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ORELE ASTRALE ALE UNUI NEAM

BINECUV@NTAT  DE  DUMNEZEU

EVENIMENTE F~R~ PRECEDENT

MARCHEAZ~ ISTORIA POPORULUI ROM@N

Aflat la Bucure[ti,

dup` Summit-ul de la

Praga, Pre[edintele

Statelor Unite ale

Americii, George W.

Bush, garanteaz` ferm

securitatea ]`rii noastre

ORELE ASTRALE ALE UNUI NEAM

BINECUV@NTAT  DE  DUMNEZEU

}
A

R
A

 N
O

A
S
T
R

~
 A

 F
O

S
T
 I

N
V
IT

A
T
~

 S
~

 F
A

C
~

 P
A

R
T
E

 D
IN

 N
A

T
O

!

“Dac` cineva va \ndr`zni

s` amenin]e sau s` atace

Rom#nia, S.U.A. [i NATO

vor fi um`r la um`r cu

dumneavoastr`. Ca alia]i ai

NATO, pute]i fi siguri c`

nimeni nu v` va

putea lua libertatea”
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Rolurile
[i misiunile

Puterii
Aeriene

Mobilitatea. Datorit` mobilit`]ii
inerente, Puterea Aerian` poate dispune de
libertate [i vitez`, elemente limitate sau
interzise altor mijloace militare. Mobilitatea
permite Puterii Aeriene s` ac]ioneze oriunde,
din orice loca]ie. |n plus, mobilitatea permite
sprijinul opera]iunilor destinate transportului
trupelor terestre, materialelor, armamentului
sau hranei \ntr-o zon` de lupt` sau \ntr-una de
rezerv`.

Concentrarea. Pentru realizarea
succesului \n cazul unei crize este important s`
se ob]in` o concentrare de for]e superioar`
adversarului. La un moment [i \ntr-o loca]ie cu
rol decisiv, Puterea Aerian` este singura form`
a puterii militare capabil` s` realizeze
concentrarea cu ajutorul mijloacelor care pot fi
aduse \n c#teva ore din orice parte a planetei [i
care pot lansa muni]ii sau delesta ajutoare
umanitare la locul [i timpul potrivit.

Concentrarea mijloacelor nu trebuie \n]eleas`
\n sensul de dispunere a acestora \ntr-o singur`
loca]ie, ci mai degrab` ca posibilitate de a fi
dislocate, \n asemenea mod, \nc#t un inamic
amenin]at s` poat` fi contracarat prin inter-
mediul unei lovituri decisive. Concentrarea
suficient` de mijloace aeriene pentru a realiza
\n acela[i timp misiunea decisiv` sau pe cea mai
important` este primul principiu \n angajarea
Puterii Aeriene, pe durata conflictului, crizei sau
opera]iilor umanitare.

Puterea de penetrare. Puterea
de penetrare, fiind un rezultat direct al
caracteristicilor cheie ale Puterii Aeriene
(\n`l]ime, vitez`, raz` de ac]iune), poate fi
realizat` rapid [i \n ad#ncimea zonelor, \n care
alte mijloace nu pot ajunge, cu o mare precizie
[i un \nalt grad de supravie]uire.

Prin puterea de penetrare nu trebuie \n]eleas`
numai capacitatea de a p`trunde \n teritoriul
inamicului [i de a ataca ]intele cu precizie, ea
trebuie privit` sub aspectul capacit`]ii de a folosi
senzori [i sisteme de armamente [i de a c#[tiga
accesul la informa]ii f`r` a intra \n zonele ostile
sau f`r` a dep`[i grani]ele acestora. Aceasta mai
este cunoscut` [i sub numele de capacitatea de a
se men]ine \n afar`.

Vizibilitatea. Prezen]a for]elor militare
este o demonstra]ie a voin]ei sau inten]iei
politice [i constituie un instrument de valoare
\n managementul crizei. Este general acceptat,
c` prevenirea conflictului reprezint` miezul
activit`]ilor ap`r`rii [i c` Puterea Aerian`
r`m#ne for]a primei alegeri politice, deoarece
mijloacele aeriene pot fi dislocate sau
redislocate prompt, la distan]` mare, ca parte a
unei ini]iative diplomatice. Dislocarea Puterii
Aeriene, cu t`ria [i dispozi]ia necesar`, \n
apropierea zonei de criz` poate servi la
reducerea poten]ialului ostil, cu riscuri minime
pentru for]ele proprii, sau pentru c#[tigarea

timpului necesar \n preg`tirea opera]iilor de
r`spuns la criz`.

Puterea Aerian` poate servi, de asemenea,
ca instrument de influen]are a moralului tru-
pelor ostile sau chiar a popula]iei civile.

Diversitatea [i potrivirea.
Puterea Aerian` are capacitatea s` realizeze o
varietate de obiective.
Conform sarcinilor
date, ea poate fi hot`-
r#toare prin distru-
gerea, neutralizarea
sau afectarea capaci-
t`]ii ]intelor. De aceea,
folose[te o gam` larg`
de arme [i muni]ii le-
tale [i non-letale, care
permit atingerea obiec-
tivului cu mijloace
adecvate.

Un exemplu este
oferit de una din
ac]iunile \ntreprinse
pe timpul Opera]iei
Allied Force, \n 1999,
c#nd o uzin` electric`
a fost neutralizat`
pentru mai multe zile
cu ajutorul unei bombe cu fibre de carbon/
grafit, care nu a distrus instala]iile, dar a condus
la blocarea acestora.

Supravie]uirea. Mijloacele aeriene
pot fi [i trebuie protejate \mpotriva altor mijloace.
Aceasta se realizeaz` prin caracteristicile de
invizibilitate, m`surile electronice, dispozitivele
de autoap`rare. Datorit` combina]iei acestor
avantaje tehnice [i a caracteristicilor ei cheie,
Puterea Aerian` ofer` liderilor militari [i politici
capacitatea de a ac]iona \n \ntreg spectrul
conflictului, cu un num`r minim de pierderi
umane [i materiale. Se consider` c`
supravie]uirea este m`rit` atunci c#nd ea este
combinat` cu concentrarea for]elor.

Pe baza caracteristicilor cheie [i capacit`]ilor
descrise anterior, Puterea Aerian` poate
\ndeplini misiuni \n cadrul unui spectru larg de
opera]ii militare, toate aceste misiuni
converg#nd c`tre realizarea a dou` roluri
fundamentale: controlul spa]iului aerian [i
protec]ia puterii, a for]ei.

Poli]ia Aerian`.
Este o misiune perma-
nent`, executat` pe timp
de pace [i \n situa]ii de
criz`. Const` \n detectarea,
interceptarea sau contro-
larea aeronavelor ne-
identificate care au intrat \n
spa]iul aerian aflat \n
responsabilitate (acesta ar
putea fi spa]iul aerian
na]ional sau spa]iul aerian
al teatrelor).

Interceptorului i se
poate cere s` for]eze
aeronava interceptat` s`
p`r`seasc` spa]iul aerian
sau s` aterizeze pentru a fi
inspectat` la sol. O alt`
fa]et` a Poli]iei Aeriene
este ajutorarea sau salva-

rea aeronavelor civile sau militare aflate \n
dificultate.

Ap`rarea Antiaerian` (DCA).
Opera]iile de ap`rare aerian` au scopul de a
distruge sau neutraliza mijloacele aeriene ale
inamicului [i de a proteja for]ele, facilit`]ile [i
teritoriul proprii. Misiunile de acest gen sunt

\n general reactive [i se bazeaz` pe ap`rarea
cu avioane de v#n`toare, varianta aer-aer (aflate
\n aer sau \n pozi]ia de alert` la sol) sau pe alte
sisteme de ap`rare bazate la sol sau pe mare
(cum ar fi rachetele sol-aer, ce pot fi angajate
\mpotriva platformelor aeriene ostile, atunci
c#nd acestea sunt detectate).

Ofensiva antiaerian` (OCA).
Misiunile ofensivei antiaeriene au drept scop
distrugerea sau neutralizarea platformelor
aeriene ostile sau rache-
telor [i infrastructura de
sprijin a acestora (bazele
aeriene sau facilit`]ile de
comand`-control).

Supr imarea
ap`r`rii aeriene
a inamicului.
Misiunea sau opera]iunea
de suprimare a ap`r`rii ae-
riene a inamicului (SEAD)
const` \n neutralizarea,
distrugerea sau degra-
darea sistemelor sol-aer
de ap`rare ale acestuia.
Opera]iile SEAD permit
altor opera]ii aeriene s` se
desf`[oare f`r` pierderi
exagerate sau \ntreruperi.

I n t e r d i c ] i a
aerian` (AI). Este
forma de manevr` aerian`
care distruge, \ntrerupe,
disperseaz` sau \nt#rzie poten]ialul militar de
suprafa]` al inamicului, \nainte ca acesta s`-l
poat` folosi cu eficacitate \mpotriva for]elor
proprii.

Sprijinul aerian nemijlocit
(CAS). Este folosit de mijloacele aeriene pentru
a sprijini \n mod direct for]ele terestre.

CAS este executat \n apropierea for]elor proprii
[i din acest motiv necesit` o coordonare foarte
precis`. CAS ar trebui s` fie folosit atunci c#nd
for]ele de suprafa]` nu pot face fa]` inamicului
numai cu puterea lor de foc din organic`.

Recunoa[terea [i suprave-
gherea. Platformele spa]iale [i aeriene pot
executa observarea teatrelor de opera]ii at#t
vizual, c#t [i cu ajutorul mijloacelor electronice,
din interiorul sau din afara zonei.

Recunoa[terea [i supravegherea cu
platforme aeriene strategice [i tactice, pilotate
[i nepilotate [i cu ajutorul sateli]ilor, care
opereaz` cu senzori diferi]i (optici, \n infraro[u,

Rolurile
[i misiunile

Puterii
Aeriene

(Continuare din num`rul trecut) radar), asigur`
informa]ii esen-
]iale, \n timp oportun pentru organele de decizie
militare [i politice.

R`zboiul electronic (EW).
Opera]iile r`zboiului electronic urm`resc
reducerea sau prevenirea exploat`r i i
spectrului electromagnetic de c`tre adversar
[i crearea condi]iilor pentru ca for]ele proprii
s` fie capabile s`-l foloseasc` \n mod efectiv.
Cele trei elemente principale ale r`zboiului
electronic sunt: m`surile de sprijin elec-
tronic ,  contra m`suri le  e lectronice [ i
m`surile de protec]ie electronic`. Combinat
cu raza de ac]iune [i \n`l]imea, r`zboiul
electronic poate acoperi \ntregul teatru de
conflict.

Transportul aerian.Presupune
deplasarea cu a jutorul  mi j loacelor  de
transport aerian a personalului [i mate-
rialelor \n interiorul [i \ntre teatrele de
opera]ii. Transportul aerian nu este numai
un mijloc de deplasare a for]elor lupt`toare
[i a sprijinului lor logistic, el poate fi utilizat
[i \n cazul ajutoarelor de urgen]`, pentru
transportul alimentelor, executarea eva-
cu`rii aeromedicale, opera]iunilor aero-
purtate sau speciale,  precum [i  pentru
evacuarea personalului aflat  \n pericol.
Transportul aerian poate fi strategic sau
tactic, executat cu aeronave cu arip` fix` sau
cu elicoptere.

R e a l i m e n t a r e a  \ n  a e r
(AAR). Extinde raza de ac]iune, durata
de zbor [i de transport a \nc`rc`turii de lupt`
precum [i flexibilitatea aeronavei. Poate fi
folosit` pentru sprijinul tuturor categoriilor

de opera]ii aeriene. Este considerat` un
factor de multiplicare a for]ei.

C`utarea-salvarea de lupt`
(CSAR). Opera]iile de c`utare-salvare de
lupt` (CSAR) implic` folosirea aeronavelor
pentru salvarea personalului aflat \n primejdie
\n teritoriul ostil [i, \n special, pentru recuperarea
echipajelor care [i-au abandonat aeronavele
lovite sau avariate. Datorit` complexit`]ii, fiind
o misiune executat` \n teritoriul ostil, CSAR
presupune existen]a echipelor de lupt` [i de
salvare antrenate \n mod special. Poate implica
angajarea For]elor Speciale [i a altor for]e, cum
ar fi elicoptere de atac, avioane de v#n`toare-
bombardament [i alte aeronave destinate
suprim`rii ap`r`rii aeriene [i acoperirii
aeronavelor care execut` misiunea de salvare,
cu puterea de foc necesar`.

PUTEREA AERIAN~PUTEREA AERIAN~

Text preluat din “NATO’S NATIONS
AND PARTNERS FOR PEACE”, tradus [i adaptat

de locotenent-colonel VASILE C~LOIU
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UN NOU CONTINGENT DE OSTA{I
A DEPUS JUR~M@NTUL MILITAR

UN NOU CONTINGENT DE OSTA{I
A DEPUS JUR~M@NTUL MILITAR

De o bun` bucat` de vreme, festivitatea depunerii
Jur`m#ntului Militar de c`tre militarii care se instruiesc la
{coala de Aplica]ie pentru Avia]ie de la Boboc este un
eveniment memorabil prin toate aspectele sale. Un element
impresionant \l constituie num`rul foarte mare al oaspe]ilor.
De data aceasta, adic` s#mb`t` 16 noiembrie 2002, au venit
s` asiste la depunerea Jur`m#ntului peste 3.000 de persoane.
Cu trenurile de diminea]` sau cu c#teva sute de ma[ini de
prin toate jude]ele ]`rii, b`rba]i [i femei de toate v#rstele au
sosit \n garnizoana din apropierea Buz`ului pentru a-[i \nt#lni
– dup` caz – nepotul, fiul, fratele, so]ul, prietenul aflat \n
armat`. Este emo]ionant faptul c` at#ta lume este interesat`
de un eveniment ost`[esc \nc#t unii str`bat patru-cinci sute
de kilometri p#n` la locul cu pricina. Dincolo de aceasta,
\ns`, se creeaz` o situa]ie foarte complicat` pentru
organizatori, situa]ie gestionat` gra]ie unor eforturi cu totul
deosebite. De la asigurarea unui banal pahar cu ap` [i p#n`
la asisten]` medical`, gazdele \ncearc` s` vin` \n \nt#mpinarea
celor mai diferite dorin]e ale musafirilor.

|n ceea ce-i prive[te pe cei ce depun Jur`m#ntul,
num`r#nd [i ei c#teva sute bune, ace[tia s-au preg`tit cum

EXPERIEN}~ DE VIA}~
PENTRU
PATRU MII DE OAMENI

La {coala de Aplica]ie pentru Radioloca]ie, din Ploie[ti,
militarii cu termen redus care urmeaz` cursul de formare
a cadrelor \n rezerv` au depus Jur`m#ntul Militar al`turi
de militarii \n termen ai Grupului de pompieri “{erban
Cantacuzino” [i ai {colii de Formare Subofi]eri Pompieri.
A fost de fa]` generalul de brigad` Costel T`taru –

loc]iitor al comandantului Diviziei 1 Aerian` “Siret”.

La ceremonialul militar [i religios au participat comandan]i
ai unit`]ilor militare din garnizoana Ploie[ti, ofi]eri \n rezerv`
[i numero[i invita]i ai militarilor, veni]i din toate col]urile
]`rii pentru a fi martorii acestui moment important din via]a
tinerilor osta[i.

Atmosfera \n care s-a desf`[urat festivitatea a fost una
de s`rb`toare: destins` [i deosebit de cald`. Am v`zut
chipuri luminate de z#mbete, dar [i lacrimi de bucurie [i
emo]ie \n ochii invita]ilor; am auzit caden]a ritmat` a pasului
de defilare [i sunetul sincron al armelor m#nuite cu dib`cie,
am auzit rostindu-se cu hot`r#re fiecare cuv#nt al
Jur`m#ntului fa]` de Patrie, dar am auzit, \n egal` m`sur`,
aplauze entuziaste [i urale de \ncurajare.

{i la {coala de Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete
Antiaeriene militarii noului contingent au depus Jur`m#ntul
de credin]` fa]` de patrie.

|nc` de la prima or` a dimine]ii  oaspe]i, veni]i  \ntr-un
num`r impresionant, din toate col]urile ]`rii, p`rin]i, fra]i,
surori, so]ii [i prietene, a[teptau, consult#ndu-[i ceasurile
din minut \n minut, momentul \n care puteau accede c`tre
locul de desf`[urare a ceremonialului.

Platoul de instruc]ie era asemenea unui furnicar.
Comandan]ii de plutoane f`ceau ultimele preciz`ri \naintea
deplas`rii la locul de depunere a jur`m#ntului. Toate acestea
sub privirile atente ale locotenent-colonelului Marian

Androne, comandantul Batalionului de Instruc]ie.

“Rezultatele bune [i foarte bune ob]inute \n cadrul
procesului de instruire [i la [edin]ele de tragere – ne-a
m`rturisit locotenent-colonelul Androne – m` \ndrept`]esc
s` apreciez c` nivelul de preg`tire al militarilor, dup`
parcurgerea modulului de ini]iere, este bun”.

|n discursul s`u, colonelul Tudor Dragomir,

comandantul {colii de Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete
Antiaeriene, a eviden]iat semnifica]ia momentului [i le-a atras

PRIMA LEC}IE
DE ISTORIE MILITAR~

Gheorghe Andrei a venit \mpreun` cu familia – so]ia sa,
Ionica Teodora, [i fiica sa, \n v#rst` de numai 3 luni, Mihaela
Maria – pentru a fi al`turi de cumnatul s`u \n momentul
pecetluirii, prin jur`m#nt, a actului de credin]` fa]` de ]ar`.

Militarul cu termen redus Radu Timi[, din Maramure[,
ne-a relatat c` s-a \ntors din Germania, unde a lucrat o perioad`
de timp, special pentru a efectua stagiul militar, deoarece ar fi
tentat s` urmeze o carier` de cercet`tor \n domeniul militar,
convingerea sa fiind aceea c` “nu po]i ob]ine rezultate
performante dec#t atunci c#nd cuno[ti foarte bine mediul \n
care lucrezi”. Pentru tat`l s`u, Teodor Timi[, stagiul militar a
r`mas, chiar [i la 30 de ani de la efectuarea acestuia, “o
experien]` util`, care aduce fiec`rui b`rbat \mplinirea ca om”.
Prietena militarului, Sorina Copil, ne-a declarat c` este m#ndr`
de hot`r#rea lui Radu de a-[i \ndeplini, \nainte de toate,
\ndatorirea fa]` de ]ar`, fiind convins` de faptul c` “distan]a,
departe de a ucide dragostea, intensific` tr`irea sentimentelor”.

Militarul cu termen redus Traian Cornescu, din
Bucure[ti, a urmat, p#n` s` \mbrace haina militar`, dou`
facult`]i. Cei tenta]i s` cread` c` astfel de oameni au tendin]a
de a-[i neglija via]a personal` [i pe cea de familie se \n[eal`.
Traian este un exemplu c#t se poate de elocvent \n sensul
destr`m`rii acestei prejudec`]i. El este c`s`torit de 3 ani [i
ne-a m`rturisit c` ordinul de \ncorporare a sosit pe

aten]ia militarilor c` “prin leg`m#ntul rostit ast`zi, sub
faldurile Tricolorului, v` ve]i angaja pe drumul greu, dar \n
acela[i timp \n`l]`tor, al vie]ii ost`[e[ti, al r`spunderilor
majore fa]` de ]ar`, drum ce a fost str`b`tut [i de \nainta[ii
no[tri cu vrednicie, vitejie, d#rzenie [i, uneori, chiar cu jertfe”.

Generalul-maior (r) Corneliu {andru, veteran de r`zboi,
evoc#nd din faptele de vitejie ale camarazilor s`i \n timpul celui
de-al doilea r`zboi mondial, le-a adresat militarilor \ndemnul de
a cinsti memoria \nainta[ilor prin tot ceea ce vor face.

Cu emo]ie \n suflet, militarii au rostit cuvintele Jur`m#ntului
de credin]`. Asisten]a, impresionat` [i impresionant` ca num`r,
aproximativ o mie de persoane, a aplaudat \ndelung.

Generalul de brigad` Marinel Nicolae, directorul
Statului Major al For]elor Aeriene, le-a adresat militarilor
\ndemnul de a avea “viu \n cuget [i sim]ire, \n minte [i inim`,
spiritul Jur`m#ntului Militar pe care l-a]i rostit ast`zi! S` v`
c`l`uzeasc`, mereu [i pretutindeni, con[tiin]a c` sunte]i
osta[i, solda]i devota]i f`r` margini ai poporului [i }`rii.
Ridica]i-v` la nivelul misiunilor ce vi se vor \ncredin]a! Nu
v` speria]i de greut`]i [i lipsuri, de nereu[itele de moment,
de severitatea mediului militar. Fi]i b`rba]i adev`ra]i,
\nv`]a]i s` \nvinge]i, s` fi]i demni [i neclinti]i!”

Activitatea s-a \ncheiat o dat` cu defilarea militarilor. La
scurt timp, militarii [i rudele lor s-au contopit \ntr-o mul]ime
de oameni cu chipurile radiind de bucuria revederii. Soldatul

trebuie pentru un asemenea eveniment. De la pasul de
defilare la defilarea \n forma]ie, de la [tersul armei la
m#nuirea ei b`rb`te[te, de la cur`]atul [i ajustarea ]inutei
la abordarea unei pozi]ii solemne \n clipele rostirii sacrelor
cuvinte.

La ceremonialul depunerii Jur`m#ntului Militar de c`tre
cei mai tineri osta[i de la Boboc au participat generalul-

locotenent dr. Ion Magdalena, loc]iitor al [efului

Statului Major al For]elor Aeriene, [i generalul de

flotil` aerian` dr. Mihail Orzea]`, director adjunct al

Statului Major General.

Este cu totul tulbur`tor s` asi[ti la momentul \n care
sute de glasuri tinere rostesc cuvintele Jur`m#ntului.
Vibreaz` sufletele celor ce str#ng arma la piept [i privesc
]int` Drapelul de Lupt`, vibreaz` sufletele celor ce \i admir`,
vibreaz` [i v`zduhul p#n` departe, \n \nalt. Slujba religioas`
completeaz` fericit o atmosfer` deja \n`l]`toare, senti-
mentele tuturor ating#nd profunzimi unice.

Am discutat pe parcursul a dou` zile cu numero[i tineri
b`rba]i veni]i la ost`[ie. Din p`cate, mul]i dintre ei au
probleme. Unii de s`n`tate, al]ii cu familiile. Cea mai trist`
concluzie este c` o bun` parte provin din medii neajutorate,
din colectivit`]i st`p#nite de s`r`cie, cu un nivel de
cuno[tin]e redus. Comandan]ii lor \[i \ntrebuin]eaz` toate
posibilit`]ile pentru a-i ajuta s` se ridice la \n`l]imea
solicit`rilor, \i \ncurajeaz`, le faciliteaz` \nv`]area, dar de
multe ori subiec]ii sunt bloca]i \n ale lor g#nduri [i necazuri.

|n pofida acestor lucruri, interlocutorii mei cu c#teva
zile de armat` s-au ar`tat optimi[ti, hot`r#]i s`-[i fac` treaba,
s` r`spund` cu bine probei de un an sub Drapel. C#]iva mi-au
m`rturisit c` fac armata din convingerea c` \i va ajuta s` se
\ncadreze undeva s` munceasc`.

Un osta[ pirpiriu, dintr-o familie cu 15 copii, ne-a asigurat
c` el nu va avea probleme: “voi fi la fel de bun ca ceilal]i
colegi ai mei. Voi termina stagiul cu bine [i voi merge acas`
s`-mi ajut familia”.

Al]ii, nu pu]ini la num`r, au venit cu g#ndul s` r`m#n`
\n armat` ca militari angaja]i, profesioni[ti: “armata e
serioas`. Dac` \]i vezi de treab`, toate-s bune”.

Dar cel mai mult m-a impresionat un b`iat bine f`cut,
de departe brunet [i care \nc` mai p`stra dintr-o atitudine
specific`: “...[efu’, eu m` simt bine aici. Am de m#ncare,
am unde s` dorm. Mi-ar fi [i ru[ine s` o dau na[pa. Le-am
spus de cum am venit c` sunt ]igan, ce-i aia rom?, dar eu
sunt ]igan serios [i o s` plec din armat` gradat. M` am cu
to]i pe bune [i nu v`d ce treab` s`-mi dea [i eu s` nu o
r`zbesc...”.

Festivitatea depunerii Jur`m#ntului Militar la {coala
de Aplica]ie de la Boboc a fost o experien]` deosebit`.
Pentru cei aproape o mie de osta[i care au rostit sacrul
leg`m#nt [i, desigur, pentru cei peste trei mii de
oaspe]i ai lor.

Comandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEI

nea[teptate, \nt#rziind “demersurile” familiei Cornescu de
a-[i spori “efectivele”. So]ia sa, Elena Cornescu, o fire deosebit
de sociabil`, ne-a spus c`, pentru familia lor, conceperea unui
copil este un lucru c#t se poate de important, care nu poate fi
l`sat la voia \nt#mpl`rii. Pe scurt, Traian [i Elena planificaser`
ca primul lor copil s` se nasc` \n zodia Leu. Acest plan a
c`zut, deoarece pe timpul primei etape a stagiului militar
Traian nu a beneficiat de nici o permisie, \ns` familia
Cornescu nu a disperat, activ#nd planul de rezerv`: copilul
lor va fi Scorpion sau Capricorn! Suntem convin[i c` maiorul

Dorel Govor, \n calitate de [ef al cursului de formare a
subofi]erilor \n rezerv`, va \n]elege [i \ncuraja t#n`ra familie
\n atingerea acestui important obiectiv.

La finalul festivit`]ii de depunere a Jur`m#ntului Militar,
invita]ii au avut posibilitatea s` viziteze Muzeul armei
radioloca]ie [i Sala de tradi]ii a unit`]ii. Pornind pe alee, \n
direc]ia indicat` de organizatori, un b`tr#nel ]in#nd de m#n`
un pu[ti de c#]iva ani[ori, probabil nepotul s`u, a oftat
prelung, \ntreb#nd nostalgic: “Unde-o fi, domnule, nelipsita
fanfar` de la ceremoniile de alt`dat`?...” “Ce-i aia <<fanfal`>>,
tataie?” – a venit, prompt, r`spunsul “piticului”, readuc#nd
z#mbetul pe chipul \ncruntat pentru o clip` al bunicului.

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

Savu M`d`lin, ie[it cam “[ifonat” din \mbr`]i[`rile p`rin]ilor
extrem de emo]iona]i c` [i-au v`zut singurul copil \ntr-un
astfel de moment, ne-a m`rturisit c` “am trecut relativ u[or
peste greut`]ile inerente ale adapt`rii la cerin]ele serviciului
militar. M` simt bine [i sper ca experien]a acumulat` aici
s`-mi foloseasc` [i pe viitor”.

Soldatul Lucian Dumitru \[i str#ngea dr`g`stos, \n bra]e,
so]ia. “Fire[te c` \mi era foarte dor de ea – ne-a m`rturisit
\n momentul \n care am \ndr`znit s`-i \ntrerupem – din acest
punct de vedere cred c` \mi va fi destul de greu [i pe viitor,
dar sunt con[tient c` trebuie s`-mi fac datoria fa]` de ]ar`“.

Soldatul Ionu] P`tra[cu, al`turi de p`rin]i [i prietena sa, Dana,
tr`ie[te bucuria revederii a \nc`... 20 de prieteni. Ras \n cap [i
bine f`cut, are aspect de bodyguard. Cu toate acestea, ne-am
apropiat de el [i am aflat c`: “am practicat rugby-ul timp de cinci
ani. De acolo mi se trag <<freza>> [i statura, nu c` a[ fi f`cut
vreo boac`n` de c#nd sunt \n armat`. M` bucur c` aici, pe l#ng`
preg`tirea specific`, am ocazia s`-mi men]in condi]ia fizic`“.

Soldatul cu termen redus Strinu Brad, din Bucure[ti,
ne-a m`rturisit c` “este convins c` va \nv`]a foarte multe
lucruri noi \n aceast` arm` cu un \nalt nivel tehnic”.

|n scurt timp, militarii au plecat \n prima lor permisie,
purt#nd \n suflet o prim` lec]ie de istorie militar`.

C`pitan CRISTIAN PREDAC`pitan CRISTIAN PREDAC`pitan CRISTIAN PREDAC`pitan CRISTIAN PREDAC`pitan CRISTIAN PREDA

TIMPUL |MPLINIRILOR
B~RB~TE{TI
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AAAAArmata –rmata –rmata –rmata –rmata –

v#rful de lancev#rful de lancev#rful de lancev#rful de lancev#rful de lance

al succesuluial succesuluial succesuluial succesuluial succesului

de la Pragade la Pragade la Pragade la Pragade la Praga
Ion Iliescu, pre[edintele Rom#niei: “Armata a avut un rol decisiv \n toate aceste

eforturi pe care Rom#nia le-a f`cut, de mai bine de 12 ani, pentru a deveni un partener
recunoscut, apreciat [i, iat`, invitat ca s` intre \n structurile euro-atlantice. Sunt eforturi
apreciate de parteneri [i \n plan intern, pentru modernizarea structurilor armatei noastre,
ca [i pentru participarea activ` la momente comune. Mai ales pentru normalizarea situa]iei
\n spa]iul iugoslav, vecin nou`, \n regiunea noastr`, care s-a dovedit a fi cea mai fragil` \n
plan european. Ca [i recent, dup` 11 septembrie, felul cum a ac]ionat societatea
rom#neasc` [i prezen]a militar` \n Afganistan. De aceea, pe bun` dreptate, \mi exprim
recuno[tin]a pentru eforturile pe care militarii no[tri le-au f`cut [i le \ntreprind \n
continuare”.

Adrian N`stase, prim-ministru al Rom#niei: “Armata a avut rolul determinant!
P#n` la urm`, nu discut`m despre intrarea \ntr-o forma]ie muzical` sau despre un club
economic, ci despre o alian]` militar`. {i atuurile noastre cele mai importante, pe care
le-am [i testat, de altfel, \n Afganistan, au fost cele militare. Ceilal]i au fost, poate, mai
buni dec#t noi \n domeniul seminariilor pe probleme de securitate. Dar noi am dovedit
c` avem o for]` militar` real`. Avem capacitatea de a fi utili, ca parteneri, \ntr-o alian]`
militar`. Sigur, ne descurc`m atunci c#nd este vorba de dimensiunea politic` a unei
alian]e, reu[im s` cre`m compatibilit`]i din punct de vedere al valorilor sau al institu]iilor.
Dar, repet, elementul cel mai important l-au avut militarii [i vreau s` le mul]umesc \n
mod deosebit acum, deoarece, \n mod evident, eforturile lor, de-a lungul acestor ani
foarte lungi [i grei, au determinat rezultatul pozitiv de la Praga”.

– A[a cum am sperat cu to]ii,

Rom#nia a fost invitat` s` devin`

membru NATO. Ce sentimente v`

\ncearc` \n leg`tur` cu acest act, numit

de toat` lumea, istoric?

– Sunt multe lucruri pe care a[ dori s` le spun. Am s` m`
refer, \ns`, numai la c#teva care-mi par mai relevante pentru
acest moment. |n primul r#nd, simt c` deja sunt un cet`]ean al
unei na]iuni care [tie ce dore[te \n viitor. Apoi, ca militar, simt o
mare satisfac]ie pentru faptul c` eforturile la care am participat
al̀ turi de to]i camarazii mei din For]ele Aeriene nu au fost \n
zadar.

Sunt deopotriv` foarte m#ndru [i foarte bucuros c` For]ele
Aeriene au fost apreciate pentru capacit`]ile opera]ionale
dovedite cu ocazia particip`rilor la exerci]iile multina]ionale [i
\n opera]iunile de sprijin al p`cii. Aceste aprecieri s-au reg`sit
\n rezultatele [i concluziile eviden]iate \n opera]iunea evalu`rii
de ansamblu a Armatei Rom#ne [i au contat \n procesul
negocierilor pentru invitare \n Alian]`.

– Ce reprezint` aceast` invita]ie din

punctul de vedere al securit`]ii

na]ionale?

– |n opinia mea, primul lucru care ar trebui spus este c`
ast`zi, av#nd \n vedere viteza cu care se dezvolt` tehnologiile
militare [i ritmul cu care se schimb` natura provoc`rilor [i
amenin]`rilor, aproape nici o ]ar` nu-[i poate asigura propria
securitate.

Fa]` de aceste situa]ii, orice ]ar` care dore[te sau este
nevoit` s`-[i asigure propria securitate are obliga]ia s` aloce
resurse foarte mari pentru ap`rare,  pentru achizi]ionarea de
echipamente de lupt` adecvate, s`-[i antreneze militarii potrivit
unor scenarii noi. Dar, cum se \nt#mpl̀  de regul̀ , nu reu[e[te
niciodat` s`-[i acopere integral cheltuielile \n acest scop.

Rom#nia, prin invita]ia care i-a fost adresat` la Praga, \[i
acoper` nevoia de securitate. Totodat`, \ns`, va trebui s`-[i
dezvolte anumite capacit`]i de ap`rare care s` fie
complementare cu cele ale Alian]ei [i s` continue dezvoltarea
planurilor [i programelor de profesionalizare [i de
interopera]ionalizare a structurilor. Din aceast` perspectiv` ne
a[teapt` cel pu]in acelea[i eforturi ca [i p#n` acum.

– Av#nd \n vedere hot`r#rea de la

Praga, care sunt coordonatele de

dezvoltare, \n viitorul apropiat, a

Armatei Rom#ne [i, respectiv, For]elor

Aeriene ale Rom#niei? Exist` posi-

bilitatea ca o parte a coordonatelor de

restructurare s` fie fundamental

schimbate?

– Cred c` ar fi bine s` \ncep cu ultima parte a \ntreb`rii [i
anume cu faptul c` planurile de restructurare [i modernizare
ale armatei [i, implicit, ale For]elor Aeriene, nu vor suferi
modific`ri esen]iale. Afirma]ia mea se sprijin` pe argumentul
c` planurile actuale, care sunt fundamentate pe resursele
predictibile p#n` \n 2007 [i cu perspectiv` p#n` \n 2015, au
fost prezentate \n detaliu la NATO unde, asista]i de exper]ii
Alian]ei, credem c` am atins exigen]ele stabilite pentru ]`rile
membre.

Dar, aceast` judecat` ar fi prea simpl̀  [i n-ar constitui
totu[i un motiv foarte puternic pentru a spune cu certitudine c`
nu vor fi anumite schimb`ri. Spun aceasta, \ntruc#t la Summit-
ul de la Praga au fost luate decizii majore privind modificarea
doctrinei politice [i ac]ionale, pentru a r`spunde mai eficient
provoc`rilor asimetrice. Aceste decizii vor avea impact asupra
planurilor tuturor armatelor ]`rilor membre, cu efecte nemijlocite
asupra structurii de for]e, pentru asigurarea unei mobilit`]i
sporite, a nivelului de preg`tire pentru lupt`, a tehnicii,
armamentului [i muni]iilor, a capacit`]ii [i vitezei de reac]ie [i a

abilit`]ilor de ac]iune \n comun. |n virtutea aceleia[i decizii, \n
viitorul apropiat, ne putem a[tepta la o oarecare specializare a
for]elor fiec`rei na]iuni.

Privite din aceast` posibil̀  perspectiv`, coordonatele de
dezvoltare a planurilor de modernizare a Armatei Rom#niei
vor fi, \n principal, urm t̀oarele: continuarea restructur`rii for]elor,
\n vederea asigur`rii cadrului prev`zut \n program [i a sus]inerii
ca baz  ̀de finan]are complet̀  a atingerii [i men]inerii capacit̀ ]ii
opera]ionale maxime; dezvoltarea gradual̀ , \ntr-un ritm mai
rapid, a programelor de comand`-control [i comunica]ii;
elaborarea programelor de selec]ie, formare [i antrenare a
personalului militar, care va trebui s` ajung` \n 2007 la un
procent de \ncadrare de 80 la sut` pentru unit`]ile din for]ele
active; modernizarea infrastructurii [i asigurarea pas cu pas a
elementelor de sprijin, ca ]ar` gazd`, \n situa]ia \n care Alian]a,
cu o parte din for]e, ar ac]iona de pe teritoriul Rom#niei.

For]ele Aeriene \[i vor concentra aten]ia \n urm`toarele

direc]ii: definitivarea noii structuri, structur` care este proiectat`
a fi adaptat̀  viitoarelor sarcini opera]ionale, p#n  ̀c t̀re orizontul
anului 2005; dezvoltarea sistemului de comand`-control, pentru
asigurarea conducerii for]elor [i managementului spa]iului
aerian, program care prevede inclusiv interconectarea
sistemului cu cel apar]in#nd Alian]ei; modernizarea unor
categorii de echipamente de lupt̀  [i achizi]ionarea altora pentru
a asigura proiectarea puterii aeriene la nivelul capacit`]ii
opera]ionale definite \n planurile noii for]e; opera]ionalizarea
unit`]ilor prin efectul obiectivelor definite mai sus [i prin
desf`[urarea unui proces de instruire mai intens [i mult mai
bine sus]inut financiar.

Desigur, pentru a se \n]elege mai clar care vor fi ac]iunile
concrete [i cum vor fi resim]ite de personalul For]elor Aeriene,
efectele restructur`rii [i moderniz`rii categoriei noastre de for]e,
ne-ar trebui foarte mult spa]iu. Trebuie s` spun c` aceste detalii
sunt relativ cunoscute \n unit`]i, iar dup` \nceputul anului 2003
vor fi dezvoltate [i prezentate personalului pentru a [ti [i a
\n]elege exact ce avem de f`cut.

– Care este mesajul dumneavoastr`,

\n leg`tur` cu acest eveniment, pentru

personalul For]elor Aeriene ale

Rom#niei?

– V` mul]umesc pentru oportunitatea oferit` de a m`
adresa \ntregului personal din For]ele Aeriene, de a adresa
felicit`ri pentru rezultatele ob]inute de c`tre fiecare \n parte,
rezultate care \nsumate ofer` imaginea c` suntem capabili s`
schimb`m concep]ii structurale [i ac]ionale, c` putem dep`[i
greut`]ile inerente unui proces de tranzi]ie sever, c` am trecut
un examen greu, iar bucuria acestei reu[ite este tr`it` de
\ntreaga popula]ie a ]`rii.

Nu a fost u[or s` ajungem aici [i nu va fi u[or nici \n
continuare, sunt convins \ns`, c` fiecare dintre noi va avea
poten]ialul necesar s` parcurg` noul drum al̀ turi de alia]i.

|n final, \nc  ̀o dat̀ , mul]umesc tuturor colegilor, v  ̀transmit
felicit`ri [i v` urez succes c`tre o nou` identitate!

Comandor DUMITRU AMARIEI

“ROM@NIA |{I ACOPER~
NEVOIA DE SECURITATE...”

– interviu cu generalul-locotenent Constantin Gheorghe,
[eful Statului Major al For]elor Aeriene –

“ROM@NIA |{I ACOPER~
NEVOIA DE SECURITATE...”

}ARA NOASTR~ A FOST INVITAT~
S~ FAC~ PARTE DIN NATO

}ARA NOASTR~ A FOST INVITAT~
S~ FAC~ PARTE DIN NATO
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General de brigad` Marinel Nicolae, director al

Statului Major al For]elor Aeriene: “Satisfac]ia pentru
decizia istoric` luat` la Praga este cu at#t mai mare cu c#t
noi, militarii, am lucrat ani buni de zile pentru sus]inerea
ei. A[ spune c` a fost greu, dar a meritat. Urmeaz` o
perioad` a clarific`rilor  definitive [i, pe aceast` baz`, a
ac]iunilor care s` contureze exact forma [i dimensiunea
fiec`rei structuri militare din domeniul ap`r`rii [i, deci, [i
pe cele ale categoriei noastre de for]e armate.

|ntrev`d c` nu va fi deloc u[or sau simplu, dar, cum
\nceputul a fost f`cut conving`tor, sunt optimist \n ceea ce
prive[te continuarea procesului prin care For]ele Aeriene
ale Rom#niei vor deveni compatibile, interoperabile din

toate punctele de vedere cu cele apar]in#nd statelor din Alian]`”.

General de flotil` aerian` dr. Constantin Zaharia,

comandantul Academiei For]elor Aeriene “Henri

Coand`”: “Nominalizarea oficial` a Rom#niei pentru
admiterea \n cel de-al doilea <<val>> de extindere a Alian]ei
Nord-Atlantice \nseamn`, \nainte de toate, recunoa[terea
progreselor substan]iale pe care ]ara noastr` le-a \nregistrat
\n atingerea obiectivelor specifice procesului de aderare.
Bucuria prilejuit`, de acest succes istoric, Armatei Rom#ne
este cu at#t mai mare cu c#t militarii rom#ni v`d
materializ#ndu-se sub ochii lor rodul eforturilor investite p#n`
\n prezent, cu perseveren]`, \n reforma organismului militar.
Totu[i, ne afl`m la \nceput de drum. Un drum care pentru
institu]ia noastr` de \nv`]`m#nt militar \nseamn` ac]iune

novatoare, modernizare, muta]ii \n conceperea [i desf`[urarea preg`tirii studen]ilor,
dar [i \n mentalitatea oamenilor, fie c` ei se afl` la catedr` sau \n b`nci. Responsabilitatea
noastr` este cu at#t mai mare cu c#t studen]ii de ast`zi sunt cei care, devenind ofi]eri,
vor ac]iona peste pu]in timp ca lupt`tori sau comandan]i \n unit`]i [i subunit`]i ale For]elor
Aeriene integrate \n structurile NATO.

General de brigad` Costel T`tar, loc]iitor al

comandantului Diviziei 1 Aerian` “Siret”: “Ca
rom#n, ca simplu cet`]ean, consider c` hot`r#rea
referitoare la ]ara noastr` luat` la Praga reprezint` un
eveniment cu \nc`rc`tur` istoric` deosebit`. Peste ani
ne vom aduce aminte cu satisfac]ie de aceast` mare
decizie [i vom fi bucuro[i s` le spunem nepo]ilor c` am
fost contemporani, c` am fost p`rta[i la adoptarea ei.

Ca militar, ca general al Armatei Rom#ne, consider
c`, \ntre altele, invitarea Rom#niei de a adera la NATO
reprezint` recunoa[terea eforturilor \ntreprinse pentru
punerea \n aplicare a planului de restructurare [i
modernizare a institu]iei noastre militare, eforturi pe

care, f`r` discu]ie, trebuie s` le continu`m.
|n noul context, \mi propun s` acord aten]ie deosebit` perfec]ion`rii preg`tirii

proprii [i a colaboratorilor mei pornind de la obliga]ia de a cunoa[te concep]ia
de lucru \n NATO, reglement`rile \n vigoare, modul de func]ionare a organiza]iei,
misiunile [i responsabilit`]ile NATO. Aceasta pentru ca pa[ii no[tri spre o
integrare complet` [i definitiv` \n Alian]` s` fie f`cu]i \ntr-o c#t mai mare
cuno[tin]` de cauz`”.

General-locotenent dr. Ion Magdalena, loc]iitor al

[efului Statului Major al For]elor Aeriene: “Hot`r#rea cu
privire la invitarea Rom#niei s` adere la NATO este una
\n`l]`toare, d`t`toare de satisfac]ie [i speran]`, dar pe deplin
meritat` de poporul rom#n, de armata sa.

Folosirea perspectivelor create, atingerea tuturor
obiectivelor pentru integrare, at#t din punct de vedere
cantitativ, c#t [i calitativ,  vor constitui \nc` o \ncercare deosebit
de important` pentru Statul Major al For]elor Aeriene. Dar,
ca [i p#n` acum, suntem preg`ti]i s` abord`m procesul \n toat`
complexitatea sa, s` stabilim variantele optime de dezvoltare
a planurilor de realizare a structurii de for]e [i, ulterior, de

modernizare a \nzestr`rii, concomitent cu opera]ionalizarea \n
termenii stabili]i a marilor unit`]i [i unit`]ilor din For]ele Aeriene.

Nu exist`, cel pu]in dup` [tiin]a noastr`, nici un element obiectiv, sau care s-ar
obiectiva \ntre timp, de natur` s` \mpieteze asupra ritmului procesului, a principiilor
[i coordonatelor [i, cu at#t mai pu]in, a direc]iei sale. Ba chiar am putea spune c`
toate premisele, [i cele morale, emo]ionale, [i cele materiale, se reg`sesc \n acela[i
flux – f`r` variante, f`r` alternative. A[a cum rom#nii \[i doresc de mai mult de jum`tate
de secol”.

General-maior Gheorghe Catrina, comandantul

Comandamentului Opera]ional Aerian Principal:

“Pentru mine personal nu a fost o surpriz` faptul c` ]ara
noastr` a fost invitat` s` devin` membru NATO. Unul
din motivele pentru care m` a[teptam la aceast` hot`r#re
este acela c`, \n bun` m`sur`, elementele lupt`toare din
cadrul categoriei noastre de for]e armate sunt preg`tite,
sunt capabile s` ac]ioneze dup` proceduri NATO [i c` o
parte a dot`rii noastre este compatibil` cu tehnica de
lupt` a Alian]ei, fie c` a fost modernizat`, fie c` este
modern`, recent achizi]ionat`.

Referindu-m`, de pild`, la Comandamentul Opera-
]ional Aerian Principal, acesta a fost conceput [i realizat

pentru a lucra \ntr-un sistem compatibil sut` la sut` cu noul sistem ACCS folosit
\n cadrul Alian]ei.

La fel, pot s` anticipez c` nivelul de preg`tire al cadrelor din Comandamentul
Opera]ional Aerian Principal, unii dintre ei fiind instrui]i \n ]`ri apar]in#nd Alian]ei,
ne va permite s` parcurgem f`r` probleme procesul de integrare a spa]iului aerian
na]ional \n spa]iul aerian gestionat de NATO.

Dup` bucuria fireasc` la aflarea ve[tii celei bune, at#t eu c#t [i colaboratorii mei
suntem st`p#ni]i de un sentiment de responsabilitate  \n leg`tur` cu ceea ce trebuie
s` \ntreprindem pentru protejarea obiectivelor de pe teritoriul na]ional, dar [i pentru
\ndeplinirea, cu succes, al`turi de alia]i, a eventualelor viitoare misiuni de lupt`”.

General de flotil` aerian` F`nic` C#rnu,

comandantul Diviziei 2 Aerian` “Mure[“: “Suntem
rom#ni [i, precum to]i rom#nii, ne-am emo]ionat [i ne-am
bucurat de faptul c` la Praga s-a luat hot`r#rea pe care o
a[teptam at#t de mult. Ata[a]i dorin]ei de aderare la Alian]`,
dorin]` a \ntregului popor rom#n, militarii [i civilii din
Divizia 2 Aerian` [i-au f`cut con[tiincios datoria [i au
asigurat condi]iile necesare realiz`rii reformei \n structurile
noastre. Acestea cu toate c` marea noastr` unitate, prin
dimensiunile restructur`rii, prin profunzimea procesului,
suport` consecin]e dintre cele mai drastice \n planul
resurselor umane. Dar fiecare dintre noi a \n]eles c`

interesul na]ional, importan]a asigur`rii necesarului de securitate a statului rom#n
sunt mai presus de orice altceva. De aceea, ne afl`m cu bucurie printre cei ce salut`
sincer invita]ia adresat` ]`rii noastre de a adera la Alian]a Nord-Atlantic` [i suntem
onora]i s` contribuim, \n continuare, la derularea ac]iunilor ce vor consfin]i definitiv
integrarea Rom#niei \n NATO”.

General de flotil` aerian` Liviu Burhal`, comandantul

Bazei 86 Aerian` Fete[ti: “Nimic mai frumos, mai
emo]ionant dec#t s`-]i vezi eforturile \ncununate de succes!
Oamenii din unitatea noastr` tr`iesc cu intensitate bucuria
invit`rii Rom#niei \n NATO, cu at#t mai mult cu c#t o parte
din ei s-au aflat \n ac]iunea direct`, nemijlocit` de argumentare
prin fapte a voin]ei de aderare a ]`rii noastre la structurile
Alian]ei. Participarea la exerci]iile bilaterale [i multina]ionale,
la aplica]ii cu ]`rile din Parteneriatul pentru Pace [i cu cele
aflate deja \n NATO, ne-au dat ocazia s` demonstr`m viitorilor
alia]i gradul nostru de preg`tire, din perspectiva folosirii
procedurilor NATO, nivelul de interoperabilitate asigurat de
aeronavele din dotare.

Rezultatele constant foarte bune au fost apreciate de fiecare dat` ca atare de cei al`turi
de care am ac]ionat. De aceea, cu satisfac]ia datoriei onorate, spun c` suntem bucuro[i,
suntem m#ndri de perspectiva care s-a deschis Armatei Rom#ne, ca \ntreg, [i For]elor
Aeriene, ca parte, prin invitarea Rom#niei s` adere la Alian]a Nord-Atlantic`. Dincolo de
g#ndurile [i sentimentele noastre din aceste zile se afl` hot`r#rea [i obliga]ia de a continua
pe acelea[i coordonate. Este ceea ce vom face negre[it!”

EVENIMENT CARE
VA SCHIMBA

ISTORIA
ROM@NIEI

{I A
ARMATEI SALE

EVENIMENT CARE
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– opinii ale unor cadre de comand`
din Statul Major al For]elor Aeriene –
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Cea de a opta Sesiune anual` de

medicin` [i psihologie aeronautic` s-a
bucurat de o participare prestigioas`. |n
deschiderea lucr`rilor, participan]ilor la
tradi]ionala manifestare [tiin]ific` le-au fost
adresate cuvinte de salut din partea
ministrului ap`r`rii na]ionale, [efului Statului
Major al For]elor Aeriene, Academiei de
{tiin]e Medicale, Direc]iei de Asisten]`
Medical` a Armatei, de c`tre generalul-
locotenent (r) Iosif Rus, generalul-maior prof.
univ. dr. Ioan Nedelcu, consilieri ai ministrului,
generalul-maior Gheorghe Catrina, coman-
dantul Comandamentului Opera]ional Aerian
Principal, academician prof. univ. dr. Mihai
Zamfirescu, secretarul Academiei de {tiin]e
Medicale, generalul-maior prof. univ. dr. Mihai
Augustin.

Au fost eviden]iate prestigiul de care se
bucur` Institutul \n lumea medical`,
laborioasa sa activitate de expertiz`,
asisten]` de specialitate acordat`
personalului militar, c#t [i \n domeniul
cercet`rii [tiin]ifice, afirmarea tot mai

Cea mai recent` edi]ie a Revistei de
Medicin` [i Psihologie Aeronautic` \[i
consacr` paginile \n special materialelor
prezentate la Sesiunea anual` de comunic`ri,
ceea ce ridic` substan]ial calitatea [i
densitatea actului informa]ional medical.

Un alt aspect prin care se deta[eaz` acest
al 21-lea num`r \l constituie bogata
reprezentare grafic`, \n bun` parte color, fapt
ce aduce un spor \n consisten]a argumentelor
cu care sunt sus]inute ideile reie[ite din studiile
efectuate.

Ne referim, de pild`, la studiul clinic
“Monitorizarea sindromului X metabolic la
personalul aeronautic”, realizat de generalul
de brigad` dr. {tefan Blaj, colonelul dr. Marian
Macri [i maiorii dr. Florica [i Florin N`ft`n`il`,
“Studiul osteoporozei la personalul aero-
navigant”,  opera unui larg colectiv de autori
din Institut [i de la Spitalul Clinic de Urgen]`
Militar Central, “Hipertensiunea arterial` la
personalul aeronautic”, de c`pitan dr. Mirela
Anghel, ca [i alte evalu`ri, cum ar fi cele privind

La Institutul Na]ional de Medicin`
Aeronautic` [i Spa]ial` “General dr. aviator
Victor Anastasiu” a avut loc ceremonialul
dezvelirii bustului ilustrului \nainta[, al c`rui
nume \l poart` prestigioasa institu]ie medical`.

Cel ce avea s` devin` creatorul [colii
rom#ne[ti de medicin` aeronautic`,
\ntemeietorul Serviciului Sanitar Aeronautic [i
al Centrului Medical Aeronautic, s-a n`scut \n
anul 1886. A fost angajat \n 1913 de Liga
Aerian` Rom#n` pentru a asigura asisten]`
medical` personalului navigant. Dup` c#]iva
ani a fost numit \n fruntea Serviciului Sanitar
Aeronautic. Sub conducerea sa au fost
efectuate primele studii asupra personalului
aeronavigant \n timpul zborului. A fost primul
medic rom#n brevetat ca pilot aviator, \n 1916,
[i al doilea din lume, dup` francezul Reymond.
Autor a numeroase lucr`ri de medicin`

aeronautic`, unele din ele prezentate la
conferin]e [i congrese interna]ionale, medicul
militar Anastasiu s-a bucurat de largi aprecieri
\n lumea medical`. A fost membru \n diferite
societ`]i din ]ar` [i str`in`tate [i expert tehnic
la Liga Na]iunilor, \n sec]ia aeronautic`, pentru
problemele sanitare de avia]ie.

Victor Anastasiu a participat la primul r`zboi
mondial nu numai ca medic, ci [i ca pilot,
lupt`tor, execut#nd misiuni de lupt` aerian` [i
bombardament, pe l#ng` cele de recunoa[tere.
La 1 septembrie 1917, el a organizat, la Tecuci,
\n localul unei foste [coli profesionale, primul
spital aeronautic din ]ara noastr`, vizitat [i
apreciat de \ns`[i regina Maria.

Generalul dr. Anastasiu s-a aflat printre
ini]iatorii Comitetului care s-au ocupat de
construirea Monumentului Eroilor Aerului. Timp
de 12 ani, \n perioada 1920–1932, a fost [eful

Centrului Medical
Aeronautic. A trecut
\n eternitate la 86 de
ani, \n 1972.

Slujba de sfin]ire
a bustului a fost
oficiat` de preotul
militar C`lin Geor-
gescu, primul cleric
al Statului Major al
For]elor Aeriene
dup` 1990.

Monumentul ,
aflat la intrarea \n
curtea Institutului,
este opera sculpto-

rului Ioan Ladea, nepotul celebrului artist
Romul Ladea.

Au participat reprezentan]i ai ministrului
ap`r`rii na]ionale, Statului Major al For]elor
Aeriene, Academiei de {tiin]e Medicale,
Direc]iei de asisten]` de profil, precum [i
\ntregul colectiv al Institutului.

adaptarea la stresul hipoxic – hipobaric la
para[uti[ti, prin metoda termografiei compu-
terizate, dup` administrarea de oxigenatoare
cerebrale, de un colectiv condus de colonel
dr. ing. Ilie Capanu.

Ca de obicei, revista con]ine un set de
materiale consacrate psihologiei aeronautice,
studii temeinice, de \nalt` ]inut` [tiin]ific`
realizate de speciali[ti din Institut, multe dintre
ele prezentate, de asemenea, \n cadrul
Sesiunii. Pentru exemplificare, amintim
“Angajamentul profesional – factor stabilizator
al comportamentului \n activitate [i unitate”,
“V#rsta [i performan]a uman` \n mediul
profesional aeronautic”. Semnatarii sunt nume
de acum binecunoscute \n lumea personalului
navigant: locotenent-colonel dr. psih. Marian
Popa, dr. psih. Traian Manea, psih. Cezarina
Rotaru, Ioana Oprescu, Violeta Ionescu, Doina
Trandafir.

Re]inem, totodat`, contribu]ia deosebit`
a doamnei maior dr. Simona Berbecar \n
elaborarea unor studii medicale de nivel ridicat.

REVISTA DE MEDICIN~REVISTA DE MEDICIN~REVISTA DE MEDICIN~REVISTA DE MEDICIN~REVISTA DE MEDICIN~
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viguroas` \n lumea medical` na]ional` [i
interna]ional`, oglindit` de particip`ri notabile
la conferin]e [i congrese de peste hotare,
precum [i prin conferirea unor distinc]ii at#t
institu]iei, c#t [i unora din membrii s`i. Cele
mai recente exemple \n acest sens sunt
Diploma de excelen]` primit` de Institut, la
Expozi]ia de cercetare [tiin]ific`, pentru
studiul influen]ei razelor cosmice asupra
organismului uman [i premiul I conferit
maiorului dr. Drago[ {tef`nescu la cel de-al
optulea Congres de Medicin` Balcanic`, \n
octombrie 2002.

Cu acest prilej a fost lansat [i “Compendiul“Compendiul“Compendiul“Compendiul“Compendiul
de Medicin` de Medicin` de Medicin` de Medicin` de Medicin` Aerospa]ial`”,Aerospa]ial`”,Aerospa]ial`”,Aerospa]ial`”,Aerospa]ial`”, o lucrare de
referin]` \n domeniu.

Comandantul Institutului, colonelul dr.
Marian Macri, care a condus Sesiunea de
Comunic`ri, a \nm#nat premiile anuale ale
Societ`]ii de Medicin` Aeronautic`. Premiul
“General dr“General dr“General dr“General dr“General dr..... Apostol Odiseu”Apostol Odiseu”Apostol Odiseu”Apostol Odiseu”Apostol Odiseu”  a fost atribuit
de Consiliul {tiin]ific c`pitanului dr. Mirela
Anghel, iar premiul “General dr“General dr“General dr“General dr“General dr. V. V. V. V. Victorictorictorictorictor
Anastasiu”,Anastasiu”,Anastasiu”,Anastasiu”,Anastasiu”, colonelului (r) dr. Lucian Marinescu.

Sesiunea a cuprins 23 de comunic`ri [i
i-a avut ca moderatori pe colonel dr. Mihai
Sima, locotenent-colonel psih. Marian Popa,
maiorii dr. Simona Berbecar [i Aurora Nicodin.

Interven]iile, de un \nalt nivel [tiin]ific, rod
al cercet`rii pe subiec]i din activitatea
aeronautic`, au fost realizate, \n cea mai
mare parte, de medici [i speciali[ti din cadrul
Institutului. Cu o mare [i justificat` aten]ie
au fost primite [i comunic`rile  reprezen-
tan]ilor altor institute sau unit`]i spitalice[ti,
cum ar fi Spitalul Clinic de Urgen]` Militar
Central, Spitalul Colentina, Institutul Na]ional
de Cercet`ri Aero-Spa]iale.

De men]ionat paleta larg` a specialit`]ilor
medicale abordate, practic nu a existat
domeniu care s` nu fi fost explorat, valoarea
profesional` a referen]ilor, noutatea actului
de cercetare [tiin]ific` pe care ace[tia l-au
comunicat cu predilec]ie [i, nu \n ultimul r#nd,
prezen]a mai numeroas` a tinerilor speciali[ti
\n r#ndul celor ce [i-au f`cut publice roadele
investiga]iilor.

Sesiunea [tiin]ific` anual` a Institutului de Medicin`
Aeronautic` [i Spa]ial` “General dr. av. Victor Anastasiu” a
fost marcat` [i de un eveniment editorial: lansarea
Compendiului de Medicin` Compendiului de Medicin` Compendiului de Medicin` Compendiului de Medicin` Compendiului de Medicin` Aerospa]ial`Aerospa]ial`Aerospa]ial`Aerospa]ial`Aerospa]ial`.

Carte de referin]`, unicat, apari]ie de o mare \nsemn`tate
\n lumea medical`, cum a fost caracterizat` de un grup de
somit`]i \n domeniu chiar \n deschiderea sesiunii, lucrarea
publicat` sub coordonarea a doi renumi]i speciali[ti \n
medicina aeronautic`, coloneii Marian Macricoloneii Marian Macricoloneii Marian Macricoloneii Marian Macricoloneii Marian Macri [i ConstantinConstantinConstantinConstantinConstantin
R`duic`R`duic`R`duic`R`duic`R`duic`, se remarc`, pe parcursul celor 450 de pagini,
printr-o ampl` [i laborioas` investiga]ie \n domeniu, \n toate
sferele de manifestare ale activit`]ii curativ-profilactice [i
expertizei medicale.

Demersul colectivului de autori, to]i \nregimenta]i sub emblema Institutului, are ca
fundament – cum subliniaz` [i academicianul profesor universitar dracademicianul profesor universitar dracademicianul profesor universitar dracademicianul profesor universitar dracademicianul profesor universitar dr. V. V. V. V. Victor Victor Victor Victor Victor Voicu,oicu,oicu,oicu,oicu,
secretarul general al secretarul general al secretarul general al secretarul general al secretarul general al Academiei Rom#ne,Academiei Rom#ne,Academiei Rom#ne,Academiei Rom#ne,Academiei Rom#ne, \n Prefa]` – o bogat` tradi]ie, de peste 80 de
ani, a institu]iei de elit` a medicinei noastre civile [i militare.

Sunt abordate, in extenso, aspectele fundamentale, dar [i particularit`]ile problematicii
medicale specifice patologiei aeronautice, cauze, manifest`ri, m`suri de protec]ie, modalit`]i
de tratare etc. Au fost, de asemenea, remarcate aspectele de mare actualitate ce privesc
factorul uman, igiena aeronautic`, medicina pasagerilor, precum [i cele din sfera MEDEVAC,
implica]iile psiho-medicale ale zborurilor spa]iale.

De[i abia ap`rut, volumul se bucur` de o larg` recunoa[tere a valorii sale.

Compendiu
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CINSTIREA |NAINTA{ILOR

L
a \mplinirea a dou` luni de la Conferin]a
Na]ional` a Veteranilor de R`zboi, Biroul
Executiv al Asocia]iei s-au \nt#lnit cu pre[edin]ii

filialelor jude]ene [i de sectoare ale Capitalei, pentru a analiza
modul \n care se \ndeplinesc  hot`r#rile forumului veteranilor
[i a stabili m`suri de rezolvare a sarcinilor pentru anul 2003.

Pre[edintele A.N.V.R., generalul (r) Marin Badea Dragnea,
[i secretarul de stat Ion Nicolae, [eful Oficiului pentru veteranii

de r`zboi din cadrul Secretariatului General al Guvernului, au
anun]at, \ntre altele, c` este \n curs de elaborare Metodologia
de aplicare a Legii nr. 167 din 2002, care a adus modific`ri [i
complet`ri Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r`zboi, precum
[i unele drepturi ale invalizilor [i v`duvelor de r`zboi. Astfel, \n
cazul \n care nu sunt posibilit`]i de \mpropriet`rire cu 1 ha teren
arabil \n extravilan sau 500 m2 pentru loc de cas` \n municipiul,
ora[ul sau comuna \n care domiciliaz` cei decora]i cu ordinele
[i medaliile de r`zboi prev`zute \n lege (\ntre care ordinele
Steaua Rom#niei, Coroana Rom#niei, Virtutea Aeronautic`,
medaliile Virtutea Militar` de R`zboi, Virtutea Aeronautic`,
Medalia Aeronautic`, B`rb`]ie [i Credin]` [.a.) vor fi desp`gubi]i
cu o sum` ce reprezint` contravaloarea terenului la care erau
\ndrept`]i]i conform legii. Cuantumul desp`gubirilor se
stabile[te lu#ndu-se \n considerare valoarea terenului la data
atribuirii [i se suport` din bugetul de stat.

Veteranii care opteaz` pentru aceast` variant`, se vor
adresa de urgen]`, \n scris, filialelor sau subfilialelor de care
apar]in. Facem precizarea \ntruc#t, din c#te cunoa[tem, mul]i
veterani din For]ele Aeriene au fost decora]i cu ordine [i medalii
de r`zboi. Ace[tia ar trebui s` se bucure de dreptul acordat
prin lege. Dar, \n Bucure[ti, de pild`, nu a fost \mpropriet`rit
nici unul!

Ap`rut sub egida Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor
de R`zboi, volumul ARMATA ROM@N~ |N V@LTOAREA
R~ZBOIULUI (1941–1945) este cel de-al VIII-lea din
epopeea intitulat` “Veteranii pe drumul onoarei [i jertfei”.
Lucrarea, a[a cum sublinia la lansare domnul general
(r) Marin Badea Dragnea, pre[edintele Asocia]iei, este
o bijuterie f`urit` de m#inile care cu 60 de ani \n urm`
m#nuiau tr`gaciul armelor, struneau man[a avioanelor
de lupt` sau timona vaselor maritime ori fluviale. Ea
condenseaz` participarea tuturor categoriilor de for]e \n
ultima conflagra]ie mondial`. For]ele Aeriene \[i au un
spa]iu consistent, pe m`sura aportului lor la desf`[urarea
b`t`liilor [i a luptelor, at#t \n campania din est, c#t [i \n
cea din vest. Capitolele respective sunt opera a doi
virtuo[i istorici: generalul de flotil` aerian` (r) Mircea
Acojoc`ri]ei, partea de avia]ie, [i generalul-locotenent

(r) Vasile B`rboi,
artileria antiaerian`.
Dar eficacitatea avia]iei
\n confrunt`rile ce au
avut loc \n cei aproape
patru ani de r`zboi
transpare [i din cele-
lalte capitole ale c`r]ii,
dedicate trupelor de
uscat [i marinei, \n al
c`ror sprijin au ac]ionat
aviatorii.

Specialistul \n is-
toriografia aeronau-
tic`, dar [i cit i torul

obi[nuit, parcurg#nd filele acestei c`r]i, au imaginea
exact` a compunerii de lupt`, a modului de ac]iune,
pe etape, a misiunilor executate de toate structurile
avia]iei militare [i artileriei antiaeriene, \mbr`cate \ntr-

un noian de fapte, una mai semnificativ` dec#t alta.
La considera]iile de ordin militar ale celor doi generali

aminti]i se adaug` cr#mpeiele de amintiri ale unor fo[ti
combatan]i bine cunoscu]i \n cele dou` arme, cum ar fi:
generalii (r) Constantin Balt`, Ion Popescu (Oi]`),
Constantin Cel`reanu, Vasile Gavriliu, Ioan Dobran, Traian
Burduloiu, Vasile Warodin, Gheorghe Popescu, Gheorghe
Vasilescu, comandorii Teodor Greceanu, Dan Stoian [.a.

Lucrarea, de 528 de pagini, ap`rut` \n condi]ii
grafice deosebite la Editura “Vasile C#rlova”, a fost
prezentat`, la lansare, de pre[edintele A.N.V.R.
generalul (r) Marin Badea Dragnea, generalul-locotenent
(r) Vasile B`rboi, generalul-maior (r) Gheorghe Ioni]` [i
generalul de brigad` (r) dr. Victor Atanasiu. |n toate
dimensiunile ei, militare, istoriografice, memorialistice,
ea reprezint` un omagiu adus celor aproape 800.000
de eroi (mor]i, r`ni]i [i disp`ru]i) care s-au jertfit pentru
]ar` \n cea mai s#ngeroas` conflagra]ie a tuturor
secolelor de p#n` acum.

VOR FI
|MPROPRIET~RI}I

VETERANII?
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DIALOG CU CITITORII DIALOG CU CITITORII
Locotenent-colonelLocotenent-colonelLocotenent-colonelLocotenent-colonelLocotenent-colonel Adrian Dinu: Adrian Dinu: Adrian Dinu: Adrian Dinu: Adrian Dinu: Ne-a f`cut o

mare pl`cere s` afl`m de la dumneavoastr` faptul c`
militarii \n termen [i \ntregul personal al unit`]ii pe care
o conduce]i citesc cu interes articolele publicate \n
revista noastr`. |n ceea ce prive[te lipsa de
profesionalism pe care o imputa]i autorului articolului
“Preg`tirea s-a \ncheiat, \ncepe misiunea!”, publicat \n
num`rul 16 al revistei, v` inform`m c`, de[i nu este “un
gazetar civil care nu a parcurs stagiul militar”, va trebui
s` \i acorda]i, totu[i, locotenentului Ciprian P`tra[cu
“circumstan]e atenuante”, \n baza adresei H3314, din
09.05.2002, trimis` tuturor unit`]ilor subordonate
Statului Major al For]elor Aeriene, cuprinz#nd m`surile
de \mbun`t`]ire a condi]iilor de executare a serviciului
de paz` permanent` aprobate de [eful Statului Major
General. Printre altele, acest document prevede
urm`toarele m`suri: “Acordarea unor zile \n plus la

concediul de odihn` (4–5 zile), la care s` se adauge timpul
necesar deplas`rii la [i de la domiciliu, fa]` de 12
(dou`sprezece) zile c#t sunt prev`zute \n actualele
reglement`ri” [i “Acordarea unei permisii de 4 (patru) zile
cu foi de drum, la 50 de zile, la care s` se adauge timpul
necesar deplas`rii la [i de la domiciliu”. |n speran]a c`
aplicarea acestor m`suri va contribui la \mbun`t`]irea
condi]iilor de executare a serviciului de paz` [i \n unitatea
dumneavoastr`, v` dorim noi succese!

CORNELCORNELCORNELCORNELCORNEL MARANDIUC: MARANDIUC: MARANDIUC: MARANDIUC: MARANDIUC: Am primit cu bucurie primul
num`r al revistei ORIZONT AVIATIC, pe care a]i
fondat-o, \mpreun`  cu Petre T`m`[dan, la Arad, \n locul
publica]iei AVIA}IA, care a ap`rut timp de zece ani,
aceasta fiind, a[a cum bine spune]i, revista post-
decembrist` de specialitate cu cea mai \ndelungat`
continuitate publicistic`. |ncetarea edit`rii celei din urm`
a fost semnalat`, cu regretele de rigoare, [i \n adunarea

filialei ARPIA Bucure[ti. Apreciem faptul c`, \mpreun`
cu ceilal]i ctitori de onoare: generalii de flotil` aerian`
(r) Victor {oima, Ion Dobran, {tefan Voian, nu mai pu]in
cunoscu]ii pilo]i Constantin Manolache, Mircea Finescu,
Ion Frantz, a]i reu[it s` \ntemeia]i o nou` [i interesant`
revist`. V` felicit`m din toat` inima pentru demersul
dumneavoastr`, pentru consecven]a, ardoarea [i
talentul cu care face]i propagand` Avia]iei Rom#ne. |n
ce ne prive[te, v` vom fi camarazi de n`dejde pe tot
acest traiect de suflet.

GEORGE B~CANU:GEORGE B~CANU:GEORGE B~CANU:GEORGE B~CANU:GEORGE B~CANU: |nsemn`rile [i fotografiile
despre regretatul dumneavoastr` frate, marele pilot
\ncerc`tor [i acrobat Octavian B`canu (Tavi), sunt pe
m#ini bune. Ele vor face obiectul sintezei despre
activitatea sa de excep]ie, pe care o vom publica \n
Dic]ionarul personalit`]ilor din avia]ie, ca [i al unui articol
special. Pagin` realizat` de PETRE B@N~

CARTE DOCUMENTCARTE DOCUMENT
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DONA}IEDONA}IEDONA}IEDONA}IEDONA}IE
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Recent, locotenent-colonelul Jean

Pierre Fontaine, ata[at militar al

ap`r`rii pe l#ng` ambasada Fran]ei

la Bucure[ti, a donat Statului Major al
For]elor Aeriene documenta]ia necesar`
pentru preg`tirea personalului
aeronautic navigant, privind zborul pe
c`ile aeriene civile, \n vederea ob]inerii
licen]ei ATPL (brevetare pilo]i de
transport pe liniile aeriene). A fost de fa]`
maiorul Eric Mortier, ofi]er de leg`tur`
pe probleme de avia]ie militar` pe l#ng`
Statul Major al For]elor Aeriene.

Locotenent-colonelul Jean Pierre
Fontaine, apreciind colaborarea dintre
aviatorii rom#ni [i francezi, a precizat c`
“aceast` dona]ie reprezint` un pas mic,
dar important, \n dezvoltarea rela]iilor
militare dintre cele dou` ]`ri. A devenit
o tradi]ie ca pilo]i rom#ni s` se instruiasc`
\n Fran]a. O dat` cu intrarea Rom#niei
\n NATO, pilo]ii rom#ni [i francezi vor
putea executa, pe baza experien]ei
acumulate, misiuni \n comun”.

Maiorul Eric Mortier, un pilot cu
experien]`, a explicat faptul c` “biblio-
grafia donat` cuprinde 63 de c`r]i ce
acoper` 14 domenii. Activitatea mea, din
acest punct de vedere, nu se va \ncheia
aici. Voi oferi tot sprijinul necesar
speciali[tilor rom#ni pentru implemen-
tarea cursului”.

Generalul de brigad` Marinel

Nicolae, directorul Statului Major

al For]elor Aeriene, eviden]iind
importan]a gestului delega]iei franceze
a precizat c` “etapa urm`toare va consta
\n implementarea cursului \n cadrul
Academiei For]elor Aeriene [i {colii de
Aplica]ie pentru Avia]ie. Pilo]ii rom#ni
particip` la o serie de misiuni [i exerci]ii
multina]ionale, fiind nevoi]i s` parcurg`
mii de kilometri pe c`ile aeriene civile.
Implementarea cursului va fi extrem de
benefic` pentru pilo]ii rom#ni!”

Comandorul Chiril` Pane[, [ef
Sec]ie Coordonare Evaluare-In-
struc]ie, va face parte din echipa ce

se va ocupa de implementarea cursu-
lui, iar primele activit`]i, dup` cum
ne-a m`rturisit, vor consta \n “analiza
\ntregii documenta]ii, dup` care va
fi adaptat` [i integrat` \n sistemul de
\nv`]`m#nt. Pentru personalul
navigant se va insista pe cunoa[terea
regulilor de baz`, modul de purtare
a convorbirilor radio pe c`ile aeriene
civile, lucru cu frecven]ele din acest
sistem. |n momentul de fa]`,
aeronava MiG-21 permite foarte bine
acest lucru, \ntruc#t este dotat` cu
mijloace radio de bord performante,
compatibile efectu`rii zborului pe
c`ile aeriene civile”.

La \ncheierea activit`]ii, a fost
lansat` delega]iei franceze invita]ia
de a participa la sus]inerea exame-
nului de c`tre primii absolven]i ai
acestui curs.

C`pitan CRISTIAN PREDA
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Promo]ia de Ofi]eri Navigan]i Avia]ie 1952,
a aniversat 50 de ani de la absolvirea [colii. La
\nt#lnire, care a avut loc la Cercul Militar
Na]ional din Bucure[ti, au participat, ca invita]i,
fo[tii comandan]i [i instructori de zbor, care au
contribuit direct la preg`tirea promo]iei de pilo]i
militari 1952.

Promo]ia s`rb`torit` a participat, \mpreun`
cu cele din anii anteriori, la formarea [i
dezvoltarea marilor unit`]i  [i unit`]ilor de avia]ie
reactiv` de lupt` din For]ele Aeriene ale
Rom#niei, \n anii de dup` cel de-al doilea r`zboi
mondial.

Preg`tirea de zbor [i capacitatea intelectual`
ale ofi]erilor au dinamizat puterea combativ` a
unit`]ilor operative de lupt`. Ei [i-au adus,
totodat`, contribu]ia la dezvoltarea tuturor
categoriilor de avia]ie militar` [i civil`,
\ndeplinind func]ii de  comandan]i, instructori
de zbor [i lectori, profesori la Academia Militar`,
pilo]i la TAROM, Avia]ia Utilitar`, AVIASAN [i
Sportiv`.

Cu aceast` ocazie s-a efectuat o vizit` la

|NT@LNIRE COLEGIAL~
Muzeul Avia]iei, unde au fost rev`zute avioanele
zburate \n anii de [coal` (Fleet, Nardy, IAK-18,
IAR-813, IAK-11, IAR-80, IAR-81) [i \n unit`]ile
operative de lupt` (IAK-17, IAK-23, MiG-15, MiG-
17, MiG-21, IL-28 [i altele). Directorul
prestigioasei institu]ii de avia]ie, comandorul
Paul Sandachi, a prezentat exponatele din s`lile
muzeului [i drumul istoric parcurs de Avia]ia
Rom#n`. S-au f`cut fotografii l#ng` tipurile de
avioane cu care s-a zburat. |n cadrul exponatelor
din muzeu se g`se[te [i scaunul din avionul
reactiv de lupt` cu care a catapultat, \n timpul
unui zbor, colegul de promo]ie, comandorul
aviator DUMITRU TACHE.

Masa colegial`, ce a avut loc la restaurantul
Cercului Militar Na]ional, a fost precedat` de
citirea catalogului de la cele dou` [coli militare
de avia]ie: {coala nr. 1 de la Tecuci [i {coala nr.
2 de la Foc[ani, care au preg`tit promo]ia 1952.
Participan]ii au p`strat momente de reculegere
\n memoria colegilor deceda]i \n timpul zborului
[i din alte cauze, comandan]ilor, instructorilor
de zbor [i profesorilor.

Din partea invita]ilor a vorbit domnul
general-locotenent (r) GHEORGHE Z~RNES-
CU, care a \nf`]i[at drumul promo]iei 1952
pentru preg`tirea aeronautic` [i de zbor \n [coal`
[i \n unit`]ile operative de lupt`.

Comandorul aviator PETRE OBREJA, \n

numele tuturor, a prezentat recuno[tin]a
promo]iei 1952, comandan]ilor, instructorilor [i
profesorilor.

Comandor (r)Comandor (r)Comandor (r)Comandor (r)Comandor (r)
MARIN R~DOI

Din nou... gripa!
Gripa reprezint` cea mai important` afec]iune

respiratorie caracteristic` sezonului rece, at#t prin
prevalen]`, c#t [i prin severitate. Aceasta este o boal`
infec]ioas` acut`, determinat` de virusul gripal (serotipuri
A, B, C), caracterizat` clinic prin manifest`ri respiratorii [i
generale severe [i epidemiologic printr-o mare
contagiozitate. Epidemiile de grip` apar de obicei iarna [i
la \nceputul prim`verii, frigul (schimb`rile bru[te ale
temperaturii), umezeala, curen]ii de aer fiind circumstan]e
favorabile. Transmiterea gripei se face direct, prin pic`turi
de secre]ie nazofaringiene (tuse, str`nut) sau indirect
(obiecte proasp`t contaminate cu secre]ii infectate).

Contagiozitatea gripei este foarte mare, transmiterea
f`c#ndu-se cu mare rapiditate, mai ales \n colectivit`]i de
lucru, inclusiv cazarme. Gripa se propag` rapid, put#nd
cuprinde ]`ri [i continente \n c#teva s`pt`m#ni (via
aeroporturi [i porturi). Durata contagiozit`]ii unui caz este
de aproximativ 3–5 zile.

Posibilitatea de a contacta gripa (receptivitatea) este
universal`, toate grupele de v#rst` put#nd fi afectate
\ntr-o epidemie, bine\n]eles mai susceptibili de a face boala
fiind copiii [i b`tr#nii, dar [i persoanele cu o rezisten]`
sc`zut`, suprasolicitare fizic` [i psihic` [.a. Debutul
manifest`rilor gripei este brusc, cu frisoane, febr` (39–400

C), dureri musculare generalizate, cefalee, astenie fizic`,
transpira]ii, uneori chiar st`ri lipotimice (le[in). Febra \nalt`
persist` 1–5–7 zile; se asociaz` catar respirator (senza]ie
de usturime, durere \n g#t, secre]ii nazale – rinoree – uneori
epistaxis), dureri ale globilor oculari la ap`sare sau la
mi[carea acestora, fotofobie (lumina puternic` nu e
suportat`, deranjeaz`). Deseori, apar simptome
laringotraheale: arsuri retrosternale, r`gu[eal`, tuse
frecvent` uscat`, obositoare, iritativ`. Se pot asocia
manifest`ri digestive: sc`derea poftei de m#ncare, grea]`,
uneori v`rs`turi, limb` uscat`, acoperit` cu un depozit alb.

|n cazul primelor semne de boal` trebuie consultat
medicul unit`]ii, care va dispune m`suri preventive,
de izolare a pacien]ilor, [i, dup` caz, \ndrumarea c`tre
spitalul de boli infec]ioase a bolnavilor cu manifest`ri
severe sau complica]ii respiratorii, cardiovasculare,
neurologice.

Gripa comun` se trateaz` la infirmerie sau
domiciliu, \n condi]ii de izolare [i repaus (care va fi
prelungit cu c#teva zile [i \n convalescen]`, 5–7 zile
\n medie) cu medicamente simptomatice, prevenirea
complica]iilor infec]ioase dup` caz, surplus de
vitamine, \n special vitamina C, regim hidric (aport de
lichide, peste 2 litri pe zi, \n special \n perioada febril`),
legume, fructe, dup` toleran]a digestiv`. Se vor evita
consumul de excitante \n aceast` perioad` (alcool,
tutun, cafea, condimente tari).

|n perioada de convalescen]` pot persista
simptome ca: astenie fizic`, stare depresiv`, uneori
irascibilitate, subfebrilitate (temperatur` 37–380 C) [i
tuse obositoare. {i \n aceast` perioad` bolnavul
r`m#ne foarte receptiv la suprainfec]ii bacteriene.

Profilaxia gripei presupune m`suri complexe,
specifice lucrului \n cazarme:  echipament de
protec]ie (\mbr`c`minte) corespunz`toare sezonului;

 evitarea, pe c#t posibil, a intemperiilor;  timp
suficient de refacere sau odihn` dup` misiuni, ture;

 hran` corespunz`toare, \mbog`]it` \n aport de
vitamine;  evitarea aglomera]iilor;  izolarea
cazurilor suspecte de la primele simptome de boal`.

Vaccinarea antigripal` r`m#ne \ns` singura
metod` de profilaxie efectiv`, dar care trebuie f`cut`
sub control medical [i la persoane s`n`toase.

Maior dr. FLORICA N~FT~N~IL~

Cu prilejul anivers`rii a 120 de ani de la na[terea unuia
dintre cei mai de seam` reprezentan]i ai aeronauticii universale,
la Muzeul Avia]iei din Bucure[ti s-a desf̀ [urat o sesiune solemn`
sub genericul: “V“V“V“V“Via]a [i opera [tiin]ific` [i tehnic` a ingineruluiia]a [i opera [tiin]ific` [i tehnic` a ingineruluiia]a [i opera [tiin]ific` [i tehnic` a ingineruluiia]a [i opera [tiin]ific` [i tehnic` a ingineruluiia]a [i opera [tiin]ific` [i tehnic` a inginerului
Aurel Vlaicu, pionier al avia]iei rom#ne[ti [i mondiale”Aurel Vlaicu, pionier al avia]iei rom#ne[ti [i mondiale”Aurel Vlaicu, pionier al avia]iei rom#ne[ti [i mondiale”Aurel Vlaicu, pionier al avia]iei rom#ne[ti [i mondiale”Aurel Vlaicu, pionier al avia]iei rom#ne[ti [i mondiale” [i
s-a inaugurat fotoexpozi]ia intitulat`: “Aurel Vlaicu“Aurel Vlaicu“Aurel Vlaicu“Aurel Vlaicu“Aurel Vlaicu,,,,, primul pilot primul pilot primul pilot primul pilot primul pilot
alalalalal Armatei Rom#ne”.Armatei Rom#ne”.Armatei Rom#ne”.Armatei Rom#ne”.Armatei Rom#ne”.

Cuv#ntul de deschidere, rostit de generalul-locotenent (r)
Iosif Rus, pre[edintele Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda
[i Istoria Aeronauticii, consilier al ministrului ap`r`rii na]ionale,
ca [i comunic`rile [i interven]iile participan]ilor s-au constituit
\ntr-un cald omagiu adus marelui \nainta[.

S-au prezentat mesaje [i cuvinte de salut din partea
generalului-locotenent Constantin Gheorghe, [eful Statului Major
al For]elor Aeriene, Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i
Istoria Aeronauticii, de c`tre pre[edintele filialei Bucure[ti al
acesteia, generalul de flotil` aerian` (r) Constantin Mereu,
Asocia]iei Na]ionale a Inginerilor din Rom#nia, colectivului
redac]ional al revistei “Magazin istoric”, Consiliului {tiin]ific al
Facult`]ii de Arhivistic`,  ROMATSA, precum [i a altor institu]ii.

O interesant` interven]ie, \n care s-a referit, \ntre altele, la
aniversarea, sub auspiciile UNESCO, \n urm` cu dou` decenii,
a Centenarului na[terii marelui inventator [i pilot, a rostit
comandorul (r) Ioan Mate[. El a amintit faptul c` \n semn de
pre]uire fa]` de Aurel Vlaicu, conducerea statului rom#n [i Banca
Na]ional` a Rom#niei au hot`r#t ca efigia sa s` figureze pe
bancnota cu cea mai mare valoare din sistemul monetar na]ional.

Au fost expuse urm`toarele comunic`ri: “Istoriografia
na]ional` [i mondial` privind contribu]ia inginerului Aurel Vlaicu
la dezvoltarea aeronauticii” (conf. univ. dr. Valeriu Avram, [eful
sec]iei de Istoria Aeronauticii de la Muzeul Avia]iei), “Argumente
privind includerea inginerului aviator Aurel Vlaicu \n galeria
personalit`]ilor culturii na]ionale” (comandor Paul Sandachi,
directorul Muzeului Avia]iei), “Via]a [i crea]ia inginerului Aurel

AUREL VLAICU – 120 de ani de la na[tere

Vlaicu prezentate \n lucrarea lui Victor Ion Popa” (general de
flotil` aerian` <\n retragere> ing. Victor {oima).

S-a vizionat un documentar realizat la Bin]in]i, localitatea
natal` a inventatorului pilot, de c`tre c`pitan-comandorul
Mircea }iplea, [eful Sec]iei de istoria rachetelor [i a cuceririi
spa]iului cosmic – Media[.

Sesiunea solemn` de la Muzeul Avia]iei, eveniment
[tiin]ific precedat de s`rb`torirea lui Vlaicu de c`tre Asocia]ia
Na]ional` a Inginerilor din Rom#nia, a reprezentat \nc` un
prilej de trecere \n revist` a vie]ii [i operei de excep]ie a ilustrului
inventator [i zbur`tor, laureat al Academiei Rom#ne,
contribu]iei sale de pionierat la formarea [i dezvoltarea
aeronauticii rom#ne [i, \n acest cadru, a avia]iei noastre
militare.

Participan]ii au fost informa]i de c`tre generalul de flotil`
aerian` (r) {tefan Voian, din cadrul ROMATSA, despre
demersurile care se fac pentru ca Aeroportului Interna]ional
Bucure[ti Otopeni s` i se acorde numele lui Aurel Vlaicu, celui
de la Timi[oara, Traian Vuia, iar celui de la Ia[i – Henri Coand`.

Acum, la \mplinirea a 120 de ani de la na[terea fl`c`ului
din Bin]in]i, consider`m c` sunt cum nu se poate mai elocvente
aprecierile pe care pre[edintele Societ`]ii ASTRA, profesorul
Andrei B#rseanu, le-a rostit despre Vlaicu: “Era unul dintre
pu]inii b`rba]i geniali care str`bat cu puterea sufletului lor
spa]iile [i timpurile, care lumineaz` cu puterea min]ii lor negurile
prejudec`]ilor, care nu se \ngrozesc nici de \n`l]imile
v`zduhului, nici de ad#ncimea m`rilor, ci p`trund mereu
\nainte, dezleg#nd tainele firii, u[ur#nd greut`]ile vie]ii, \n`l]#nd
omenirea [i f`c#nd-o tot mai vrednic` [i mai bun`... De aceea,
amintirea lui merit` s` fie p`strat` nu numai \ntre aceia care
l-au cunoscut, ci [i \n mijlocul genera]iilor viitoare”.

PETRE B@N~PETRE B@N~PETRE B@N~PETRE B@N~PETRE B@N~
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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.

Publica]ia va ap`rea de dou` ori pe lun`.
Pre]ul unui exemplar este de 5.000 lei.

Abonamentul pe trei luni cost` 30.000 lei, pe [ase
luni 60.000, iar pe un an 120.000. Rela]ii suplimentare
la telefon 231.30.30 interior 0473.

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.ro
B 222.02; C 1011.00
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Zilele trecute, c`pitan-

comandorul Marian

Hartingher [i-a sus]inut
public teza de doctorat
intitulat` “Dezinfor-

marea, component` de

baz` a confrunt`rii

informa]ionale \n lupta

armat`“.

Tema abordat` este una extrem de
complex`, av#nd \n vedere faptul c`
dezinformarea reprezint` un element din ce
\n ce mai important al opera]iunilor militare.
Dar aceasta, dezinformarea, se folose[te cu
succes de cei... interesa]i [i \n activitatea
militar` de zi cu zi, \n afara situa]iilor de
conflict, de campanie sau de criz`, [i are

Tez` de doctorat

Unitatea militar`

01916 scoate la concurs
postul de administrator.

Condi]ii de participare:

studii medii sau superioare \n
domeniul construc]iilor;
minim 15 ani vechime \n
activitatea specific`; minim 5
ani activitate \n administrarea
unor muzee cu profil tehnic;
minim 5 ani experien]` \n
administrarea militar`; s` nu
fac` parte din partide politice.

Rela]ii la telefon:
222.40.03. zilnic \ntre orele
8–15.

efecte dintre cele mai nocive. Un aspect cu
totul dramatic \l constituie direc]ionarea
dezinform`rii \n societatea civil`, \n r#ndul
tinerilor, urmarea pe termen lung fiind
intrarea acestora \n r#ndul alcoolicilor, al
celor care consum` droguri, \n lumea
prostitu]iei.  |n cadrul conflictelor moderne
acest element, dezinformarea, a fost
dezvoltat, f`c#nd parte dintre factorii
psihologici deosebit de eficien]i. Av#nd \n
vedere ofensiva contemporan` a
terorismului, lucrarea “Dezinformarea,
component` de baz` a confrunt`rii
informa]ionale \n lupta armat`“ are o
deosebit` caracteristic` de actualitate.

Felicit`ri, domnule c`pitan-comandor
doctor Hartingher!

ANUN} ABONAMENTE

 LA “CER SENIN”

|n misiune de lupt`, \narmat cu tun [i
lansatoare de rachete, elicopterul Tiger,elicopterul Tiger,elicopterul Tiger,elicopterul Tiger,elicopterul Tiger,
impresion#nd prin elegan]`, adaptabilitate [i,
nu \n ultimul r#nd, prin spectrul larg al
misiunilor pe care le poate \ndeplini

|n misiune de lupt`, \narmat cu tun [i
lansatoare de rachete, elicopterul Tiger,elicopterul Tiger,elicopterul Tiger,elicopterul Tiger,elicopterul Tiger,
impresion#nd prin elegan]`, adaptabilitate [i,
nu \n ultimul r#nd, prin spectrul larg al
misiunilor pe care le poate \ndeplini


