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Gr`bit`, iarna a f`cut un
prim cap de pod la Baza
Aerian` Fete[ti. Dar nu
este nici o problem`. Aeronavele militare decoleaz` [i aterizeaz`, \n
continuare, \n deplin`
siguran]`!
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PUTEREA AERIAN~
“… Puterea Aerian`,
care vine de undeva
dintr-o er` dominat`
de for]ele terestre [i
maritime, a determinat intrarea luptei
armate \ntr-o nou`
epoc`, denumit` aerospa]ial`.”
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LUPT~TORI AERIENI
PERFORMAN}I

INSPEC}IE
LA RACHETI{TI

Pilo]ii militari rom#ni din avia]ia de v#n`toare, de transport
[i de pe elicoptere au executat \n acest an de instruc]ie activit`]i
de mare complexitate, numeroase misiuni \n str`in`tate,
efectu#nd peste 2.500 ore de zbor \n misiuni ordonate.
Cu aeronave MiG-21 LanceR [i IAR-330 SOCAT s-au
executat misiuni deosebit de complexe \n Polonia, la
“STRONG RESOLVE – 2002”, [i \n Fran]a, la “COOPERATIVE KEY – 2002”. Deta[amentul C-130 Hercules a
efectuat zboruri de o importan]` aparte \n cadrul misiunilor”
ISAF–FINGAL” [i “ENDURING FREEDOM”. Aviatorii militari
rom#ni au fost aprecia]i de c`tre reprezentan]ii tuturor
for]elor participante la opera]iile din Afganistan pentru felul
\n care au transportat \n teatru trupele apar]in#nd Armatei
Rom#ne, pentru modul profesionist \n care au efectuat
zboruri pentru transport sau sprijin umanitar pe
aeroporturile Mazar I Sharif, Kandahar, Bagram, Kabul,
Karachi [i Ashgabat.

O comisie din comandamentul Statului Major al For]elor
Aeriene, condus` de generalul de brigad` Marinel Nicolae,
efectueaz` \n aceste zile o inspec]ie la Brigada 1 Rachete
Sol-Aer.
Scopul activit`]ii este de a evalua stadiul realiz`rii
(construc]iei) structurii, din perspectiva moderniz`rii marii
unit`]i, a nivelului sus]inerii logistice [i al preg`tirii
personalului, a gradului de operativitate [i al capacit`]ii
de ac]iune, a nivelului realiz`rii criteriilor de
interoperabilitate.
O activitate important` at#t pentru cei care planific`
[i conduc procesul de reform` \n structura noastr` de
for]e armate, c#t [i pentru cei care \l realizeaz`, \l
materializeaz` \n unit`]i [i subunit`]i. Cum brigada
comandat` de colonelul Vasile {tef`nescu este una
din marile unit`]i performante, nu ne \ndoim c`
rezultatele inspec]iei vor fi foarte bune.

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

DIN NOU LA MAN{~
Pe 26 martie 2002, \n jurul
orelor 14, locotenentul C`t`lin Miclo[,
de la Baza Aerian` C#mpia Turzii,
aflat \n zbor de instruc]ie, sesiz#nd o
defec]iune grav` la motor, a fost
nevoit s` catapulteze. Ac]iunea sa
temerar` s-a consumat la circa 200
de metri altitudine, dup` ce a
\ncercat, \n zadar, s` ajung` la
aerodrom, nu \nainte de a evita
pr`bu[irea avionului MiG-21 LanceR
peste ora[ul Turda. Pentru excep]ionala sa fapt`, ministrul ap`r`rii
na]ionale l-a avansat, \nainte de termen, la gradul de c`pitan.
Timp de [ase luni, pilotul s-a aflat \n refacere dup`
evenimentul produs. Admis din nou la zbor, Miclo[, dup` numai
c#teva “duble” a ie[it din nou la simpl` comand`. Instructorul s`u,
c`pitan-comandorul Daniel Persu, comandantul escadrilei, a
declarat c` Miclo[ a st`p#nit aeronava cu aceea[i m`iestrie ca
acum [ase luni, de parc` nu ar fi lipsit de la man[` at#ta timp.
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PUTEREA AERIAN~
Av#nd \n vedere diversitatea mijloacelor care evolueaz` \n spa]iul aerian [i
capacit`]ile pe care fiecare din ele le poate oferi pentru opera]iile militare, este
aproape imposibil s` define[ti Puterea Aerian` cu o singur` formul`.
Iat` o defini]ie inspirat` din Doctrina Puterii Aeriene britanice: “Puterea Aerian`
reprezint` capacitatea de proiectare [i angajare a for]ei militare \n spa]iu, utiliz#nd
\n acest scop platforme aeriene sau rachete care opereaz` deasupra suprafe]ei
p`m#ntului”.
Chiar aceast` defini]ie necesit`, totu[i, unele comentarii, \n sensul c` for]a
militar` trebuie s` fie \n]eleas` \n ideea de putere militar`, \n integralitatea ei. Adic`
acele capacit`]i necesare misiunilor ofensive [i defensive, dar [i componentele
nedistructive care asigur` misiuni cum ar fi recunoa[terea sau transportul aerian.
Platformele aeriene sunt aeronavele de orice fel: elicopter, avion cu sau f`r`
pilot, satelit, nav` spa]ial` etc. |n ultima vreme, se folose[te din ce \n ce mai mult
termenul putere aerospa]ial` pentru a califica aceast` form` de putere aerian` [i
spa]ial`.
Puterea Aerian` nu este generat` numai de For]ele Aeriene, ea include [i
capacit`]ile furnizate de alte categorii de for]e (Terestre, Navale) [i chiar de c`tre
avia]ia civil`.
Pe de alt` parte, Puterea Aerian` nu este compus` numai din sisteme de arme,
ea se bazeaz` [i pe personalul de deservire [i pe infrastructura pentru operare.

Dimensiunea strategic`
a Puterii Aeriene –
contribu]ie determinant`
la Puterea Militar`
Efectul strategic. Capacitatea Puterii
Aeriene de a lovi, \ntrerupe func]ionarea sau
distruge un centru de importan]` opera]ional`
sau strategic` al unui adversar sugereaz` c`
aceasta este capabil` de ac]iuni militare cu
efect strategic. Acest efect poate fi creat prin
ac]iune distinct`, independent` sau \ntrunit`,
\n cooperare cu alte
for]e.
Tr`s`tura
esen]ial` a opera]iilor aeriene cu
efect strategic este
c` ac]iunea, de[i vizeaz` ]inte strategice, pentru a sprijini obiectivele de
ansamblu ale campaniei sau scopul final
al acesteia, poate fi
conceput` ca faz`
distinct` a campaniei \ntrunite sau ca
ac]iune executat`
din afara teatrului.
Aceasta este tr`s`tura care face diferen]a \ntre opera]iile
aeriene cu efect strategic [i celelalte
roluri [i misiuni ale
Puterii
Aeriene.
Obiectivul misiunilor cu efect strategic este
similar cu cel al luptei manevriere: s`
zdruncine mai degrab` coeziunea inamicului
[i voin]a acestuia, dec#t simpla distrugere a
puterii sale umane [i materiale. Acest obiectiv
este realizat ac]ion#nd \mpotriva intereselor
vitale ale adversarului, cu \ntreaga putere de
foc, capacitatea de manevr` [i realiz#nd
surpriza, \n misiuni [i ac]iuni duse la toate
nivelurile luptei [i asupra \ntregii zone de
opera]ii.
}intele determinate cu ajutorul instrumentelor de planificare a campaniei pot include
aparatul guvernamental, for]ele militare, infrastructura [i capacit`]ile de cercetare [i produc]ie.
Toate acestea vor fi evaluate de comandan]i [i
planificatori ca fiind ]inte strategice cu importan]` egal` din punct de vedere al regulilor de
angajare, legilor conflictului armat [i conceptelor
asociate stabilirii ]intelor (cum ar fi, spre
exemplu, propor]ionalitatea).

Instrumentul cel dint#i ales.
Anii ’90 au fost m`rturie la executarea a trei
ofensive aeriene majore care, dac` la o prim`
vedere apar s` fie numai revolu]ionare, ele au
fost de fapt decisive [i pline de succes.
|n cazul R`zboiului din Golf (Opera]ia
“Desert Storm” – 1991), Puterile Aeriene vestice

ca mul]i anali[ti [i comentatori s` argumenteze
deja c` Puterea Aerian`, care vine de undeva
dintr-o er` dominat` de for]ele terestre [i
maritime, a determinat intrarea luptei armate
\ntr-o nou` epoc`, denumit` aerospa]ial`.
Mul]umit` dispozitivelor de vedere pe timp
de noapte [i mijloacelor de naviga]ie de \nalt`
acurate]e, aeronavele de lupt` avansate pot
ac]iona indiferent de condi]iile meteorologice [i
oriunde \n lume. Existen]a muni]iei dirijate cu
precizie, incluz#nd [i noua genera]ie de rachete
aerodinamice, ofer` for]elor aeriene o capacitate
de lovire a ]intelor f`r` precedent.
Inerenta flexibilitate a Puterii Aeriene, care-i
permite s` fie schimbat` cu relativ` u[urin]`, de
la o misiune, deja repartizat`, la o alta, a fost
dezvoltat` prin dotarea cu platforme multirol
(echipate, la r#ndul lor, cu sisteme multirol [i,
adesea, interschimbabile). Totodat`, sisteme de
culegere, prelucrare, integrare [i distribuire a
datelor ofer` informa]ii certe [i \n volum complet
cu privire la spa]iul de ducere a luptei.
Omniprezenta perspectiv` asupra luptei [i
realizarea platformelor spa]iale au determinat
gradul de libertate al for]elor aeriene [i au eliminat
obliga]iile ca ele s` fie introduse \n opera]ie
respect#nd modelele secven]iale ale acesteia. |n
timp ce for]ele terestre trebuie s` realizeze ini]ial
bre[e de nivel tactic pentru a \ndeplini obiective
\n plan operativ, care s` conduc`, ulterior, la
progrese de nivel strategic, Puterea Aerian` poate
\ndeplini misiuni de orice nivel (tactic, operativ,
strategic) \nc` de la \nceputul conflictului.
|n plus, pe l#ng` faptul c` sunt \nzestrate cu
sisteme de armamente moderne, cu un grad
ridicat de precizie [i letalitate, for]ele aerospa]iale
sunt capabile de angajarea cu succes a unui
spectru larg de ]inte [i, cel pu]in \n prezent, sunt
mai vulnerabile \n fa]a mijloacelor de distrugere
terestre existente. Toate acestea sugereaz` c`,
\n circumstan]e sigure, for]ele aeriene sunt \n
m`sur` s` proiecteze puterea relativ prompt, cu
sau f`r` angajarea altor genuri de arme. Astfel,
contribu]ia Puterii Aeriene la constr#ngerea
inamicului \n Bosnia [i Kosovo a p`rut s` fie de
o importan]` crucial`. Atacurile aeriene
prelungite au exercitat, \n mod evident, o
presiune suficient`, care nu a mai f`cut necesar`
interven]ia for]elor terestre.
|n mod normal, teritoriul ostil ar putea fi
ocupat, dup` ce au fost executate lovituri de c`tre
Puterea Aerian` asupra obiectivelor, f`c#ndu-le
incapabile de ap`rat.

Capacit`]ile
cheie

au preluat conducerea \n redarea libert`]ii
Kuweitului de sub ocupa]ia Irakului.
|n Bosnia, \n 1995 (Opera]ia “Deliberate
Force”), un bombardament aerian executat de
for]ele NATO a urm`rit s` se constituie \ntr-un
instrument de impunere a p`cii, de un anumit
gen, cu efect cel pu]in asupra frac]iunilor
lupt`toare.
|n Opera]ia “Allied Force”, \n 1999
(Campania aerian` din Kosovo), cele 11
s`pt`m#ni de lovituri aeriene par s` fi fost
singurul [i cel mai important factor \n obligarea
guvernului, de la acea vreme, al Republicii
Federale Iugoslavia, s` \n]eleag` cerin]ele
Alian]ei transatlantice, referitoare la criza din
Kosovo.
|ntr-adev`r, Puterea Aerian` s-a constituit,
\n toate aceste cazuri, ca o form` suprem` a
capacit`]ilor militare [i poate fi considerat` un
instrument care, \n mod evident, va fi ales cel
dint#i. Succesul celor trei ofensive aeriene a f`cut

Influen]a reciproc` a caracteristicilor
de baz`, men]ionate anterior, d` na[tere
la capacit`]i militare cum ar fi cea de
reac]ie, flexibilitatea, omniprezen]a,
mobilitatea, concentrarea, penetrarea [i
capacitatea de a supravie]ui. De[i acestea
sunt comune pentru toate categoriile de
for]e– terestre, navale [i aeriene–,
Puterea Aerian` beneficiaz` de faptul c`
este capabil` s` utilizeze mai bine, mai
u[or [i mai repede \n`l]imea, viteza, raza
de ac]iune [i distan]a. Pe l#ng` acestea,
panoplia tehnologic` \nalt` a sistemelor
aeriene ofer` Puterii Aeriene \nc` dou`
caracteristici: precizia [i diversitatea
efectelor create.

Capacitatea de reac]ie. Timpul
de reac]ie constituie factorul de baz` pentru toate
genurile de implica]ii de natur` militar`, fie ele
opera]ii de lupt`, fie de r`spuns la criz`, umanitare
sau de c`utare-salvare. Rapiditatea cu care Puterea
Aerian` poate fi dislocat` [i angajat` o face, \n mod
special, potrivit` ca instrument militar pentru
managementul crizei politice.
Capacitatea de reac]ie cuprinde starea de
alert` la sol, \n loca]iile existente, starea de
disponibilitate pentru dislocare, alerta aeropurtat`, \n afara sau chiar \n interiorul zonei de
opera]ii. Orice schimbare \n situa]ia politic` sau

militar` poate fi
reg`sit` \ntr-o
schimbare imediat` [i corespunz`toare a posturii
sau ac]iunii militare. Deci, Puterea Aerian` este
instrumentul primei alegeri pentru a limita criza
sau pentru a o dezamorsa, iar capacitatea de
reac]ie a acesteia reprezint` de fapt rapiditatea
cu care acest instrument poate fi dislocat, angajat
sau retras.

Flexibilitatea. Puterea Aerian` poate
fi angajat` simultan asupra \ntregului spectru al
opera]iilor militare, de la misiunile umanitare (de
exemplu delestarea medicamentelor [i
alimentelor sau evacuarea aeromedical`) la

conflictul armat, unde armamentul este folosit
pentru distrugerea ]intelor inamice.
Puterea Aerian` poate lovi simultan obiective
de nivel tactic, operativ [i strategic [i poate
ac]iona asupra unor loca]ii diferite din punct de
vedere geografic pe \ntregul teatru.
|n sf#r[it, la nivel tactic, unele aeronave,
cunoscute ca aeronave multirol, au capacitatea
de a executa o varietate foarte mare de misiuni
(ofensive [i defensive), fiind chiar posibile
schimb`ri de misiune imediat dup` decolare sau
pe timpul execut`rii misiunii ini]iale. De
exemplu, pe timpul R`zboiului din Golf, \n 1991,
unele aeronave americane de tip F-18, \n drumul
lor c`tre ]inte, au dobor#t, cu ajutorul rachetelor
aer-aer, aeronavele de v#n`toare irakiene, dup`
care [i-au continuat misiunea de bombardare a
]intelor terestre.

Omniprezen]a.

Datorit` vitezei, razei
de ac]iune [i flexibilit`]ii de care dispune, Puterea
Aerian` poate constitui, oriunde [i oric#nd, o
amenin]are [i, \n acela[i timp, un element de
influen]are a op]iunilor strategice ale oponentului.
Aceast` influen]are poate fi determinat` diferit,
de la o supraveghere continu` la o demonstra]ie
de for]` cu scopuri precise, sau se poate realiza
printr-o ac]iune de distribuire a ajutoarelor
umanitare. Platformele aeropurtate pilotate sau
nepilotate [i sateli]ii asigur` capacitatea de
supraveghere/observare de durat`, necesar`
diferitelor nivele de planificare militar`.

 Precizia. Precizia Puterii Aeriene
constituie un avantaj \n \ntreg spectrul conflictului, \n special pentru evitarea distrugerilor
colaterale, care sunt [i vor r`m#ne unul din
aspectele cele mai sensibile. Tehnologia
modern` nu numai c` permite Puterii Aeriene
s` identifice [i s` urm`reasc` ]intele, dar ofer`
[i posibilitatea atac`rii lor cu precizie, limit`rii
distrugerilor colaterale, reducerii riscurilor
pentru for]ele proprii [i civili [i conduce la
optimizarea efortului.
Muni]ia dirijat` precis, \mpreun` cu
sistemele de recunoa[tere [i de \ncadrare a ]intei
reprezint` contribu]ii hot`r#toare, aplicabile
chiar [i \n misiuni umanitare, cu prec`dere
pentru sarcini de protec]ie a trupelor terestre,
care, de exemplu, sunt atacate \n apropierea
zonelor populate de civili.
(Continuare \n num`rul urm`tor)

Text preluat din “NATO’S NATIONS
tradus [i adaptat
de locotenent-colonel VASILE C~LOIU

AND PARTNERS FOR PEACE”,
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|n zilele de 21-22 noiembrie a.c. va avea loc summit-ul NATO de la Praga

ROM@NIA –
[anse reale de a fi nominalizat`
pentru admiterea
\n Alian]a Nord-Atlantic`

A[adar, au mai r`mas c#teva zile p#n` la reuniunea la
nivel \nalt din capitala Cehiei, unde vor fi nominaliza]i,
oficial, candida]ii admi[i \n cel de-al doilea “val” de
extindere a Alian]ei Nord-Atlantice. La aceast` or`, au
[anse reale de a fi invitate \n structurile NATO 7 state
central [i sud-est europene, printre care [i ROM@NIA.
Numele ]`rii noastre se reg`se[te \n toate documentele
preg`titoare ale summit-ului de la Praga, din 21-22
noiembrie a.c., \ncep#nd cu Rezolu]ia nr. 468 din 7
octombrie 2002 a Camerei Reprezentan]ilor din
Congresul SUA cu privire la securitatea trans-atlantic` [i
\nt`rirea NATO [i sf#r[ind cu recenta declara]ie a
ambasadorului SUA la NATO, Nicholas Burns: “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!”
De asemenea, ]ara noastr` se bucur` de sus]inerea
declarat` a celor 19 membri ai Alian]ei, a celor mai
importante personalit`]i politice [i militare din Occident.
Chiar [i Federa]ia Rus` s-a pronun]at \n favoarea integr`rii
euro-atlantice a Rom#niei [i Bulgariei, “dac` aceste state
doresc cu adev`rat s` accead` \n Alian]`“! Principalele
atu-uri ale Rom#niei \n “cursa” pentru admiterea \n NATO
sunt, \n opinia exper]ilor, pozi]ia ei geostrategic`,
participarea prestigioas` a militarilor rom#ni la misiunile
interna]ionale de men]inere a p`cii [i la campania
antiterorist` din Afganistan, sprijinul cvasigeneral – peste
80 la sut`! – al popula]iei [i, nu \n ultimul r#nd, rezultatele
procesului de reform` [i profesionalismul Armatei
Rom#ne.
Ne propunem, \n r#ndurile ce urmeaz`, s` prezent`m
cititorilor Alian]a Nord-Atlantic` a[a cum este ea \n
prezent [i s` punct`m, succint, principalele momente
din istoria ei de 53 de ani. A[adar: Ce este NATO,
organiza]ia politico-militar` \n care ]ara noastr` dore[te
cu at#ta st`ruin]` s` accead`?

NORTH ATLANTIC
TREATY
ORGANISATION
(NATO-OTAN)
Organiza]ia Tratatului Atlanticului de Nord
(NATO – \n englez`, OTAN – \n latin`) a fost
creat` ca o alian]` politico-militar` pentru ap`rare
colectiv`, \n conformitate cu articolul 51 din Carta
Na]iunilor Unite. Ini]ial, la 17 martie 1948, la
Bruxelles, cinci state europene – Belgia, Fran]a,
Olanda, Luxemburg [i Regatul Unit al Marii
Britanii – au semnat un tratat defensiv comun, \n
scopul ap`r`rii \mpotriva unor eventuale agresiuni
de natur` ideologic`, politic` [i militar`. Apoi, timp
de mai bine de un an, s-au purtat intense negocieri
cu Statele Unite ale Americii [i Canada \n vederea
cre`rii unei Alian]e unice a Atlanticului de Nord,
care s` garanteze securitatea \n zon`, fondat` pe
aranjamente mutuale \ntre Europa Occidental`
[i America de Nord.
|n urma \n]elegerilor la care s-a ajuns, a avut
loc reuniunea la nivelul mini[trilor de externe
de la Washington, din 4 aprilie 1949, \n
cadrul c`reia a fost semnat “North Atlantic
Treaty Organisation” – Alian]a Nord-Atlantic`
(NATO-OTAN), din care f`ceau parte 12 state:
Belgia, Canada, Danemarca, Fran]a, Islanda, Italia,
Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda,
Portugalia [i Statele Unite ale Americii. C#teva luni
mai t#rziu, la 24 august 1949, a intrat \n
vigoare Tratatul Atlanticului de Nord.
Potrivit articolului 10 al Tratatului, Alian]a
Nord-Atlantic` este de natur` defensiv` [i r`m#ne
deschis` [i altor state europene, care respect`
principiile NATO [i contribuie efectiv la asigurarea
securit`]ii \n zona de interes a Organiza]iei. Pe
aceast` baz`, la 22 octombrie 1951, a fost semnat
Protocolul de aderare a Greciei [i Turciei,
state care au devenit membre de facto ale NATO
la 18 februarie 1952. Un an mai t#rziu, la 23
octombrie 1953, a semnat Protocolul de aderare
[i Republica Federal` a Germaniei, care a
devenit membru deplin al NATO \n 1955. La 10
decembrie 1981, \n urma unui referendum na]ional,
Spania a aderat la Alian]`, devenind cel de-al 16
membru al NATO la 30 mai 1982. Apoi, la summitul din 8 iulie 1997, de la Madrid, au fost invitate la
aderare \nc` trei state – Cehia, Polonia [i Ungaria
–, care au semnat Protocoalele de aderare la 16–

17 decembrie 1997 [i au devenit
membre cu drepturi depline ale
Alian]ei la 12 martie 1999.
Un moment delicat \n istoria
deja semicentenar` a Alian]ei
Nord-Atlantice l-a constituit
retragerea, \n 1966, a Fran]ei din
structurile militare integrate ale
NATO, \n urma unor fric]iuni [i
ne\n]elegeri, \n materie de
strategie nuclear`, cu Statele
Unite. Atunci, la ini]iativa
Parisului, structurile de comand`
ale Alian]ei care func]ionau pe
teritoriul Fran]ei s-au mutat \n
Belgia. Dar, prin aceasta, Fran]a
nu a \ncetat s` existe de facto
pentru NATO, rolul ei \n Alian]`
r`m#n#nd, practic, nealterat. Iar
\n prezent, momentul 1966 este
dat uit`rii at#t la Paris, c#t [i la
Washington.
Dup` autodizolvarea Tratatului de la Var[ovia [i \ncheierea
r`zboiului rece (1991), Alian]a
Nord-Atlantic` a creat un
Consiliu pentru Parteneriat
Euro-Atlantic (“Euro-Atlantic
Partnership Council” – EAPC),
ca un forum de consult`ri [i cooperare cu diferite
state nemembre NATO, dar f`c#nd parte din zona
geografic` de interes pentru Alian]`. Pornind de
la aceast` ini]iativ`, \n 1994 a fost lansat

Afganistan); momentul 1980 (desf`[urarea de
rachete nucleare cu raz` medie de ac]iune, ca
r`spuns la relansarea produc]iei de asemenea
arme de c`tre URSS); momentul 1999

(campania aerian` a NATO \mpotriva
Iugoslaviei, \ncheiat` cu implementarea \n
provincia Kosovo a unei for]e multina]ionale de
men]inere a p`cii – KFOR); momentul 11
septembrie 2001 (atacurile teroriste asupra
unor obiective din SUA, urmate de campania
antiterorist` din Afganistan).

NATO’
s Civil and Military Structure
National Authorities

Military Representatives to NATO
DEFENCE PLANNING
COMMITTEE
(DPC)

NORTH ATLANTIC
COUNCIL
(NAC)

NUCLEAR PLANNING
GROUP
(NPG)
MILITARY
COMMITTEE
(MC)

COMMITTEES
SUBORDINATED TO
the COUNCIL, DPC and NPG

International Military Staff

SECRETARY
GENERAL

International Staff

ALLIED
COMMAND
EUROPE

Programul Parteneriat pentru Pace (PfP),
care integreaz` 27 de ]`ri europene, printre care
[i ROM@NIA. De asemenea, au fost create
Consiliul Permanent NATO-Rusia (PJC),
Comisia NATO-Ucraina [i Grupul Mediteranean de Cooperare [i Dialog (MCG),
instrumente viabile de pace [i stabilitate \n zona
Euro-Atlantic`.
|n aprilie 1999, la summit-ul de la
Washington, cei 19 membri ai NATO au
celebrat 50 de ani de existen]` a Alian]ei NordAtlantice, jubileu str`lucit, moment ce a
reconfirmat rolul [i importan]a Organiza]iei \n
gestionarea crizelor din diferite regiuni
geografice, \n men]inerea p`cii [i securit`]ii
interna]ionale: momentul 1961 (“Criza
rachetelor”, din Marea Caraibelor, dar [i
ini]iativa schimb`rii strategiei represaliilor
nucleare masive cu cea a ripostei flexibile);
momentul 1979 (agresiunea sovietic` \n

ALLIED
COMMAND
ATLANTIC

Alian]a Nord-Atlantic` are
o structur` civil` [i militar`
bine stabilit`, coerent`,
flexibil`, dinamic`, eficient`.
Principalul for de conducere,
deriv#nd \n mod explicit din
statutul de organizare [i
func]ionare al NATO, este
Consiliul Atlanticului de
Nord (NAC), investit cu
autoritate politic` deplin` [i
puteri decizionale reale. Din
componen]a sa fac parte c#te
un reprezentant al fiec`rui stat
membru al Organiza]iei – fie cu
rang de ambasador, fie de
reprezentant permanent –
\nso]it de o delega]ie na]ional`.
Consiliul Atlanticului de Nord
se reune[te periodic, la diferite

MILITARY
COMMITTEE
(MC)

niveluri. La nivel ministerial, guvernul fiec`rui
stat membru este reprezentat fie de ministrul
afacerilor externe, fie de ministrul ap`r`rii.
Din cadrul autorit`]ilor de conducere
politico-militar` a NATO mai fac
parte Grupul de Planificare
Nuclear` (NPG) [i Comisia de
Planificare a Ap`r`rii (DPC).
Cel mai \nalt for militar la nivel
NATO este Comisia Militar`
(MC), \n componen]a c`reia intr`
reprezentan]i ai tuturor statelor
membre, care consiliaz` [i sprijin`
din punct de vedere militar principalele autorit`]i de conducere
politic` ale Alian]ei, respectiv NAC,
NPG [i DPC. Aceasta are un Stat
Major Militar Interna]ional
(IMS), responsabil cu planificarea,
evaluarea [i recomandarea politicilor
privind problematica militar` la
nivelul Organiza]iei.
|n mod curent, activitatea
politico-militar` executiv` a Alian]ei
Nord-Atlantice este condus` de
Secretarul General al NATO, \n
prezent, lordul britanic George Robertson.
Secretarul general al NATO este responsabil cu
conducerea activit`]ii Statului Major Interna]ional \n \ntregul s`u.
Structura militar` a NATO cuprinde Statul
Major Militar Interna]ional (IMS), cu sediul
la Bruxelles (Belgia), [i dou` Comandamente
Strategice – Comandamentul Aliat European
(ACE) [i Comandamentul Aliat al Atlanticului
(ACLANT). |n cadrul ACE se afl` dou`
Comandamente Regionale (de Nord –
AFNORTH, cu sediul la Brunssum - Olanda, [i
de Sud – AFSOUTH, cu sediul la Neapole – Italia).
Fiecare comandament regional are \n organic`
dou` componente (una pentru For]ele Aeriene [i
una pentru For]ele Navale) [i trei, respectiv, patru
comandamente subregionale \ntrunite. Conducerea For]elor Aliate din Europa se realizeaz` de
c`tre Comandantul Suprem Aliat din Europa
(SACEUR), acesta av#nd cel mai \nalt grad \n
conducerea militar`, fiind, \n acela[i timp, [eful
Comandamentului Suprem al For]elor Aliate
din Europa (SHAPE – Belgia).
Similar Comandamentului Aliat European
este [i func]ioneaz` Comandamentul Aliat al
Atlanticului, compus din trei Comandamente
Regionale (de Est, de Sud [i de Vest),
Comandamentul For]elor Navale din Atlantic,
Comandamentul Flotei de Lovire, Comandamentul Submarinelor [i Comandamentul
de Cercet`ri Subacvatice. ACLANT este
condus de Comandantul Suprem Aliat al
Atlanticului (SACLANT) [i are cartierul
general la Norfolk – Virginia (SUA).

Aceasta este, deci, pe scurt, foarte pe scurt, Alian]a
Nord-Atlantic`. O organiza]ie care [i-a demonstrat, de-a
lungul a 53 de ani de existen]`, importan]a, necesitatea,
spiritul realist, capabilit`]ile de gestionare a crizelor ce
pot ap`rea \n spa]iul s`u de interes. Aceasta este Alian]a
\n care Rom#nia sper` s` se integreze dup` istoricul summit
de la Praga. O speran]` care, materializat`, \nseamn` un
cadru de securitate puternic, confirmat de via]`, garan]ia
dezvolt`rii \n pace [i bun` vecin`tate, \n spiritul valorilor
democra]iei, statului de drept, respectului [i conlucr`rii
reciproc benefice. Este singura op]iune posibil` pentru
Rom#nia, singura alternativ` \n consens cu n`zuin]ele
rom#nilor, cu felul lor de a fi [i a g#ndi. S` dea bunul
Dumnezeu ca aceste n`zuin]e s` devin` fapte palpabile,
realitate concret` la apropiatul summit de la Praga!

Pagin` realizat` de
NICOLAE RADU
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ANALIZA DE ETAP~ – reper practic - constructiv,
cu caracter inedit, \n procesul de reform`
al For]elor Aeriene ale Rom#niei
Recent, la nivelul Statului Major al For]elor Aeriene, s-a desf`[urat ceea ce organizatorii
au numit “analiza de etap`“ a activit`]ii din categoria noastr` de for]e armate. Analiza a avut
\n vedere perioada parcurs` din actualul an de instruc]ie (1 martie 2002 – 28 februarie 2003)
[i s-a ocupat de urm`toarele domenii: stadiul \ndeplinirii planului instruc]iei \n For]ele Aeriene;
starea ordinii [i disciplinei militare \n structurile Statului Major al For]elor Aeriene; restructurarea
For]elor Aeriene; situa]ia \n domeniul resurselor umane; tragerile cu artileria [i rachetele solaer. Au participat comandan]ii unit`]ilor, marilor unit`]i [i ai institu]iilor de \nv`]`m#nt din
structura categoriei de for]e ale armatei, precum [i generali [i ofi]eri din Comandamentul
Statului Major al For]elor Aeriene.
Generalul dr. Mihail Popescu, [eful
Activitatea s-a desf`[urat \n prezen]a Statului Major General, a apreciat
generalului dr
dr.. Mihail Popescu, [eful Statului activitatea din For]ele Aeriene, a promis
Major General, a generalului-locotenent (r) c` va sprijini \n continuare procesul de
Iosif Rus, consilier al ministrului ap`r`rii reform` din aceast` important` categorie
de for]e armate [i a eviden]iat reu[ita
na]ionale, [i a generalului de flotil` aerian` deosebit` a deta[amentului C-130
dr
dr.. Mihail Orzea]`, director adjunct al Statului Hercules \n misiunile efectuate spre [i
\n Afganistan
Major General.

R

INSTRUC}IA –
PROBLEMA NUM~RUL UNU

opera]ionali de pe aeronavele MIG-21 LanceR,
IAR-330 SOCAT [i C-130 Hercules sunt \n m`sur`
s` utilizeze procedurile [i tacticile opera]ionale
NATO, \n limba englez`, [i sunt autoriza]i s`
zboare conform reglement`rilor civile (ICAO).

Analiza stadiului \ndeplinirii planului de
instruc]ie \n For]ele Aeriene ale Rom#niei a fost
una deosebit de laborioas`, abord#nd domeniul
din perspective interesante, \n bun` m`sur`
altele dec#t cele clasice, cu accent pe chestiunile
practice, de procedur`, de execu]ie.

{eful Statului Major al For]elor Aeriene a
apreciat c`, \n acest an de instruc]ie, nivelul
siguran]ei zborului a fost nesatisf`c`tor. De[i
exist` [i cauze obiective, cele mai multe dintre
elementele care au condus la situa]ia
necorespunz`toare a siguran]ei zborului sunt de
natur` subiectiv`.

De[i radiografierea \ntreprins` de generalullocotenent Constantin Gheorghe cuprinde,
de la un cap`t la altul, elemente demne de
re]inut, din ra]iuni de spa]iu, \n cele ce urmeaz`
ne vom referi doar la o parte din acestea.

ecenta analiz` a ordinii [i
disciplinei militare \n structurile
Statului Major al For]elor Aeriene
\n perioada 01.03–30.10.2002, prezentat` de
generalul-locotenent Ion Magdalena,
loc]iitorul [efului Statului Major al For]elor
Aeriene, a pus \n eviden]` urm`toarele
aspecte principale:  s-a ac]ionat cu responsabilitate [i spirit de disciplin` pe linia
reorganiz`rii [i restructur`rii marilor
unit`]i, unit`]ilor [i forma]iunilor, a opera]ionaliz`rii unora dintre acestea, precum
[i \n domeniile \ndeplinirii atribu]iilor
func]ionale [i instruc]iei trupelor  concomitent cu activit`]ile de reorganizare,
restructurare [i modernizare s-au continuat
studierea [i aplicarea \n practic` a legilor
[i regulamentelor militare, a noilor acte
normative specifice  au sporit disciplina
[i spiritul de r`spundere ale celor implica]i
\n procesul de management, la toate
nivelurile, \n aplicarea riguroas` a
prevederilor legilor [i actelor normative \n
vigoare.
Cu toate acestea, s-a apreciat c`:  nu s-a
ac]ionat suficient pentru statornicirea unor
rela]ii interumane corecte, bazate pe

Un capitol separat \n cadrul analizei l-a
constituit implementarea obiectivelor de
parteneriat. Cerin]ele de realizare a
interoperabilit`]ii for]elor nominalizate pentru
participarea la misiuni [i exerci]ii NATO/PfP au
fost integrate \n con]inutul a 21 obiective de
parteneriat asumate de For]ele Aeriene, acestea
fiind reformulate \n februarie 2002, cu ocazia
evalu`rii NATO. La aceast` or`, situa]ia
implement`rii este urm`toarea: \n 2001 au fost
finalizate cinci obiective; \n anul 2002 au fost
propuse pentru finalizare cinci obiective – trei
fiind deja implementate, sunt asigurate condi]ii
pentru implementarea celorlalte dou` p#n` la
sf#r[itul anului; \n perioada 2003–2007 vor fi
implementate \nc` 11 obiective de parteneriat.
De men]ionat c` opt obiective sunt
indispensabile pentru integrare, iar acestea vor
fi realizate p#n` la sf#r[itul anului 2004.

Privind instruirea \n zbor, s-a ar`tat c` \n
intervalul de referin]` s-au executat 72 la sut`
din num`rul de ore planificate, \n condi]iile \n
care, prin procesul de restructurare, s-au
desfiin]at cinci unit`]i. La nivelul unui pilot s-a
realizat un num`r mediu de 30,5 ore de zbor, cu
mult superior celui din anii trecu]i. S-a apreciat
c` timpul r`mas la dispozi]ie permite \ndeplinirea
integral` a planului de instruc]ie. Un aspect
important \l constituie nivelul de clasificare al
pilo]ilor militari: 47 la sut` de]in clasa I, 12 la
sut` – clasa II-a, 25 la sut` – clasa III-a, iar 16 la
sut` sunt neclasifica]i. S-a constatat c`, \n
ansamblu, pentru o desf`[urare normal` a
procesului de instruire, exist` suficien]i
instructori de zbor, excep]ie f`c#nd cei necesari
pentru zborul pe timp de noapte, \n special
pentru zborul \n condi]ii meteorologice grele.

Generalul-locotenent Constantin
Gheorghe, [eful Statului Major al
For]elor Aeriene, a conceput [i condus
analiza “de etap`” dintr-o perspectiv`
realist` [i efectiv practic`, cu accente pe
domeniile importante ale restructur`rii
For]elor Aeriene ale Rom#niei

Pentru prima dat` \n For]ele Aeriene, s-a
analizat numai situa]ia pilo]ilor din unit`]i. |n felul
acesta prezent#ndu-se imaginea real` a
capacit`]ii de operare [i dimensiunea exact` a
elementelor ce intr` \l alc`tuirea puterii aeriene.

|n cadrul analizei s-a ar`tat c` structurilor de
for]e stabilite pentru opera]ionalizare li s-au
asigurat, prioritar, resurse umane [i materiale,
acestea devenind coerente, cu certe capabilit`]i
[i voin]` de a \ndeplini misiuni de lupt`. To]i pilo]ii

Dominat` de franche]e, sinceritate [i realism,
analiza stadiului \ndeplinirii planului instruc]iei
\n For]ele Aeriene ale Rom#niei a avut, \ntre
altele, darul de a sintetiza elementele activit`]ii
anterioare, cu tot ceea ce a \nsemnat aceasta mai
bun sau mai pu]in bun, [i de a opera deschideri
pentru ac]iuni energice, eficiente \n toate
domeniile, dar mai cu seam` \n cel al consolid`rii
unui nivel superior al siguran]ei zborului.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. Se
apreciaz` c` asigurarea cu personal a unit`]ilor
opera]ionalizate permite \ndeplinirea \n condi]ii
satisf`c`toare a misiunilor ce revin For]elor Aeriene ale
Armatei Rom#niei. |n procesul de reform` a domeniului
se promoveaz` transparen]a total` [i un dialog continuu
cu toate categoriile de cadre pentru a reduce, pe c#t
posibil, num`rul nemul]umirilor.
Privind preg`tirea prin cursuri a personalului din
For]ele Aeriene ale Rom#niei, \ncep#nd cu anul de
\nv`]`m#nt 2003–2004, aceasta se va realiza integrat
\ntr-o singur` [coal` de aplica]ie. Durata cursului de
baz` pentru absolven]ii Academiei For]elor Aeriene s-a
redus de la 11 luni (excep]ie f`c#nd ofi]erii pilo]i), la opt
luni pentru ofi]erii de artilerie [i rachete sol-aer [i la
[ase luni pentru ofi]erii nenavigan]i, meteo sau
radioloca]ie.

MANUAL. |n vederea desf`[ur`rii \n condi]ii de
siguran]` a zborului, se va reedita, \ntre altele, “Manualul
de zbor al For]elor Aeriene ale Rom#niei”, care va stabili
principiile doctrinare de instruire, modul de organizare,
executare, conducere [i asigurare a activit`]ii de zbor cu
aeronavele militare, \n baza prevederilor Codului aerian
al Rom#niei a Regimului de zbor \n spa]iul aerian al
Rom#niei [i \n conformitate cu reglement`rile
interna]ionale \n vigoare recunoscute [i adoptate.

DISPON
A AVIOANELOR DE {COADISPONIIBILIZARE
BILIZAREA
L~ {I A ELICOPTERELOR. Vor fi elaborate planuri
privind disponibilizarea [i sus]inerea logistic` a
aeronavelor IAR-99 standard, An-2, L-29, L-39 [i IAK52, necesare activit`]ii de zbor \n {coala de Aplica]ii
a For]elor Aeriene [i, respectiv, Academia For]elor
Aeriene, precum [i a elicopterelor IAR-330 Puma, \n
scopul asigur`rii unei disponibilit`]i corespunz`toare
\n fiecare escadril`.

A[a cum specificam mai sus, analiza a avut dimensiuni cu mult mai
mari dec#t se poate \n]elege din cele publicate \n aceast` pagin`.
Promitem cititorilor c` vom reveni cu relat`ri, comentarii [i informa]ii
[i din celelalte domenii abordate, mai ales din cel care prive[te
restructurarea For]elor Aeriene ale Rom#niei.

ORDINE
{I DISCIPLIN~
respectarea demnit`]ii personale, ceea ce a
generat influen]e negative asupra st`rii
de spirit a personalului militar [i civil
 activitatea de prevenire a abaterilor de la
ordine [i disciplin` n-a avut continuitate [i
coeren]`, desf`[ur#ndu-se \n salturi, f`r`
obiective specifice precise, ceea ce a dus la
cre[terea m`surilor coercitive post-factum
 s-a f`cut insuficient pentru limitarea
abaterilor de la circula]ia rutier`, pentru
sc`derea abaterilor de la \ndeplinirea
atribu]iilor func]ionale, de la p`strarea [i
m#nuirea corect` a bunurilor din dotare
 s-au manifestat lipsuri serioase \n
preg`tirea managerial` a personalului
tehnic-administrativ, \n aplicarea prevederilor regulamentare [i asumarea r`spunderii pentru actul conducerii, \n executarea preg`tirii personalului pentru
serviciul de permanen]`, paz` [i interven]ie.
|n cadrul analizei s-a apreciat, pe bun`
dreptate, c` nici dificult`]ile procesului de
reform` [i restructurare, nici insuficien]a
fondurilor material-financiare aflate la
dispozi]ie, nici complexitatea preg`tirii [i
instruirii la toate nivelurile categoriei de
for]e armate nu justific` [i nu pot justifica
abaterile de la ordinea [i disciplina
militar`, sl`birea exigen]ei, compromisurile de orice fel.
Pentru \mbun`t`]irea ordinii [i
disciplinei militare \n structurile Statului
Major al For]elor Aeriene s-au stabilit
urm`toarele m`suri:  perfec]ionarea
activit`]ii de selec]ionare a personalului
numit \n func]ii de r`spundere \n
comandamente, mari unit`]i, unit`]i [i
forma]iuni, potrivit prevederilor Ghidului
carierei militare  desf`[urarea la timp [i \n
condi]ii optime a convoc`rilor de preg`tire
pe linia serviciului de permanen]`, paz` [i
interven]ie  monitorizarea tuturor celor
care au s`v#r[it sau sunt dispu[i s`
s`v#r[easc` abateri de la ordinea [i
disciplina militar`  executarea cu maxim`
exigen]` a controalelor, verificarea periodic`, sistematic`, a modului de executare
a atribu]iilor func]ionale  urgentarea implement`rii sistemului de securizare \n obiectivele apar]in#nd For]elor Aeriene.
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MiG-21
1. Tipul: avion multirol [i de lupt`.
2. Numele de cod NATO: Fishbed (simpl` comand`) [i Mongol (dubl` comand`).
3. Produc]ia: MiG (Federa]ia Rus`).
 Aeronave de recunoa[tere: Fishbed-H.
 Aeronave multirol: Fishbed-J, Fishbed-K, Fishbed-L, Fishbed-N.
 Aeronave destinate antrenamentului: Mongol-A, Mongol-B.
4. Clien]i din NATO: Cehia, Ungaria, Polonia.
Caracteristici tehnico-tactice:
– Anvergura .....................................7,15 m;
– Lungimea ....................................15,76 m;
– |n`l]imea .......................................4,00 m;
– Greutatea ...................................5.843 kg;
– Raza de ac]iune .........................1.100 km;
– Viteza maxim` .........................2,05 Mach;
– Motorul ..................................... 64,73 kN.

1. Tipul: avion de lupt` cu geometrie variabil`.
TO: Flogger.
2. Numele de cod NA
NAT
3. Produc]ia: MiG (Federa]ia Rus`).
 Flogger-A: serie de aeronave \n simpl` comand`. Prototipul acestei serii a fost prezentat publicului pe aerodromul
Domodedovo, la 9 iulie 1967.
 Flogger-B: aeronave simpl` comand` intrate \n \nzestrarea for]elor aeriene ruse \n anul 1975. Versiuni ulterioare:
Flogger-E, Flogger-G, Flogger-K.
 Flogger-C: aeronave dubl` comand`, destinate antrenamentului.
 Flogger-F: aeronave de v#n`toare-bombardament. Versiune ulterioar`: Flogger-H.
TO: Ungaria, Polonia.
4. Clien]i din NA
NAT
Caracteristici tehnico-tactice:
– Anvergura .............................................7,77– 13,95 m;
– Lungimea .......................................................16,71 m;
– |n`l]imea ..........................................................4,82 m;
– Greutatea ....................................................10.200 kg;
– Raza de ac]iune ...........................................1.300 km;
– Viteza maxim` ............................................2,35 Mach;
– Motorul .................................. .........................122 kN.

MiG-29

MiG-23
1. Tipul: avion de v#n`toare.
TO: Fulcrum.
2. Numele de cod NA
NAT
3. Primul zbor: 6 octombrie 1977.
4. Produc]ia: MiG (Federa]ia Rus`).
 Fulcrum-A: serie de aeronave simpl` comand` construite at#t pentru for]ele aeriene ruse, c#t [i pentru
export.
 Fulcrum-B: serie de aeronave dubl` comand`, destinate antrenamentului. Primul avion din aceast` serie a
zburat la 29 aprilie 1981.
 Fulcrum-C: serie de aeronave simpl` comand`. Prototipul acestei serii a zburat pentru prima oar` la 23
decembrie 1990.
 MiG-29 Sniper: variant` modernizat` de uzinele DASA (Germania), ELBIT (Israel) [i AEROSTAR (Rom#nia),
viz#nd compatibilitatea cu tehnica militar` din \nzestrarea statelor membre NATO.
TO: Cehia, Germania, Polonia, Ungaria.
5. Clien]i din NA
NAT
Caracteristici tehnico-tactice:
–
–
–
–
–
–
–

!

Urm`toarea pagin`
a Dic]ionarului NATO
va fi dedicat` aeronavelor:

Anvergura .............................................. 11,36 m;
Lungimea .............................................. 17,32 m;
|n`l]imea ........................................... ......4,73 m;
Greutatea ........................................... 10.900 kg;
Raza de ac]iune .................................. 1.500 km;
Viteza maxim` .................................... 2,3 Mach;
Motoarele ..........................................2 x 81,4 kN.

Mirage
NH-90
PC-9

Pagin` realizat` de locotenent
CIPRIAN P~TRA{CU
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DIALOG CU CITITORII

Comandantul Bazei 86 Aerian`
Fete[ti, comandorul LIVIU BURHAL~, a
fost avansat la gradul de general de flotil`
aerian`. Un pas important \n ierarhie [i
carier`, o r`splat` binemeritat` a priceperii, a profesionalismului s`u.
Felicit`ri [i la mai mare!

Comandorul VALERIAN CRISTEA a
fost numit \n func]ia de comandant al
Bazei 90 Transport Aerian Otopeni. La
experien]a sa, ca pilot [i comandant,
comandorul Cristea este un... garant al
reu[itei \ntr-una din cele mai importante
unit`]i ale For]elor Aeriene ale Rom#niei.

Comandorul ION {TEFAN a fost
\mputernicit \n func]ia de comandant al Bazei
93 Aerian` Giarmata. Cunosc#nd ambi]ia [i
tenacitatea ofi]erului, nu ne \ndoim c` va avea
succes \n noua func]ie [i, de ce nu?, \n func]ii
viitoare [i mai importante, cu un grad de
r`spundere [i mai mare. Mult succes!

SOFTWARE ROM@NESC PERFORMANT
|N DOMENIUL MILITAR
– interviu cu colonelul (r) dr.
Ioan Dodon, pre[edintele firmei
“Magica International Trade S.R.L.”–
– Domnule colonel Dodon, c#nd [i cum
v-a venit ideea cre`rii unui astfel de sistem?
– Totul a \nceput \n anul 1986, cu o serie de
studii [i cercet`ri, care au vizat, \n principal,
realizarea sistemului informatic integrat al
radioloca]iei, integrarea zonal` a informa]iilor
despre situa]ia aerian`, transferarea, pe
microcalculatoare, a activit`]ilor din punctele de
comand` [i a operatorilor de pe radare. Primul
experiment \n dispozitiv s-a desf`[urat abia \n 1992
[i a constat \n introducerea manual` a datelor la
nivelul unei companii de radioloca]ie [i
transmiterea automat` a informa]iilor ierarhic,
p#n` la punctul de comand` principal. |n 1993,
sistemul a fost omologat de o comisie specializat`,
pe baza temei de cercetare [i a caietelor de sarcini,
la o capacitate de 100 traiecte. Aprecierile fiind
favorabile, s-a propus introducerea \n \nzestrare.
An de an sistemul a fost \mbun`t`]it [i
experimentat \n dispozitiv. Un pas important [i
concret s-a realizat \n 1997, c#nd s-au achizi]ionat
trei re]ele de calculatoare, pentru \nceperea
implement`rii sistemului ce purta denumirea “PC2000 Transilvania”. Programul de implementare
[i testare a \nceput \n 1998, dar a fost suspendat
la scurt timp, dup` ce am trecut \n rezerv`.
– Ce a urmat?
– Eram at#t de ata[at de ceea ce creasem
p#n` la acel moment, \nc#t am solicitat reluarea,
f`r` preten]ii financiare, a activit`]ilor de implementare a software-ului aplicativ [i de
coordonare a preg`tirii celor trei re]ele. |ntre
timp, am \nfiin]at firma Magica International
Trade, care, la \nceput, avea doar doi programatori [i... mul]i colaboratori. Anul 1999 a
consemnat un eveniment important: \nfiin]area
ASOC. Acest lucru a impus crearea [i
implementarea Sistemului de Transmitere [i
Afi[are a Situa]iei Aeriene (STASA). Un sistem
care era asem`n`tor cu “PC-2000 Transilvania”.
|n urma unei licita]ii, la care au participat opt
firme, am c#[tigat contractul de creare [i
implementare a STASA.
– Pute]i s` ne prezenta]i c#teva detalii
despre STASA?
– Este o component` a programului ASOC,
\n r`spunderea p`r]ii rom#ne, destinat`
complet`rii [i distribu]iei automate a situa]iei
aeriene, prin integrarea datelor de la sursele
de informa]ii complementare [i distribuirii

digitale, de la
aparatura ASOC,
la mari unit`]i [i
unit`]i din cadrul For]elor Aeriene, la comandamente [i unit`]i apar]in#nd
altor categorii de for]e armate, precum [i altor
entit`]i care folosesc aceste informa]ii pentru
decizie [i ac]iuni operative. Sistemul este
conceput pentru afi[area [i distribu]ia digital`
a informa]iilor la toate nivelurile de organizare
militar` [i se compune din “Complete de pro-

noi func]ii, specifice
utilizatorului, la nivelul
fiec`rei sta]ii [i pozi]ii
de lucru. Software-ul
utilizat este \mbun`t`]it
an de an, astfel \nc#t la
acest moment utiliz`m
versiunea cu num`rul
patru a acestuia. {i, nu
\n ultimul r#nd, pe
viitor, folosind suportul
STASA, vor putea fi
gestionate [i alte categorii de fluxuri informa]ionale, cum sunt, de pild`,
cele \n domeniul logisticii.
– Cum se face preg`tirea utilizatorilor
STASA?
– |n logistica sistemului este prev`zut` [i

La \nceput a fost doar ideea cre`rii acestui sistem. Proiectul p`rea
ireal, dovad` [i reticen]a cu care a fost \nt#mpinat de o serie de
speciali[ti, la acea vreme. Cu mult` ambi]ie, profesionalism [i, \n mod
special, anticip#nd extrem de realist evolu]ia \n timp din domeniul
informaticii [i automatiz`rii, colonelul (r) dr. Ioan Dodon a reu[it s`
dea via]` ideii care l-a animat mai bine de un deceniu, o dat` cu
implementarea Sistemului de Transmitere [i Afi[are a Situa]iei Aeriene.
cesare-afi[are [i distribu]ie a datelor”, module
de introducere a datelor pentru completarea
situa]iei aeriene [i din canale de comunica]ii
care asigur` integrarea func]ional` a acestora,
\n regim permanent. Vreau s` men]ionez un
lucru extrem de important: sistemul lucreaz`
\n timp real \n transmiterea datelor de
radioloca]ie.
– Cum reu[i]i s` asigura]i acest timp \n
cazul radarelor analogice?
– Prin crearea Extractorului Automat de Date
Radar, EXRAD 2001. Adaptat fiec`rui tip de radar,
acesta permite transmiterea \n timp real a
informa]iilor \nregistrate. |n fapt, extractorul
transform` radarul analogic \ntr-un sistem
combinat de tip radar digital. Mai mult, \n acest
mod nu numai c` s-a prelungit exploatarea
radarelor analogice, dar le-a crescut [i eficien]a
\n furnizarea datelor pentru completarea situa]iei
aeriene. P#n` acum, s-au instalat extractoare \n
dou` unit`]i de radioloca]ie.
– STASA, o dat` implementat, mai poate
suferi modific`ri?
– STASA este conceput ca un sistem cu
arhitectur` deschis`, cu posibilit`]i de dezvoltare
[i reconfigurare. Concret, num`rul de utilizatori
poate fi extins at#t \n cadrul For]elor Aeriene, c#t
[i la al]i poten]iali beneficiari din cadrul
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale [i Ministerului de
Interne. Sistemului i se pot ad`uga permanent

partea de preg`tire. Au fost [colariza]i, p#n` acum,
peste 40 de operatori [i 6 administratori. Cursurile
s-au desf`[urat la {coala de Aplica]ie pentru
Radioloca]ie. Cu un minim de cuno[tin]e \n
\ntrebuin]area calculatoarelor [i cu informa]iile
oferite de speciali[tii no[tri, \ntr-un timp foarte
scurt, utilizatorii ajung s` exploateze sistemul la
\ntreaga lui capacitate.
– Care sunt elementele de perspectiv`?
– Suntem \nc` la \nceput. Sistemul, a[a cum
am mai spus, poate fi dezvoltat. Important este
c` am reu[it s` transfer`m tot ce \nseamn`
informa]ie \n proceduri [i func]ii informatice [i
am g`sit o form` optim`, \ntre cerin]a tactic`,
reprezentat` de timpul de prelucrare, [i func]ia
prelucrat` pe computer. Am eliminat, astfel,
lucrul manual. Afi[area, \nregistrarea, transmiterea, distribu]ia: totul este digital! Ceea ce
\nseamn` eficien]` maxim`. Dac` la toate
acestea mai ad`ug`m [i faptul c` sistemul s-a
dovedit a fi fiabil, mic consumator de resurse,
iar pre]ul de achizi]ie, cheltuielile de mentenan]`
[i \mbun`t`]ire au fost de cel pu]in trei ori mai
mici raportat la unul ce ar fi fost adus din import,
se str#ng, cred eu, suficiente argumente pentru
a spera c`, \n viitor, vom putea dezvolta din ce
\n ce mai mult STASA!

C`pitan VALENTIN IONESCU: Func]iile
de instructori militari se \ncadreaz` prin concurs, cu
personal de specialitate, din r#ndul ofi]erilor [i
mai[trilor militari sau subofi]erilor instructori, care
\ndeplinesc condi]iile cerute de Instruc]iunile privind
corpul instructorilor militari din institu]iile militare
de \nv`]`m#nt. Acestea se refer`, \n raport de
calitatea ce urmeaz` s` o de]in` solicitantul (instructor,
instructor-[ef, instructor superior, profesor militar), la
rangul institu]iilor de \nv`]`m#nt absolvite, gradul pe
care \l are candidatul, vechimea la comanda
subunit`]ilor (similare), \n activitatea didactic`, de
cercetare, produc]ie etc. [i la calificativele ob]inute \n
ultimii ani prin aprecierea activit`]ii.
|nscrierea la concurs se face \n termen de 30 de
zile de la data public`rii postului [i se organizeaz`
dup` 15 zile de la \ncheierea \nscrierilor. Detalii despre
structura [i func]ionarea acestui corp, normele
didactice pe categorii de institu]ii, \ndatoririle
instructorilor le pute]i afla consult#nd buletinul
Managementul Resurselor Umane \n Armata
Rom#niei nr. 9 din acest an.
Comandor (r) MIHAI FITCAL: V`
intereseaz` stadiul Dic]ionarului personalit`]ilor din
aeronautic`, parte integrant` a Enciclopediei ce
urmeaz` s` apar` prin grija Asocia]iei Rom#ne pentru
Propaganda [i Istoria Aeronauticii [i redac]iei revistei
“ CER SENIN”. Dic]ionarul este \ntr-o faz` final` de
redactare [i spre sf#r[itul acestui an va fi trimis la
tip`rit. Sunt greut`]i legate de lipsa unor date din
biografia c#torva dintre cei ce au activat \n primele
decenii ale secolului trecut, insuficienta fundamentare
a aprecierilor f`cute la adresa unora sau altora,
inexactit`]i \n fi[ele primite de la persoane fizice sau
institu]ii care ne-au propus oamenii ce vor face obiectul
populariz`rii \n lucrarea men]ionat`. Oricum, fiind
prima \ncercare de acest gen, mergem \nainte.
Soldat MIHAI IACOBESCU: Actul
normativ la care v` referi]i este Legea nr. 46/1999 [i
aceasta reglementeaz` preg`tirea popula]iei pentru
ap`rarea ]`rii. |n conformitate cu prevederile art. 22,
care v` intereseaz` “\n mod deosebit”, se consider`
unic sus]in`tor al p`rin]ilor ori al surorilor sau al fra]ilor
minori recrutul care: a) nu mai are alte surori sau al]i
fra]i majori ap]i de munc`; b) mai are surori sau fra]i,
dar ace[tia nu pot contribui la \ntre]inerea p`rin]ilor,
deoarece: – sunt elevi sau studen]i \n institu]iile
militare de \nv`]`m#nt; – \ndeplinesc serviciul militar
\n termen sau cu termen redus; – sunt elevi \n [colile
militare de ofi]eri, mai[tri militari, subofi]eri activi; –
sunt invalizi de gradul I sau II. Prin expresia contribu]ie
efectiv` se \n]elege, \n sensul Legii nr. 46/1999,
participarea permanent` a recrutului la \ntre]inerea
p`rin]ilor, surorilor [i fra]ilor minori, cu o parte
\nsemnat` din veniturile lui, precum [i la \ngrijirea
acestora, \n cazul c#nd prezen]a recrutului este
absolut necesar`.
C`pitan MARCEL HORIA: Iat`, integral,
con]inutul art. 20 din Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare. A[adar: “Cadrele militare \n activitate,
mutate \n interesul serviciului \ntr-o alt` garnizoan`
dec#t cea \n care \[i au domiciliul, \n situa]ia \n care
nu li se poate asigura spa]iul de locuit corespunz`tor,
au dreptul la o compensa]ie lunar` pentru chirie
reprezent#nd 25 la sut` din solda lunar`. So]iile
cadrelor militare mutate \n interesul serviciului \ntr-o
alt` garnizoan`, care au fost \ncadrate \n munc` [i
au \ntrerupt activitatea datorit` mut`rii \mpreun` cu
so]ul, au dreptul la o indemniza]ie lunar` p#n` la o
nou` angajare sau p#n` la prestarea unei activit`]i
autorizate aduc`toare de venituri. De indemniza]ia
lunar` beneficiaz` [i so]iile care la data mut`rii
ofi]erilor, mai[trilor militari [i subofi]erilor erau \nscrise,
ca [omeri, la oficiile for]ei de munc`, dar numai dup`
ce \nceteaz` a mai primi ajutor de [omaj. Valoarea
indemniza]iei, precum [i perioada de acordare a
acesteia se stabilesc prin hot`r#re a Guvernului”.

– V` mul]umesc mult, domnule colonel!

Maistru militar (r) VIOREL S~VOIU:
V` rug`m s` v` adresa]i, personal sau cu o peti]ie,
Oficiului de pensii militare din cadrul Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale (telefon: 314.79.15). Succes!

C`pitan CRISTIAN PREDA
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ZBOR DEOSEBIT |N AFGANISTAN

De Ziua Armatei Rom#ne, avionul C-130
Hercules num`rul 6166, av#nd \n echipaj, \ntre
al]ii, pe comandorul Florin Muntiu, c`pitancomandorii Viorel T`nase, Nicolae Pandelescu,
Ciprian Motoroiu, Emil Popa, locotenentcomandorii Marian Jil`veanu [i Nicolae B`lu]`,
a executat o misiune mai deosebit`. Aviatorii
militari au transportat la Kandahar peste 70 de
persoane, \n frunte cu generalul dr. Mihail
Popescu, [eful Statului Major General, senatorul
Sergiu Nicolaescu, [eful Comisiei de Ap`rare,
Ordine Public` [i Siguran]` Na]ional` din
Senatul Rom#niei, [i al]i generali [i ofi]eri
superiori, ziari[ti de la principalele publica]ii
civile [i militare, arti[ti.
Dup` trei ore [i jum`tate de zbor, s-a aterizat
la Erevan, unde s-a efectuat realimentarea. Apoi
aeronava [i-a continuat zborul spre Kandahar.
Aici, \n diminea]a zilei de 25 octombrie, Ziua
Armatei Rom#ne, avea s` \nceap` un program
bogat [i diversificat care a cuprins, \ntre altele,
\nt#lniri cu combatan]ii rom#ni [i americani
participan]i la opera]iunea “Enduring Freedom”,
cu popula]ia civil` afgan`, c`reia i-au fost oferite
daruri, un mare spectacol artistic, o mas` festiv`.

S`rb`toare emo]ionant` a fost [i la Karachi.
Echipajul sosit din ]ar` s-a \nt#lnit cu cel aflat
deja acolo, condus de comandorul Florin C`lin.
|mpreun` cu aviatori [i militari str`ini din alte
arme afla]i \n misiune, s-a s`rb`torit Ziua Armatei
Rom#ne \ntr-o atmosfer` despre care americanii
prezen]i la Karachi, ca [i oficialit`]ile din
Pakistan participante la eveniment, au
caracterizat-o ca “nemai\nt#lnit`”.
A doua zi, seara, echipajul de care aminteam
la \nceput s-a deplasat din nou la Kandahar
pentru a readuce \n ]ar` persoanele transportate
anterior. |n timp ce avionul era preg`tit pentru
\mbarcare, la o sut` de metri dep`rtare atmosfera
de s`rb`toare mai continua \nc`, rom#ni [i
americani s-au prins \n hor`, au c#ntat [i au
dansat \mpreun`. Fetele de la “Amadeus”, ceilal]i
arti[ti de la “Hi-Q”, “Spitalul de urgen]`“, taraful
[i forma]ia de soli[ti de muzic` popular` [i cult`
din cadrul Ansamblului Artistic “Doina” al
Armatei au creat momente pl`cute, ambian]` ce
s-a manifestat [i pe timpul zborului de \napoiere
\n ]ar`. |ndr`gitul interpret, celebrul naist
Gheorghe Zamfir, Dana N`lbaru, ca [i fetele de
la “Amadeus”, al]i arti[ti s-au aflat pentru pu]in

Lansare de carte la Senatul României

izbutit`,
dintre cele ap`rute p#n` acum
despre aviatori.
{i nu \n ultimul
r#nd al unui
veritabil talent
de narator. Ea
este considerat`, totodat`, un
act de repara]ie
moral` fa]` de
cel ce a trebuit
s` \ndure cu stoicism [i r`zboiul de dup`
r`zboi, declan[at \mpotriva celor ce au
luptat \mpotriva Uniunii Sovietice, [i care
pentru c`pitanul erou B`dulescu a
\nsemnat, ca pentru mul]i al]i confra]i ai s`i,
\nl`turarea abuziv` din armat`, \n 1951, f`r`
nici un drept. Filele din cartea despre el sunt
file despre un destin exemplar, care, iat`, \i
confer`, \n sf#r[it, dreptul la nemurire, \n
fond, un document zguduitor \ntr-o mare
m`sur` despre \nsu[i destinul armatei [i
armei pe care el le-a slujit cu str`lucire.
|n cei doi ani [i zece luni de front, pentru
excep]ionalele sale fapte de arme \n
confruntarea direct` cu inamicul, c`pitanul
pilot [i comandant de escadril` a fost distins
cu cele mai \nalte ordine de r`zboi: “Mihai
Viteazul”, cu spade, “Virtutea Aeronautic`“
\n clasele Crucea de Aur, Cavaler, Ofi]er [i
Comandor, “Coroana Rom#niei”, “Steaua
Rom#niei”, “Crucea de Fier” (german`)
clasele I [i II, precum [i alte ordine [i medalii
rom#ne[ti [i str`ine.
Numele [i faptele sale de bravur`
ost`[easc` sunt nelipsite din c`r]ile de
referin]` despre aviatorii rom#ni din ambele
campanii ale r`zboiului. |ntru cinstirea sa, {colii
nr. 1 din Buz`u, \n care a \nv`]at eroul, i-a fost
atribuit numele s`u, un ansamblu statuar a
fost ridicat \n fa]a acestui l`ca[ de \nv`]`m#nt.
|n aceea[i idee, prefectul Capitalei, Gabriel
Oprea, a anun]at la lansarea c`r]ii c` va
propune Consiliului Municipal Bucure[ti s`
aprobe ca o strad` din Bucure[ti s` poarte
numele Mircea T. B`dulescu.
Cele 475 de file ale c`r]ii, dintre care
60 de pagini de documente, 30 de anexe,
65 de iconografie alb-negru [i color, ap`rute
\n condi]ii grafice irepro[abile la Editura
Modelism, seria “A[ii avia]iei rom#ne”,
reprezint`, cu adev`rat, un eveniment de
referin]` \n acest an, o cronic` vie, de mare
\nc`rc`tur` [tiin]ific`, memorialistic` [i
moral`.

Comandor (r)
PETRE B@N~

Popescu, [eful Statului Major General, [i
generalul-locotenent Constantin Gheorghe, [eful
Statului Major al For]elor Aeriene, prezent la
aeroport, i-au felicitat pe membrii echipajului
pentru modul \n care [i-au \ndeplinit misiunea.
O alt` misiune fa]` de majoritatea celor
\ntreprinse p#n` acum, mai pl`cut`, mai vesel`,
dar nu mai lipsit` de r`spundere.

PETRE B@N~

ATEN}IE – SE TRAGE
DE PESTE TOT!

UN EROU AL AVIA}IEI ROM@NE
O premier` la Sala de Marmur` a
Camerei Superioare a Parlamentului. Pentru
prima dat` a fost lansat` aici o carte despre
un str`lucit aviator, c`pitanul MIRCEA T.
B~DULESCU, erou al celui de-al doilea
r`zboi mondial. Evenimentul editorial a avut
loc \n prezen]a unor distin[i parlamentari,
istorici militari [i civili, veterani de r`zboi
(fo[ti camarazi de front), scriitori [i ziari[ti,
a so]iei, a fiului [i a altor rude.
Moderatorul activit`]ii, comandorul de
marin` (r) dr. Ilie Manole, expert parlamentar, prefectul Capitalei, general de brigad`
(r) Gabriel Oprea, prof. univ. dr. Gheorghe
Buzatu, senator Doru-Laurian B`dulescu,
fiul eroului, abia st`p#nit de emo]ie, colonel
dr. Petre Otu, pre[edintele executiv al
Comisiei de Istorie Militar`, comandorul (r)
Gheorghe Vartic, redactor-[ef al Revistei de
Istorie Militar`, generalul-locotenent (r)
Vasile B`rboi, de la Comisia de Memorialistic` a Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor
de R`zboi, precum [i al]i istorici [i veterani
au relevat valoarea lucr`rii “DESTINUL
UNUI ZBUR~TOR”.
Autorul, comandor (r) prof. univ. dr. Aurel
Pentelescu, coment#nd montajul de imagini
(prezentat video) despre Mircea T.
B`dulescu, a trecut \n revist` principalele
momente din via]a [i activitatea personajului,
relev#nd, totodat`, c#teva din ipostazele ce
au stat la baza elabor`rii lucr`rii.
Fo[ti colegi de [coal` elementar`,
liceu, [coal` militar` [i camarazi ai asului
avia]iei rom#ne din escadrilele de bombardament \n picaj “Stuka”, precum [i din
echipajele cu care vestitul ofi]er pilot de
r`zboi pe IAR-37 [i Junkers Ju-87 a
executat unele din cele 305 misiuni de lupt`,
de risc maxim, misiuni de sacrificiu, l-au
evocat pe Gicu, a[a cum \i spuneau ei \n
intimitate, \n cele mai alese dimensiuni ale
caracterului s`u, cu care i-a impresionat pe
to]i cei ce l-au cunoscut [i \ndr`git.
{i nu \nt#mpl`tor a fost aleas` ziua de
1 noiembrie pentru a lansa lucrarea. Ea s-a
constituit [i \ntr-un prilej de comemorare a
celui disp`rut at#t de prematur, la numai 50
de ani, \ntr-un stupid accident. Pe 1
noiembrie ar fi \mplinit 85 de ani.
Apreciat ca un eveniment militar,
cultural, [tiin]ific excelent, un volum ce se
va impune \n literatura de specialitate,
“Destinul unui zbur`tor” este rodul unor
ample investiga]ii, al unor cercet`ri [tiin]ifice
\ndelungate, \ntreprinse cu acribie, tenacitate [i vigoare de comandorul Pentelescu
timp de mai mul]i ani, precum [i al unei vaste
document`ri \n mijlocul celor ce l-au
cunoscut \ndeaproape pe erou, una dintre
cele mai reu[ite monografii, poate cea mai

timp \n cabin`, au f`cut fotografii [i, dup` cum
ne-a informat comandorul Muntiu, au declarat
c` asemenea momente nu le-au mai tr`it
niciodat` \n via]`. Ei au putut avea o alt` imagine
a p`m#ntului de la mii de metri altitudine [i n-au
\ncetat s` aprecieze condi]iile pe care echipajul
le-a creat \n vederea unei c`l`torii sigure [i
pl`cute.
La aterizare, pe aeroportul interna]ional
Bucure[ti-Otopeni, generalul dr. Mihail

 Primul examen serios \n formarea ca lupt`tori a
militarilor \n termen care se instruiesc la {coala de
Aplica]ie pentru Avia]ie l-a constituit executarea
[edin]ei preg`titoare de tragere cu armamentul de
infanterie, activitate la care ace[tia au demonstrat
seriozitate \n preg`tire, st`p#nire de sine [i dorin]`
de accedere spre [edin]e de preg`tire mai mari
consumatoare de eforturi, mai complexe. (C`pitancomandor IONU} RADU)
 La {coala de Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete
Sol-Aer, militarii \n termen din Batalionul de instruc]ie
[i militarii cu termen redus de la Cursul de formare
cadre \n rezerv` au executat [edin]a preg`titoare [i
[edin]a de tragere cu pistolul mitralier`.
De[i condi]iile meteo au fost nefavorabile,
obiectivele urm`rite pentru aceste activit`]i au fost
atinse \n totalitate.
S-au remarcat militarii din plutonul comandat de
sergentul-major Ovidiu Cre]u, \ntre care solda]ii Ginel
Iancu, Mihai Torpai [i Daniel {erban.
Maiorul Paul Ilie, [eful Cursului de formare cadre
\n rezerv`, i-a eviden]iat, \n urma execut`rii tragerilor,
pe solda]ii cu termen redus Brad Strinu, Drago[
T`nase, Alexandru Radu [i Ioan Bosa. (Colonel (r)
GHEORGHE OPRI{OR)
 Pe o vreme ploioas` [i rece, cadrele din {coala
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Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene au
executat una din [edin]ele de tragere cu pistolul, pe
timp de zi. Vremea nefavorabil` nu a \mpiedicat
atingerea scopului: verificarea deprinderilor \n
executarea tragerii precise asupra obiectivelor
mascate, care apar \n timp limitat.
Cadrele militare din institu]ia noastr` au dovedit
deprinderi stabile \n folosirea armamentului din dotare
[i, mai ales, o bun` capacitate de adaptare la condi]iile
meteo nefavorabile.
Calificativul general “FOARTE BINE” este
continuarea fireasc` a rezultatelor foarte bune ob]inute
la [edin]a de tragere, desf`[urat` pe timp de noapte,
\n luna octombrie. (Maistru militar CLEMENTIN
ISPR~VNICELU)
 La {coala de Aplica]ie pentru Radioloca]ie, militarii
cu termen redus, afla]i la cursul de subofi]eri \n
rezerv`, [i subofi]erii femei, care parcurg un modul
de preg`tire general` \n aceast` institu]ie, au executat
[edin]a preg`titoare de tragere. Scopul activit`]ii a fost
de acomodare cu armamentul din dotare, de reglare
a lui prin stabilirea punctului de ochire pentru fiecare
arm` \n parte, urm`rindu-se, totodat`, parcurgerea
\ntocmai a etapelor din cadrul unei [edin]e de tragere.
S-a dovedit a fi un exerci]iu extrem de util, cu at#t mai
mult cu c#t, \n cur#nd, vor executa o prim` [edin]` de
tragere la care se acord` calificative.

Evenimentul a fost readus \n
aten]ia celor ce l-au tr`it atunci
[i povestit \n detaliu pentru
ceilal]i \n cadrul [edin]ei lunare
a filialei Bucure[ti a Asocia]iei
Rom#ne pentru Propaganda [i
Istoria Aeronauticii de c`tre
unul din eroii acelui moment,
comandorul (r) Ion Clenciu,
care avea s` devin` un talentat
[i \ndr`git ziarist militar.

unui bimotor cu reac]ie
sovietic`, a fost nimeni altul
dec#t comandantul Regimentului 14, maiorul Dumitru
Balaur, [i avea la activ peste
1.000 de zboruri, dintre care
peste 100 noaptea \n normale,
40 de ore pe simulator [i
aproape 60 de exerci]ii cu
cabina acoperit`. Clenciu, el
\nsu[i fost pilot, \ntre primii pe
avionul cu reac]ie IAK-23, \ndeplinea atunci func]ia de [ef al
punctului de comand` [i navigator cu dirijarea [i a avut un rol
important \n \ndeplinirea
misiunii de c`tre temerarul [i
experimentatul pilot Balaur.

Pilotul care a reu[it, \n
premier`, performan]a intercept`rii noaptea, deasupra norilor,
la aproximativ 7.000 de metri, a

|n cadrul aceleia[i [edin]e,
comandorul (r) Jean Sab`u a
trecut \n revist` unele aspecte
privind Divizia 23 Avia]ie

La 28 octombrie s-a \mplinit
o jum`tate de secol de la prima
interceptare realizat` noaptea,
\n condi]ii meteorologice grele,
cu un avion reactiv, IAK-23, f`r`
radar la bord.

Reactiv` [i regimentele ce
intrau \n compunerea ei, c#nd
aceasta a luat fiin]`, cu 50 de ani
\n urm`. Fost comandant al
uneia din unit`]ile diviziei,
comandorul S`b`u a dovedit, [i
dup` at#]ia ani, o foarte bun`
cunoa[tere a realit`]ilor din acea
vreme, a relatat despre modul
de instruire [i efectuare a
serviciului de lupt` pe tehnica
reactiv`, a readus \n memorie
faptele de excep]ie ale celor ce
au fost pionierii zborului pe
avioane de lupt` cu reac]ie.
Comandorul (r) ing. Valerian {erb`nescu a evocat
activitatea IAR Bra[ov, \nfiin]at`
cu 75 de ani \n urm`, \ntrehprindere de referin]` \n aeronautica rom#n`.
PETRE B@N~
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S` fim aten]i
la cum vorbim!

Oaspe]i la “

CER SENIN”

Ne-a \nveselit [i ne-a
\nc`lzit inimile, \n prag de
iarn` timpurie [i viforoas`,
fostul nostru coleg de redac]ie
[i bunul prieten de totdeauna,
plutonierul-adjutant (r)
RADU MU{AT. Ne-a b`tut
la u[` sfios, z#mbind cum
numai el [tie s` z#mbeasc`,
salut#nd... regulamentar [i
“raport#nd” [ugub`] c` “pe
timpul pension`rii mele nu s-a
\nt#mplat nimic deosebit!”
Este acela[i om sensibil [i
afectuos, timpul parc` nu se atinge de el, ci doar \l
m#ng#ie [i-l r`sfa]` cu c#te un fir de p`r alb pe lun` –
sau, poate, pe an. Drept, impozant, scrupulos \n tot ce
spune [i face, m#ndru, chipe[. Nu degeaba colegele de

Redac]ia

”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

serviciu \i spuneau, cu admira]ie, “Radu cel Frumos”, iar
colegii, mai pragmatici, \l numeau “Reme[“ – pentru a-i
sublinia acribia \n gestionarea bunurilor redac]iei,
parcimonia \n utilizarea fondurilor b`ne[ti.
Ei, bine, “Reme[“ al nostru a r`mas la fel cum \l [tiam:
egal cu el \nsu[i, chibzuit \n toate, cump`tat, atent la vorb`
[i la gestic`. Ne vorbe[te cu m#ndrie despre “fetele” lui
– so]ia [i cele dou` fiice, adev`rate bijuterii –, despre
\mplinirile din familie, de la noul loc de munc`. Pentru
c` pensionarea, chiar dac` oarecum gr`bit`, nu i-a
ast#mp`rat zelul la treab`, nu l-a atras la odihn` convertit`
\n sedentarism. A r`mas la fel de vivace, la fel de
r`zb`t`tor. Este cu adev`rat “capul familiei” – \n sensul
cel mai nobil al expresiei...
Dup` vizita lui Radu Mu[at la noul sediu al redac]iei
“CER SENIN”, ne sim]im, to]i “actualii”, mai tineri, mai
optimi[ti, mai buni, mai r`bd`tori cu timpul [i cu vremuirile.
|]i mul]umim din inim`, domnule Radu!
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O celul` de HARRIER \n zbor de instruc]ie

De[i \n mediul militar, multe din
Bunele maniere recomand` s` v`
ac]iunile persoanelor sunt normate, sunt asculta]i cu r`bdare interlocutorul, s` nu-l
reglementate, cum spunem noi, ar fi bine \ntrerupe]i sub nici o form` chiar [i atunci
s` ]inem seama [i de regulile comport`rii c#nd bate c#mpii – ve]i g`si \n cele din
\n afara institu]iei noastre. Culmea este urm` o cale subtil` de a-l opri din
c` dac` insi[ti \n c`utare g`se[ti foarte perora]ie.
multe reguli de comportare pentru alte
T`cerea e de aur! Dac` t`ceai filozof
zone dec#t cele militare. Unele chiar mai r`m#neai! Iat` sintagme pe care nu
rigide dec#t cele ost`[e[ti.
trebuie s` le uit`m [i de aceea trebuie s`
Noi am ales pentru ast`zi c#teva ne m`sur`m \n permanen]` vorbele.
reguli privind felul \n care
O norm` aparent
trebuie s` ne comport`m \n
ciudat`: \ntr-un dialog cu
timpul unei conversa]ii. S` le
cineva, niciodat` nu trebuie
zicem universale [i s`
s` spune]i tot ce [ti]i,
\ncerc`m s` le respect`m \n
CIVITAS \ntotdeauna trebuie s` v`
cazarm`, dar [i \n afara ei.
r`m#n` [i “muni]ie” de
Va fi bine pentru toat` lumea.
rezerv`.
Nu trebuie s` uita]i c`
|n orice conversa]ie
atunci c#nd v` exprima]i o
trebuie s` v` p`stra]i
p`rere, aceasta nu trebuie
polite]ea [i modestia. Deci nu
s` fie totalmente categoric`;
exces de mimic`, nu gestic`,
o u[` deschis`, o cale de
nu ton ridicat, nu cu m#inile
\ntoarcere, un loc de bun`\n buzunare, nu cu ]igara \n
ziua trebuie s` l`sa]i \ntotdeauna.
gur`, nu cu gura plin`.
Oric#t v-ar fi de greu, oric#t v-ar pune
E foarte important s` mul]umi]i celui
nervii la \ncercare, nu e recomandabil s` care v` d` un sfat, o informa]ie, care v`
v` contrazice]i interlocutorul cu violen]`, \ndrum` \ntr-un sens folositor
cu superioritate. Cu calm c#[tiga]i mai mult dumneavoastr`.
dec#t prin vorbe acide.
Evita]i pe c#t pute]i cuvintele triviale,
Nu se recomand` s` \ncerca]i s` v` expresiile de ga[c`, de cartier.
convinge]i cu orice pre] interlocutorul.
Privi]i-l pe cel cu care conversa]i.
S-ar putea ca \n cazul \n care sunte]i prea C`uta]i-i privirea. Atunci c#nd partenerul
p`tima[, prea insistent, acesta s` v` dea de dialog este o femeie, vom face tot
dreptate pe moment, ca s` scape de gura posibilul s` nu-i c`ut`m prea des [i prea
dumneavoastr`, iar mai departe va face insistent privirea.
cum [tie el. Dac`, totu[i, ]ine]i neap`rat,
C#nd purt`m o conversa]ie se
\ncerca]i s`-l convinge]i \n mai multe runde recomand` s` nu mi[c`m m#inile, s` nu
de juste]ea vorbelor dumneavoastr`.
ne juc`m cu bricheta, cu pachetul de ]ig`ri
Aten]ie la replicile pe care le da]i: o sau cu alte obiecte deoarece deranjeaz`
controvers` cu cineva poate fi ca un joc \n mod sigur, chiar enerveaz` pe interde [ah.
locutor.

