comandorul Victor Str#mbeanu,
un veteran al exerci]iilor desf`[urate \n
str`in`tate, a avut amabilitatea s` se
refere, pe scurt, la ceea ce a \nsemnat
“Cooperative Key 2002” pentru lupt`torii
aerieni de pe MiG-21 LanceR: “A fost
unul dintre cele mai ample exerci]ii la
care am participat. A cuprins \ntreaga
gam` de misiuni pentru avia]ie. Pilo]ii
de la baza noastr` au executat misiuni
de sprijin aerian apropiat [i de v#n`toare.
Pentru prima dat` pilo]ii no[tri au
executat misiuni de v#n`toare pe timp
de noapte – un salt deosebit, dac`
apreciem lucrurile din perspectiva
profesional`. Dar nu au fost probleme.
Ne-am preg`tit bine [i am f`cut fa]`
tuturor solicit`rilor”.
De fapt, \ntregul proces de instruire
al pilo]ilor de la Fete[ti a avut loc
exers#ndu-se procedurile NATO. A[a c`
probleme mari nu au putut s` apar`. Iat`,
de pild`, aviatorii din NATO nu folosesc
proiectoarele de sol la ateriz`rile pe timp
de noapte. Ai no[tri au aflat acest lucru

[i s-au antrenat p#n` [i-au \nsu[it
efectuarea ateriz`rii \n condi]iile date.
Dar s` revenim la desf`[urarea
exerci]iului. O aten]ie deosebit` s-a
acordat siguran]ei zborurilor. “Nimic nu
justific` pierderea unui avion sau a unui
om” – au decretat conduc`torii [i s-a
ac]ionat \n consecin]`. A[a c`, dac`
situa]ia meteorologic` devenea
periculoas`, unele misiuni erau am#nate
sau anulate. De fapt starea vremii a pus
probleme serioase. Condi]iile meteo se
schimbau des, la intervale mici de timp,
ceea ce complica lucrurile.
Revenind la misiuni, pilo]ii no[tri au
trebuit s` se \ntrebuin]eze serios.
Misiunile de zi s-au desf`[urat \n patru
poligoane diferite, fiecare cu specificul
s`u. Dirijarea se f`cea din aer p#n` la
poligon, finalizarea misiunii av#nd loc cu
ajutorul controlorilor de zbor \nainta]i.
|n misiunile de sprijin aerian apropiat au
ac]ionat c`pitanul Lauren]iu Chiri]`,
locotenent-comandorul Nicolae Bucur [i
locotenent-comandorul Iulian Vasile.

Forma]ie francez` de “Rafale”, scrut#nd “taberele” pacificate
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erau dintre cele mai diverse. S-a
ac]ionat at#t \n cadrul misiunilor
planificate, c#t [i din alert`. Indiferent
\ns` din ce pozi]ie s-a decolat,
aeronavele erau verificate \n toate
compartimentele. A existat o singur`
defec]iune: un generator de motor nu
mai alimenta avionul cu energie electric`, dar a fost adus un altul [i C-130
Hercules [i-a continuat programul de
zbor f`r` probleme. Locotenent-

care s-au implicat din prima p#n` \n
ultima zi \n travaliul pe care l-a
impus un exerci]iu multina]ional
at#t de complex, desf`[urat departe
de ]ar`. |n acest sens, domnul
comandor dr. ing. Danielescu a
]inut s`-i eviden]ieze pe locotenentcomandorii ing. Florin P#rolgea,
Bogdan Zvonaru, Nicolae Ioni]`,
Florin Ti]a.
Problemele pe care le-a rezolvat

|n misiune de evacuare-salvare, IAR-330 PUMA SOCAT
pativ` aveau drept scop \ndeplinirea misiunilor \ncredin]ate \ntregii echipe.
|n zona de nord [i nord-vest a bazei
aeriene de la Saint-Dizier, potrivit
scenariului, se aflau pilo]i “catapulta]i”,
preg`ti]i s` reziste \n condi]ii de supravie]uire p#n` \n momentul \n care urmau
s` fie recupera]i, lua]i cu elicopterele [i
sco[i din zona controlat` de “inamic”.
Ace[tia erau posta]i \n zone \mp`durite,
uneori dificil de localizat din cauza
condi]iilor de teren colinar, dar [i a celor
meteorologice.
Ai no[tri decolau cu militari din trupe
speciale la bord, instrui]i pentru asemenea
misiuni, [i apoi, dup` aterizare, prin ac]iunea
imediat` a acestora, \i transportau pe acei pilo]i
afla]i \n situa]ii deosebite, \n baze, \n vederea
recuper`rii lor totale. {i au avut, la bord, militari
specializa]i \n asemenea ac]iuni din mai multe
]`ri, \ntre care [i din Slovenia, dar [i din
Rom#nia, para[uti[ti militari de la Clinceni. Un
pilot de-al nostru, {tef`nescu, a jucat el \nsu[i
rolul de pilot “catapultat”, asistat, pentru c` se
afla la prima misiune de acest gen, de
instructori, un suedez [i un american, care \l
\nv`]au cum s` supravie]uiasc` \ntr-o
asemenea situa]ie. A fost “recuperat” \n timp
optim de for]ele de interven]ie, noaptea, de alt
echipaj, nu de-al nostru.

Multe \nv`]`minte au desprins elicopteri[tii no[tri din acest exerci]iu multina]ional
aerian real. Unele pleac` [i de la cea mai
palpitant` misiune, din cele [ase (care au
\nsumat peste 25 de ore), \n care, timp de dou`
ore [i jum`tate dou` elicoptere PUMA
franceze, dou` SOCAT-uri rom#ne[ti [i un
SUPER-PUMA elve]ian trebuiau s` scoat` din
terenul inamic doi supravie]uitori. La o mil`
distan]` de zona \n care se aflau ace[tia,
forma]ia s-a desp`r]it \n dou`. |ntre timp,
francezii i-au recuperat, apoi rom#nii au
efectuat acoperirea zonei p#n` ce ace[tia au
aterizat, pentru ca pilo]ii salva]i s` fie recupera]i
de elve]ieni.
Dar nu numai STRONG RESOLVE, cum
am mai spus, i-a ajutat. Ci [i exerci]iul anterior, “COOPERATIVE KEY 2001”, din Bulgaria,
\n care, ca [i acum, misiunile se primeau, direct din pozi]ia de alarm`. Astfel, cu minimum
30 de minute \nainte de \ndeplinirea misiunii,
prime[ti datele de baz`, altele le afli \n timpul
zborului, de la AWACS sau aeronavele A-10,
care, patrul#nd \n zon`, i-au ajutat enorm.
Au \n]eles, \n acela[i timp, c` mai au \nc`
multe de f`cut pentru a-[i \ndeplini misiunile
pe timp de noapte. |n acest sens au cerut, [i
au primit aprobarea, s` zboare noaptea, cu
francezii [i elve]ienii, ca s` vad` cum
preg`tesc [i execut` ei asemenea exerci]ii.

Pornesc la treab` puternicele [i iscusitele aeronave “A-10”
comandorul ing. Gabriel Sava care,
\mpreun` cu al]i tehnicieni de la
Otopeni au \nso]it mereu puternica
aeronav`, locotenent-comandorul
ing. Daniel Loloiu, mai[tri militari
Liviu Ionescu, Ioan Grigorescu [.a.,
nu s-au dezmin]it nici \n aceast`
aplica]ie. “6166”, av#nd \n posturile de
pilotaj pe experimenta]ii pilo]i c`pitancomandor Gheorghe Lupe[ [i

echipa tehnic` au cuprins al`turi de
cele de exploatare [i pe cele de
alimentare cu carburan]i [i
lubrifian]i, analize ale acestora,
opera]iuni aeroportuare, de cazare,
comunica]ii etc., un \ntreg arsenal
logistic care a func]ionat irepro[abil,
datorit` activit`]ii neobosite desf`[urate de la primul p#n` la ultimul
om care a format echipa.

Pagini realizate de: comandor DUMITRU AMARIEI,
comandor (r) PETRE B@N~, colonel (r) NICOLAE RADU
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Preg`tirea s-a \ncheiat,

|NCEPE MISIUNEA!
Numai pentru
cei mai buni
Cea mai important` etap` parcurs` de
militarii \n termen de la sosirea \n unitate, \n
cadrul perioadei de acomodare, a fost
programul de preg`tire la specificul
obiectivului, av#nd drept scop familiarizarea
acestora cu modul de organizare [i executare
a pazei caz`rmii [i \nsu[irea consemnelor
particulare ale posturilor de paz`. Faptul c`
unitatea pe care solda]ii vor primi \n cur#nd
misiunea de a o ap`ra este un depozit de
materiale tehnice confer` execut`rii
serviciului de paz` la acest obiectiv o
importan]` major`. La aceasta se mai adaug`
o serie de factori care contribuie la sporirea
gradului de dificultate a misiunii de paz` a
caz`rmii: posturile de santinel` izolate,
dispunerea lor \n zone semi\mp`durite etc.
A[adar, misiunea pentru care se preg`tesc
ace[ti tineri nu este deloc u[oar`, ceea ce face
ca responsabilitatea fiec`rei etape parcurse
pentru admiterea lor \n serviciul de paz` –
vizita medical`, testarea psihologic`,
verificarea teoretic` [i practic` – s` capete o
semnifica]ie aparte. Militarii care nu r`spund
exigen]elor acestor verific`ri sunt declara]i
inap]i pentru executarea serviciului de paz`,
fiind \ncadra]i pe func]ii care presupun
activit`]i mai pu]in solicitante din punct de
vedere fizic [i psihic.

preparat` de buc`tarul unit`]ii, salariat civil,
iar \n zilele de s#mb`t` [i duminic` rolul
acestuia este preluat de un militar \n termen,
care a ob]inut calificarea de buc`tar, \n unitate,
\n urma unui curs de dou` s`pt`m#ni, finalizat
cu examen.

Nimeni n-a zis
c`-i u[or...
“S-a \nt#mplat vara asta, c`tre sf#r[itul lui
iunie – \mi m`rturise[te interlocutorul meu,
plutonierul-major Lauren]iu Toma. Pe la
ora unu noaptea a sunat santinela din postul
4. Am s`rit ca ars, pentru c` [tiu c` pe telefonul
`sta nu sun` nimeni s` ne \ntrebe ce facem.
|n dou` minute eram la postul cu pricina,

\nso]it de unul dintre militarii afla]i <<la
veghe>> \n momentul acela. Am fugit c#t am
putut de repede, fiindu-mi team` s` nu ajung
prea t#rziu... Santinela sunase imediat ce a
sesizat inten]ia necunoscutului de a p`trunde
\n incinta unit`]ii. C#nd am ajuns noi la fa]a
locului, intrusul \ncepuse deja s` urce treptele
foi[orului, ignor#nd soma]iile santinelei. <<Nu
trage!>> – am strigat din r`sputeri. <<Sunt eu,
comandantul pazei! Suntem aici!>> Din
fericire, soldatul [i-a p`strat s#ngele rece [i
nu a f`cut uz de armamentul din dotare. |n
schimb, <<musafirul>> nepoftit, auzindu-ne, a
rupt-o la fug`. L-am prins repede. L-am
imobilizat [i l-am escortat p#n` la camera de
oaspe]i. Era beat. |n cele zece minute care
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Garan]ia reu[itei
|n unitatea comandat` de locotenentcolonelul Octavian Secheli se acord` o
importan]` permanent` at#t preg`tirii,
instruirii [i verific`rii permanente a militarilor
\n termen, c#t [i timpului alocat odihnei,
pentru ca ace[tia s` fie \n m`sur` s`-[i
\ndeplineasc` misiunea \n cele mai bune
condi]ii.
Locotenentul Cosmin Trandafir este
comandant pluton-paz`, fiind unul dintre cei
\n a c`ror responsabilitate intr` gestionarea
execut`rii serviciului de paz`. El se ocup` de
preg`tirea militarilor [i se declar` mul]umit
de nivelul de cuno[tin]e acumulate p#n` \n
prezent, pe parcursul celor patru luni de
preg`tire \n cadrul batalionului de instruc]ie
al {colii de Aplica]ie pentru Avia]ie, de militarii
\n termen pe care unitatea tocmai i-a primit.
De acum, responsabilitatea preg`tirii
solda]ilor \i revine lui [i \mi m`rturise[te c`
acesta este un domeniu abordat cu cea mai
mare seriozitate, militarii \n termen urm#nd
c#te un stagiu de o s`pt`m#n` de preg`tire, \n
scopul reactualiz`rii cuno[tin]elor, \naintea
fiec`rui serviciu de paz` pe care \l desf`[oar`.
Militarii care execut` serviciul de paz`
beneficiaz` de anumite drepturi speciale,
menite a facilita refacerea rapid` a propriilor
for]e. Conform regulamentului, ace[tia dispun
de patru zile suplimentare la concediul de
odihn` [i c#te cinci zile de permisie dup`
fiecare cinci s`pt`m#ni de serviciu, av#nd
dreptul la foi de drum pentru transportul pe
calea ferat`.
O alt` prioritate pentru conducerea unit`]ii
o reprezint` hr`nirea militarilor \n termen,
principala preocupare a locotenentcolonelului Adrian Bostan, loc]iitorul
pentru logistic` al comandantului, fiind aceea
de a oferi solda]ilor un meniu c#t mai
diversificat [i preparate de cea mai bun`
calitate. |n timpul s`pt`m#nii, hrana este

|nc`rcarea pistolului mitralier`, sub privirea vigilent`
a comandantului pazei
s-au scurs p#n` la venirea poli]iei, am \ncercat
s` afl`m de la el ce i-a venit, de a s`rit gardul
unit`]ii. Din propozi]iile lipsite de orice noim`
pe care le rostea, am \n]eles numai at#t: <<...un
foc...>>. Probabil, \ns`, c` nu un foc de arm`
\[i dorea...”.
A[adar, incidente se mai \nt#mpl`... mai
ales spre sf#r[itul iernii, c#nd militarii \n
termen au ocazia s` vad` ur[ii care nu se
jeneaz` s` se apropie nepermis de mult de
postul de santinel`. Evident, \n aceste cazuri
nu exist` un pericol real, animalele s`lbatice
neput#nd p`trunde \n incinta unit`]ii, datorit`
gardului de beton care delimiteaz` cazarma.

...dar, se poate!

De sus, din foi[or, lucrurile se v`d
\ntotdeauna mai bine

Soldatul Daniel Rusu, din Sibiu, face
parte din seria “noilor veni]i” \n unitate.
“Instructorii de la Boboc au pus accent pe
preg`tirea noastr` teoretic` [i pe instruc]ia de
front, \ns` adev`rata importan]` a serviciului
de paz` am \n]eles-o abia aici, dup` ce ne-a

Concuren]` mare: dou` santinele,
un singur post de paz`
fost prezentat obiectivul pe care-l vom ap`ra”,
\mi m`rturise[te el.
Colegul s`u, soldatul Marius Stanciu,
din Avrig, jude]ul Sibiu, \mi spune: “Eu cred
c` suntem preg`ti]i deja pentru a executa
serviciul de paz` \n cele mai bune condi]ii.
Probabil c`, \n cur#nd, ni se va da ocazia s`
demonstr`m acest lucru”.
Am stat de vorb` [i cu militarii \n termen
care au parcurs deja c#teva luni de experien]`
\n paza obiectivului. Soldatul Bogdan Prun`,
din comuna Fulga, jude]ul Prahova, \mi
poveste[te: “|mi aduc aminte ce greu mi se
p`rea la \nceput. Am crezut c` nu m` voi
acomoda niciodat` cu programul. Patru ore
de paz`, patru ore de veghe, patru ore de
somn... Iar [i iar... |n numai dou` s`pt`m#ni,
oboseala a disp`rut ca prin farmec. M`
obi[nuisem”.
Soldatul Ionel Mangeac, din comuna
Izvoarele, jude]ul Giurgiu, \mi m`rturise[te,
cu oarecare m#ndrie, c` noii colegi i-au rugat
s` le \mp`rt`[easc` din experien]a lor,
f`c#ndu-le cunoscute cele mai grele momente
prin care au trecut pe timpul execut`rii
serviciului de paz`. “Cred c` partea mai grea
abia acum urmeaz`, pentru c` vine iarna. Deja
nop]ile sunt foarte reci. Noroc c` avem echipament de cea mai bun` calitate” – \mi spune
el.

Rezultatele
confirm`
A[adar, ap`rarea obiectivelor din aceast`
unitate se afl` pe m#ini bune. Executarea
serviciului de paz` este, \ns`, pentru
locotenent-colonelul Octavian Secheli,
numai una dintre activit`]ile pe care trebuie
s` le gestioneze cu maxim` responsabilitate, \n calitatea sa de comandant.
Zilele trecute, pe adresa unit`]ii pe care
o comand` a sosit o scrisoare de mul]umire, semnat` de [eful Inspectoratului de
Protec]ie Civil` Jude]ean Bra[ov,
colonelul Cornel Chiril`, \n care se
men]ioneaz`: “Pentru contribu]ia deosebit`
pe care unitatea dumneavoastr` a adus-o la
desf`[urarea activit`]ilor organizate pe
timpul reuniunii anuale a Comitetului de
Protec]ie Civil` al NATO”. La aceast`
activitate, desf`[urat` \n perioada 8–11
octombrie a.c., \n Bra[ov, au participat 63
de reprezentan]i ai statelor membre NATO
[i semnatare ale “Parteneriatului pentru
Pace”, iar militarii unit`]ii de paz` au fost din
nou la \n`l]ime.
Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
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|ntre 14 [i 18 octombrie 2002, 31 de jurnali[ti str`ini au vizitat baze
ale For]elor Aeriene ale Rom#niei

PASIUNEA PENTRU AVIA}IE
Mai \n glum`, mai \n serios putem afirma c` o
contribu]ie important` \n cre[terea num`rului de turi[ti
str`ini care au vizitat Rom#nia, \n ultimii ani, a fost [i
este cea a For]elor Aeriene ale Rom#niei. Cum? Prin
num`rul mare de jurnali[ti str`ini, pasiona]i de avia]ie,
dornici s` afle c#t mai multe lucruri despre bogata [i
\ndelungata istorie a avia]iei rom#ne[ti [i despre
elementele de actualitate, chiar de la fa]a locului. Astfel,
\n perioada 14–18 octombrie a.c., un grup de 31 de
jurnali[ti din Marea Britanie, Germania [i Olanda,
reprezent#nd publica]ii [i asocia]ii de specialitate, precum
Jane’s, Euroavia, Karo Aviation [i Bedfont Aviation,
au vizitat bazele aeriene Otopeni, Titu, Fete[ti, Mihail
Kog`lniceanu [i Timi[oara. Colin Johnson (Marea

Britanie) este la a patra vizit` \n Rom#nia [i ne-a m`rturisit
c` “cel mai pl`cut sunet pentru mine este cel al...
motorului Tumanski. L-a[ asculta oric#t, oriunde [i \n
orice condi]ii”. Acest lucru spune, credem noi, multe
lucruri despre ceea ce \nseamn` s` fii pasionat de avia]ie!
Koos Heemskerk (Olanda) [i-a propus de cinci ani s`
ajung` \n Rom#nia, dar diverse probleme personale l-au
\mpiedicat s` fac` acest lucru, \ns`, “acum am ajuns [i
sunt foarte fericit [i \nc#ntat de ceea ce am v`zut. A
meritat din plin s` fac aceast` c`l`torie prin bazele aeriene
rom#ne! Am s` revin c#t mai cur#nd!”
Jurnali[tii str`ini au fost \nso]i]i permanent de c`tre
c`pitanul Adrian Vasile, din Baza Aerian` Mihail
Kog`lniceanu. (C. P.)

,6725,(,/8675$7¼$
&(5&8/8,0,/,7$51$`,21$/
|n Editura “Popa’s Art”, din
Timi[oara, a v`zut lumina tiparului o
excelent` lucrare, intitulat` CERCUL
MILITAR NA}IONAL, semnat` de
comandorul (r) Ilie Manole,
colonelul Grigore Buciu [i
istoricul de art` Victor Simion.
Ap`rut` sub coordonarea [efului
institu]iei pe care valoroasa carte o
prezint` cititorilor, el \nsu[i semnatar
al Argumentului care precede
Prefa]a autorilor, l-am numit pe
entuziastul [i polivalentul om de
cultur`, colonelul Anton Iancu,
bijuteria – fiindc` este o autentic`
bijuterie nu numai din punct de
vedere grafic – se adreseaz`,
deopotriv`, speciali[tilor [i publicului
larg.
Cei ce au trecut pragurile impun`torului [i impresionantului Palat
sau numai l-au admirat de la distan]`
au, acum, prin intermediul c`r]ii,
surpriza pl`cut` de a cunoa[te, \n
detaliu, aspecte ale istoriei acestui
faimos a[ez`m#nt de cultur` [i art`,
perl` a arhitecturii moderne, a pluralit`]ii ac]iunilor, multe de interes
na]ional [i interna]ional, desf`[urate
\n Casa de suflet a O[tirii Rom#ne.

Autorii au r`spuns cum nu se poate mai
bine ]elului pe care [i l-au propus – acela
de a ne informa asupra modului \n care
a fost realizat edificiul, a valorilor
inestimabile care \i orneaz` exteriorul
[i interiorul, precum [i a vie]ii [tiin]ifice,
culturale, artistice care d`inuie aici de
zeci [i zeci de ani – permanen]` a
spiritualit`]ii na]iunii rom#ne [i a armatei sale.
Fiindc`, a[a cum a dovedit-o [i o
demonstreaz` \n tonifianta sa existen]`,
Cercul Militar Na]ional sau Casa
Central` a Armatei, cum s-a mai numit,
a servit ca loc [i izvor nesecat de
civiliza]ie spiritual` nu numai celor
\ncolona]i sub drapelele de lupt` ale
O[tirii Rom#ne, ci tuturor iubitorilor de
\n`l]are moral` din Capital` [i din ]ar`.
Momentele istorice, a[a cum s-au
r`sfr#nt ele \n peisajul spiritual al celor
\n uniform` [i f`r` uniform`, sunt
reprezentate [i interpretate, cu tot
arsenalul de manifest`ri ce au populat
institu]ia. Sunt descrise [i ilustrate pe
larg s`lile [i saloanele Palatului, \n ale
c`ror spa]ii au func]ionat [i func]ioneaz`
veritabile laboratoare de formare a
genera]ii [i genera]ii de oameni de
[tiin]`, de cultur`, de art`. Aici au

ABONAMENTE LA “CER SENIN”
Redac]ia revistei “CER SENIN” anun]` cititorii c`, \ncep#nd
cu data de 1 ianuarie 2003, vor putea face abonamente la
publica]ia noastr`. Cei interesa]i – ofi]eri, mai[tri militari,
subofi]eri [i salaria]i civili din unit`]ile, institu]iile [i
forma]iunile apar]in#nd For]elor Aeriene, precum [i
persoanele din afara acestor institu]ii – \[i pot face
cunoscute op]iunile p#n` la data de 15 decembrie 2002, pe
adresa redac]iei: {oseaua Bucure[ti–Ploie[ti, km 10,5,
sector 1 Bucure[ti; telefon/fax 021/231.53.82.

Unitatea Militar` 01895 Bucure[ti, cu sediul pe {oseaua de
Centur`, Chitila, organizeaz` concurs pentru ocuparea
postului de referent de specialitate gradul IV-II, expert
gradul I. Termenul de depunere a dosarelor este
28.10.2002. Rela]ii suplimentare la telefon 667.28.60,
interior 103 sau 105.

}
N
U
N
A
Statul Major al For]elor Aeriene scoate la concurs un
post de referent de specialitate, gradul IV-V, expert
gradul I (psiholog). Depunerea dosarelor se face p#n`
pe data de 24.10.2002. Condi]ii de \nscriere: minim 2
ani vechime. Rela]ii suplimentare privind tematica [i
bibliografia pentru concurs la telefon 231.30.30.
interior 0427– c`pitan-comandor Florin P`un.

debutat scriitori, arti[ti, colec]ionari,
oameni de diverse \nclina]ii spirituale,
s-au edificat, s-au produs colective
redutabile cu veleit`]i \nnobilate
generos de nenum`rate muze.
Autorii au avut grij` s` eviden]ieze
personalit`]ile de prim rang din domeniul politic, social, militar [i, \ndeosebi,
cultural-artistic, de la capetele \ncoronate ale ]`rii la cei mai renumi]i
reprezentan]i ai scenei [i ecranului ori
ai sportului de performan]`, de pild`,
care au poposit, un timp mai scurt sau
mai \ndelungat, la Cercul Militar Na]ional.
Dar institu]ia este oglindit` \n
paginile acestei c`r]i nu numai ca un loc

Expozi]ie indedit`
Muzeul Avia]iei particip`, \ncep#nd din 24 octombrie a.c., la
marele Salon Auto din Bucure[ti, cu o expozi]ie inedit` ce va
cuprinde schi]ele [i fotografiile automobilelor, camioanelor [i
motocicletelor construite – unele \n serie – \n perioada
interbelic` [i dup` cel de-al doilea r`zboi mondial de ingineri [i
inventatori de avia]ie. Vor fi prezentate, de asemenea, [i imagini
cinematografice de arhiv` din acea perioad`.
La Salonul de la Prisma vor fi expuse realiz`ri ale inginerilor
Aurel Perju [i Radu Manicatide, ultimul aflat la v#rsta de 91 de
ani. El va fi, de altfel, \ntr-una din zile, invitat de onoare la aceast`
activitate.
Printre imaginile inedite ce se vor situa \n centrul aten]iei se
num`r` [i cele ce oglindesc activitatea de pilot de curse a fratelui
marelui inventator, Titu Manicatide, c#[tig`tor \n anul 1939 al
raliului de la Monte Carlo. (P.B.)

destinat elitei, ci [i oamenilor [i
militarilor de toate rangurile [i de
toate nivelurile, familiilor acestora,
care [i-au petrecut sau \[i petrec aici
timpul liber \ntr-un mod c#t se poate
de pl`cut.
Aici, [i \n carte este bine prins
acest aspect, au r`sunat [i r`sun` at#t
imnul na]ional, cu ocazia anumitor
s`rb`tori, acorduri de muzic`
simfonic` sau de alt gen, c#t [i
c#ntece de veselie, de petrecere, de
bucurie.
Am \nso]it de multe ori delega]ii
str`ine ce au vizitat Cercul Militar
Na]ional. A fost, pentru membrii lor,
o adev`rat` desf`tare, o bucurie a
sufletului, care s-a reg`sit [i \n
Cartea de Onoare a institu]iei. C#teva
din aceste aprecieri meritau, poate,
un spa]iu mai larg \n carte. Fiindc`,
\n mintea multora dintre ei, Palatul,
Cercul Militar, a r`mas ca o emblem`
a Capitalei Rom#niei, a armatei sale.
Merit` semnalate, de asemenea,
sumarul \n limba englez` al lucr`rii,
precum [i Addenda din care afl`m,
\ntre altele, luptele ce s-au dat [i se
pare c` se vor mai da pentru ca
aceast` institu]ie etalon, construit`
din banii [i prin sacrificiile cadrelor
militare, s` nu fie \nstr`inat`.

Comandor (r) PETRE B@N~

DIALOG CU CITITORII
Salariat civil GABRIELA NICOAR~:
Ne pare r`u pentru dumneavoastr`, dar
salaria]ii civili din Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale (implicit cei din cadrul For]elor
Aeriene) nu beneficiaz` de prevederile H.G.
nr
nr.. 1294/2001 referitoare la condi]iile
deosebite [i speciale de munc`. |n cazul
acestora, deci [i al dumneavoastr`,
\ncadrarea locurilor de munc` \n condi]ii
deosebite [i speciale se face doar conform
art. 19 [i 20 din Legea 19/2000. |n schimb,
potrivit art. 2 din H.G. nr
nr.. 1294/2001,
cadrele militare ([i so]ul dumneavoastr`!)
beneficiaz` de \ncadrare \n astfel de locuri
de munc`, dar numai dac` \[i desf`[oar`
activitatea \n condi]iile prev`zute pentru
personalul civil \n Legea nr
nr.. 19/2000.

“BLUE
DANUBE 2002”
|n perioada 26.09.–06.10 a.c.,
Bulgaria a fost gazda exerci]iului
bilateral bulgaro-rom#n, de stat
major, “Blue Danube 2002”.
Structurile Brig`zii mecanizate
mixte bulgaro-rom#ne au cuprins [i
trei ofi]eri din Statul Major al
For]elor Aeriene. Astfel, locotenentcomandorul Valentin Ghe]i a
\ndeplinit func]ia de comandant
celul` de r`spuns din cadrul
batalionului de avia]ie, locotenentcomandorul Marius }en] – ofi]er
de avia]ie \n cadrul biroului
opera]ii la comandamentul brig`zii
[i locotenentul Hora]iu H#ncu –
ofi]er de stat major \n cadrul
celulei de r`spuns.
Exerci]iul s-a desf`[urat pe hart`,
de-a lungul a trei zile. Conform
scenariului, \n cadrul exerci]iului au
fost cuprinse misiuni de lupt` pentru
o subunitate mixt` de elicoptere
(6 Mi-24 [i 6 IAR-330 PUMA). S-au
“jucat” planificarea, executarea [i
evaluarea \ntregii game de misiuni
specifice acestor tipuri de aeronave.
Exerci]iul “Blue Danube 2002” a
fost un bun prilej pentru militarii
celor dou` ]`ri de a cunoa[te, de a[i proba profesionalismul [i de a
lucra \n echip`. (C.P.)

DIALOG CU CITITORII

Caporal VIOREL TAMA{. V` mul]umim pentru aprecieri [i ur`rile de bine. Muzeul Avia]iei
func]ioneaz`, \ntr-adev`r, \n Otopeni ({oseaua Bucure[ti-Ploie[ti km. 16,5) [i poate fi vizitat inclusiv
\n zilele nelucr`toare (\ntre orele 09.30 – 15.00), cu excep]ia zilei de luni, c#nd este \nchis. C#t
prive[te posibilitatea de a deveni corespondentul revistei noastre, nimic mai simplu. Scrie]i-ne
despre ce crede]i c` este mai interesant \n unitatea dumneavoastr`, despre faptele deosebite ale
colegilor de subunitate, despre felul \n care v` \ndeplini]i sarcinile de serviciu. A[tept`m, de
asemenea, opinii, sugestii, puncte de vedere \n leg`tur` cu tematica pe care a]i vrea s-o abord`m
\n paginile revistei.
ANDREI DANIEL TOADER. Am citit cu interes articolul dumneavoastr` despre doctorul Ovidiu
Demetrescu, unul dintre pu]inii cercet`tori [i colec]ionari de aerograme din \ntreaga lume, expozi]iile
pe care le-a organizat [i articolele publicate despre el \n pres`. |n calitatea pe care o ave]i, de
pre[edinte al Cercului Na]ional de Aerograme ce poart` numele renumitului medic [i colec]ionar,
precum [i de de]in`tor al colec]iilor ce au apar]inut \ntemeietorului Cercului, v` suger`m s` reveni]i
cu date \n care s` explica]i ilustra]iile cele mai reprezentative, mai ales pe cele mai vechi, care au
f`cut obiectul unor expozi]ii apreciate peste hotare.
Ar fi benefic`, reciproc, o vizit` la sediul redac]iei. V` a[tept`m.

Salariat civil NICOLAE DAMIAN. |ntruc#t a]i efectuat stagiul militar
\n cadrul Direc]iei Generale a Serviciului Muncii, trebuie s` v` adresa]i
comisiei care func]ioneaz` \n cadrul caselor teritoriale de pensii sau U.M.
02405 Pite[ti, de unde ve]i ob]ine toate datele de care ave]i nevoie. |n ce
prive[te mo[tenirea p`rin]ilor deceda]i, legea stipuleaz` c` descenden]ii
direc]i (copiii) vin la succesiune \n cote egale. A[adar, nu pute]i fi \nl`turat
de la mo[tenire, [i cu at#t mai pu]in de o persoan` din afara familiei. Este
necesar, \ns`, s` ob]ine]i certificat de mo[tenitor (de la judec`toria ora[ului),
av#nd \n vedere [i faptul c` termenul de acceptare a succesiunii este de
180 zile calendaristice.

DIALOG CU CITITORII

C`pitan ing. IOAN ANGHELOIU. Pensia militar` de serviciu se
stabile[te \n conformitate cu prevederile Legii nr
nr.. 164/2001 [i valoarea
acesteia nu poate fi mai mare de 100 la sut` din baza de calcul. Baza
de calcul o constituie solda lunar` brut` avut` \n ultima lun` de activitate,
care include [i solda de grad corespunz`toare la data trecerii \n rezerv`.
|n cazul \n care \n ultimele [ase luni au avut loc modific`ri ale soldelor
de func]ie, se face media soldelor lunare brute din aceast` perioad`
([ase luni), mai pu]in solda de grad. La media rezultat` se adaug`
solda de grad corespunz`toare la data trecerii \n rezerv`.

DIALOG CU CITITORII
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For]` [i m`iestrie •
demonstrate de unul
dintre celebrii “\ngeri
alba[tri”, reprezentan]i
superprofesionaliza]i
ai Marinei Militare a
Statelor Unite ale
Americii



L

uni, 21 octombrie 2002, Consiliul
Director al FC STEAUA BUCURE{TI
a aprobat \n unanimitate (11–0!)
demisia lui Cosmin Ol`roiu [i renumirea lui
Victor Pi]urc` \n func]ia de antrenor principal
al grup`rii fotbalistice din Ghencea. Pi]urc` \l va
avea ca secund, ca [i \n “mandatele” anterioare,
pe {tefan Iovan, “c`pitanul de la Sevilla”.
Dincolo de datele reci ale acestui anun] oficial,
se \ntind, necuprinse, g#ndurile, impresiile,
bucuriile, triste]ile, grijile [i temerile noastre, ale
“\nr`i]ilor” suporteri ai ro[-alba[trilor. “P`i, iar
Pi]urc`, domnule? N-a mai fost, [i ce br#nz` a
f`cut?” – \[i vor zice, cu n`duf, cei care [i-ar fi

nou Pi]urc`? De ce nu
L`c`tu[? De ce nu }i]i
Dimitriu? De ce nu
Stoichi]`? Greu de
r`spuns. “A[a a vrut
P`unescu!”, “A[a a vrut
Gigi Becali!” – nu
constituie argumente \n
stare s` ne lini[teasc`.
Cu doar c#teva luni \n
urm`, acela[i Pi]urc` a
fost blamat drastic de suporteri [i de unii juc`tori,
iar “[tabii” clubului au convenit s`-l \nlocuiasc` cu
Ol`roiu. S`-[i fi corijat Pi]i \ntr-at#t viziunea [i
comportamentul, \nc#t s` reprezinte “unica solu]ie”
pentru redresarea pe termen lung a echipei
STEAUA? Greu de crezut, dac` avem \n vedere

STEAUA REVINE LA (PI)}URC~!
dorit ca la c#rma echipei noastre de suflet s` fi
venit, dac` nu “regele” Hagi, m`car “fiara”
L`c`tu[. “Las`, bre, c` e bine cu Pi]i, e de-al
nostru, a investit bani la STEAUA, s-a \mp`cat cu
galeria” – \[i vor r#de \n barb` “conservatori[tii”,
cei pe care noul \i sperie mai ceva dec#t
\nfr#ngerile pe teren propriu suferite de favori]i.
{i, totu[i, care este adev`rul? E bine, sau e r`u
c` a fost re\nsc`unat – pentru a c#ta oar`? – at#t de
controversatul Pi]urc`? Nici nu [tii ce s` crezi. Mai
ales c` victoria STELEI la Pite[ti, \mpotriva lui F.C.
Arge[, cu Iovan pe banc`, a fost dedicat` de
juc`torii \n ro[-albastru ... ex-antrenorului Cosmin
Ol`roiu! {i, oricum, Pi]i nu a avut nici un merit –
tehnic sau moral – la acest succes. {i nici F`nic`
Iovan, chiar dac` acesta a alc`tuit forma]ia [i a
\ndrumat-o, de pe margine, pe parcursul celor 90
de minute. Pentru c`, \n fond, juc`torii erau aceia[i,
concep]ia modern` de joc [i apetitul ofensiv
manifestate \n partida respectiv` nu li se puteau
“implementa” peste noapte. {i, atunci, de ce din

Redac]ia

“antecedentele”: rezultate foarte slabe \n teren,
probleme cu disciplina juc`torilor, conflicte de
interese la nivel de club, mediocritatea [i
precaritatea obiectivelor pentru sezonul \n curs.
Desigur, e treaba conducerii din Ghencea, e
treaba finan]atorilor s` pun` echipa pe picioare,
s-o aduc` la competitivitatea [i prestigiul care au
consacrat-o [i au f`cut-o adev`ratul fanion al
fotbalului rom#nesc. Dar [i noi, suporterii,
simpatizan]ii, fanii consecven]i ai ro[-alba[trilor
avem ceva de spus c#nd e vorba de onoarea [i
reprezentarea noastr` \n ]ar` [i peste hotare. Cu
Pi]urc` sau cu altcineva la c#rma echipei, vrem
seriozitate, vrem constan]`, vrem fotbal
spectaculos, vrem ca STEAUA s`-[i recapete
str`lucirea de alt`dat`, s` re\nnoade tradi]iile cam
[ifonate \n ultimele c#teva sezoane. Nu vedetism,
nu fi]e, nu chiul, nu ]urc`, nu ciuca b`t`ilor!
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

La Campionatul Militar de Cros

$,12^75,',11283(32',80
La \nceputul lunii octombrie s-a desf`[urat,
\n Poiana Bra[ov, finala pe Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale a Campionatului Militar de Cros.
Comportarea sportivilor reprezent#nd Statul
Major al For]elor Aeriene a fost, a[a cum ne-am
obi[nuit, \ncununat` de rezultate foarte bune.
Astfel, la categoria unit`]i de instruc]ie,
echipe masculin, locul 1 a fost ocupat de echipa
Diviziei 1 Aeriene “Siret”, compus` din mai[trii
militari Lauren]iu Miric` [i Iosif Saro[i,
militarii angaja]i Radu Zete [i Vasile Costiuc
[i soldatul Ciprian Popa. La echipe feminin,
locul 1 a fost ocupat de echipa aceleia[i Divizii
1 Aeriene “Siret”, compus` din salariatele civile
Alina Z`br`u]eanu [i Nicoleta Voicil`. La
individual-masculin, maistrul militar
Lauren]iu Miric` a ocupat locul 2. La
individual-feminin, salariat civil Alina
Z`br`u]eanu a ocupat locul 1 [i salariat civil
Nicoleta Voicil` locul 3.
La categoria institu]ii militare de \nv`]`m#nt,
echipe masculin, locul 2 a fost ocupat de echipa
{colii Militare de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a
For]elor Aeriene, compus` din elevii-caporali
Cristian Tudor, Bogdan Anghelu]`, Claudiu

Simion, Ioan Bendean, Andrei Schneller,
[i locul 3 de echipa Academiei For]elor Aeriene,
compus` din studentul-sergent Viaceslav
Frunze, studen]ii-caporali
Liviu G`in`, Mihai Opinc`
[i Marian Briceag [i studentul-frunta[ Lucian Turcov.
La echipe feminin, echipa
{colii Militare de Mai[tri
Militari [i Subofi]eri a For]elor
Aeriene, compus` din elevele
Vasilica Condurache [i
Mariana Albei, a ocupat
locul 3.
La individual masculin, studentul-sergent Viaceslav
Frunze a ocupat locul 3.
Pe podiumul categoriilor
speciale, de peste 30 [i 40 de
ani, de asemenea, s-au reg`sit
sportivi reprezent#nd Statul
Major al For]elor Aeriene. Astfel, la prima
categorie special`, locotenent-comandorul
Emil Hecico a ocupat locul 1, de[i a concurat
accidentat. La cea de-a doua categorie,
locotenent-colonelul Ion
Cre]ulescu a ocupat locul
3. (C.P.)

Lotul sportiv \ntrunit reprezent#nd For]ele Aeriene ale Rom#niei la Campionatul Militar de Cros,
finala pe Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale
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