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Aspect din timpul ceremonialului de \nvestire a generalului-locotenent
Constantin Gheorghe \n func]ia de [ef al Statului Major al For]elor Aeriene
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De la prin]ul Bibescu la... locotenentul Zomoni]`
|n ultima zi din luna ianuarie, \n Fran]a, la {coala
de Avia]ie V#n`toare din Tours, s-a desf`[urat un
ceremonial consacrat \ncheierii cursului de formare
\n domeniu a \nc` 12 tineri pilo]i. Altfel spus, a avut
loc varianta festiv` a brevet`rii celor \n cauz`. Printre
ei s-a aflat [i un rom#n, locotenentul Robert
Zomoni]`. De fapt, locotenentul Zomoni]` a fost
singurul pilot str`in care s-a instruit “a l’ecole de
chasse” din Tours. El provine de la baza aerian`
de la Borcea (B`r`ganu), Fete[ti, [i a fost fericitul
ales pentru a se perfec]iona \n Armata Aerului. Spre
satisfac]ia aviatorilor francezi [i spre marea bucurie
a pilotului nostru, la ceremonial a participat [i
comandantul s`u, comandorul Liviu Burhal`. La
fel, au fost de fa]` ata[atul militar rom#n la Paris,
colonelul Dan Pl`vi]u, precum [i unul dintre
secretarii ambasadei noastre \n Fran]a.
Comandorul Burhal` mi-a m`rturisit c`
ceremonialul a fost absolut impresionant;
oficialit`]ile franceze au folosit ocazia de a evoca
rela]iile tradi]ional bune dintre cele dou` p`r]i [i s-a
concluzionat c` formarea pilotului nostru este

produsul continu`rii unor vechi [i amicale leg`turi
\ntre aviatorii militari rom#ni [i francezi. C#t de
vechi, v` ve]i \ntreba? |mi vine la \ndem#n` o situa]ie
similar` petrecut` cu 92 de ani \n urm`. Atunci, la
10 ianuarie 1910, la {coala de Pilotaj Pau, primea
brevetul de pilot prin]ul George Valentin Bibescu.
A trecut mult` vreme. Rela]iile dintre aviatorii celor
dou` ]`ri au cunoscut \n`l]`ri [i c`deri.
Mul]i aviatori rom#ni [i-au \nceput cariera sau chiar
s-au consacrat \n atmosfera de pionierat a aeronauticii
din Fran]a. Avia]ia comercial` rom#n` a ap`rut [i s-a
dezvoltat \n tandem cu cea a Fran]ei. |n prima
conflagra]ie mondial`, avia]ia militar` a Rom#niei a fost
dotat` [i instruit`, \n bun` m`sur`, pe filiera francez`.
Mai recent, industria aeronautic` rom#n` a construit,
sub licen]` francez`, elicopterele Alouette [i Puma.
Dup` 1990, au ap`rut din nou colabor`ri apropiate [i
rodnice \ntre For]ele Aeriene ale Rom#niei [i Fran]ei.
Iat` o rela]ie exemplar`, care se \ntinde pe aproape o
sut` de ani, o rela]ie care ast`zi are pragmatismul
necesar, dar \nc` mai poart` pecetea latinismului
comun [i a unui parfumat romantism.

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

|n ceea ce \l prive[te, Robert Zomoni]` a
zburat, c#t s-a aflat printre aviatorii francezi, 260
de ore pe trei tipuri de avioane. |n final, a[a cum
a]i \n]eles, el a primit brevetul de pilot de
v#n`toare. Pilot de v#n`toare la standardele, la
exigen]ele Armatei Aerului. Un lucru cu totul
remarcabil.
Aflu c` se fac demersuri ca \nc` un t#n`r pilot
rom#n s` mearg` s` se instruiasc` \n Fran]a. Iat` c`
drumul deschis de prin]ul Bibescu \n 1910 este
reluat, cu succes, de tinerii aviatori militari rom#ni,
la \nceput de nou veac [i mileniu. |n intervalul de 92
de ani, rela]iile [i activitatea comun` a aviatorilor
din cele dou` ]`ri au fost at#t de ample [i de
diversificate \nc#t, pentru a le prezenta, ne-ar fi
necesare tomuri \ntregi.
P#n` s` ne apuc`m s` le scriem, s`-l felicit`m pe
Robert pentru reu[ita lui, s`-i dorim s` foloseasc`
str`lucit ceea ce a \nv`]at, iar camarazilor din Fran]a
s` le mul]umim c`lduros.

Comandor DUMITRU AMARIEI
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Luni, 28 ianuarie 2002, la Baza 90
Transport Aerian, activitate cu
intensitate maxim` \n escadrila de
avioane C-130 HERCULES. Noaptea a

fost semialb`. P#n` la orele 24, c#nd
aeronava cu num`rul 6166 s-a
desprins de pe pista Aeroportului
Interna]ional Bucure[ti–Otopeni.

Zbor sigur, eficient
Primul zbor spre Kabul a decurs, \n general, \n condi]ii foarte bune. Cele
c#teva forma]ii verticale de nori \n apropierea Ashabadului, unde s-a efectuat
escala pentru alimentare, n-au pus la prea mare \ncercare profesionalismul
echipajului.
Desc`rcarea tuturor materialelor, pe aeroportul din Kabul, de[i era prev`zut`
a fi \ncheiat` \n maximum o or`, s-a terminat \ntr-un timp record: 12 minute.
Imediat, aeronava a decolat spre Ashabad, iar de acolo spre Bucure[ti–Otopeni.
Locotenent-comandorii Ninel Grigore [i Vasile Coman, primul – pilot secund,
iar cel de al doilea – navigator de bord, aveau s` declare c` programul de zbor
pe \ntregul itinerar s-a derulat conform celor planificate.
Dup` aproape 24 de ore de la decolarea de pe Otopeni, din noaptea de luni,
28 ianuarie, mar]i, 29, la orele 23, avionul punea din nou ro]ile pe pist` pentru a
fi \nc`rcat cu cel de al doilea transport de oameni [i materiale, de aceast` dat`
peste [apte tone. A decolat miercuri, 30 ianuarie, [i s-a \napoiat a doua zi, pe 31,
la Otopeni.
Cel de al treilea transport a fost executat \n zilele de 1–2 februarie, urm#nd
ca dislocarea deta[amentului C-130 Hercules \n teatrul de opera]ii s` aib` loc la
o dat` ce va fi stabilit` ulterior.

Comandantul bazei, generalul de
ac]iune temerar`. Prim-loc]iitorul
tone, r`m#neau pe p`m#ntul zv#rcolit
flotil` aerian` Constantin
[efului Statului Major al For]elor
de bombe [i obuze al greu \ncercaCroitoru, prezent de la primele clipe
Aeriene, generalul-maior Ion
tului Afganistan, care, pentru o
ale travaliului ce urma s` se
Magdalena, de fa]` cu mult \nainte
jum`tate de an, va fi, potrivit
desf`[oare pe aerodrom \nc` de
la locul unde se consuma acest
\n]elegerilor, locul de munc` [i via]`
diminea]a, mai avea, la miezul nop]ii,
eveniment de mare \nsemn`tate
al temerarilor rom#ni.
puterea s` se afle
De ce cu “moacolo unde era
toarele pornite”
nevoie de \ndruse deruleaz` toat`
marea [i ordinul
opera]iunea?
s`u, gata mereu s`
Pentru c` \napodea o informa]ie
ierea trebuie s` fie
companiei de ziac#t mai rapid`. |n
complet` documentare de c#nd se
Cu c#teva clipe \nainte, \n virtutea
ri[ti care, la ora
orice moment, de
[tiu. |n toate domeniile: politic,
unor rela]ii mai camaradere[ti ce s-au
“H”, num`ra peste
dup` dealuri [i
geografic, economic, social... {i,
\nfiripat \ntre noi de-a lungul anilor, \mi
45 de pixi[ti, recoline poate ]#[ni
\nainte de toate, profesional, al
povestise, mai pe larg, despre zborurile
portofoni[ti, coo rachet` sau
naviga]iei aeriene dup` proceduri
lui din Sudan, peste \ntinsa Sahar`, pe
mentatori, cameexploda un obuz.
civile dar [i militare”.
deasupra drumurilor de c`mile, din
ramani, fotorepor|n Kabul mai to]i
Muntiu are 1.100 de ore la man[a
Maroc, despre alte misiuni mai dificile.
teri etc. {i, poate
b`rba]ii
de]in
avionului C-130 Hercules, din totalul
Pentru ca, la un moment dat, \nainte
era pentru prima
arme, nu [tii nide 5.200 c#te a zburat p#n` acum. Este
de a ne desp`r]i, s`-mi zic`: “{tii ceva,
dat`, la o or` at#t
ciodat` de unde
un veteran al zborului pe acest tip de
dac` trec cu bine [i de misiunea asta,
de t#rzie, c#nd
poate veni priavion. {i foarte st`p#n pe el. De aceea,
tr`iesc o sut` de ani”. S` te aud`
televiziunea namejdia. “{i c#nd
]ional` transmitea
vor r`m#ne acolo
\n direct un eveat#tea luni, ca s`
niment militar roexecute misiuni
Comandantul
deta[amentului,
comandorul
Florin
Muntiu,
m#nesc de o asede transport sau
sub
tirul...
\ntreb`rilor
ziari[tilor
menea rezonan]`
zboruri umaniinterna]ional`.
pentru pozi]ia ]`rii [i a armatei noastre
tare, decol#nd de pe un aerodrom sau
\n lume, se convinsese deja c` totul
altul, survol#nd zone de risc, nu va fi
Domnul Sorin Encu]escu,
este \n regul` [i zborul poate \ncepe.
acela[i lucru?” – se na[te \ntrebarea.
secretar de stat la Ministerul Ap`r`rii
|n cabina pilo]ilor, comandantul
Sigur c` da. Cu at#t mai mult pentru
Na]ionale, dup` ce mai \nainte st`tuse
echipajului [i al deta[amentului de
avionul rom#nesc [i echipajele lui.
de vorb` cu o parte din cei ce plecau
zbor, comandorul Florin Muntiu,
Afl`m c` vor fi [i alte C-130 \n
\n misiune \n Afganistan, a urcat \n
\[i pune casca, se consult` cu
Afganistan. Din S.U.A., din Anglia,
avion, cu c#teva minute \nainte de
secundul, locotenent-comandorul
Turcia, Grecia, din alte ]`ri. Un motiv
pornirea motoarelor, apoi, la scara
Ninel Grigore. Despre ultimele
de \ncredere \ntr-o posibil` cooperare
avionului, a dat m#na cu fiecare dintre
opera]iuni \naintea decol`rii, fire[te,
\n asigurarea disponibilit`]ii \n cazuri
cei ce \ncepeau, de la acea or`, o
[i despre debarcarea c#t mai urgent`
de for]` major`. Celelalte ]`ri, ni se
a personalului [i desc`rcarea
spune, au \ns` tipuri de C-130
materialelor, la Kabul, pentru a lua
modernizate, cu largi posibilit`]i de
c#t mai repede cap compas spre
contracarare a ac]iunilor inamicului.
Privind spre Kabul cu... \ncredere
So]ia comandantului deta[amentului
Bucure[ti pentru un nou transport.
Dar b`ie]ii [tiu c` nu pleac` \ntr|l strig`m pe Muntiu pentru
o excursie, ci \ntr-o misiune grea.
de zbor, Olivia Muntiu: “Ca so]ie de militar
la o \ntrebare a unei ziariste dac` nu \i
Dumnezeu! – \i zic cu g#ndul la
r`mas bun. Scoate capul z#mbind [i,
Una e s` pleci la Ashabad cu un AN\n]eleg foarte bine c` este o datorie, o
este cumva fric`, r`spunde foarte
r`spunsul unui ofi]er de poli]ie militar`,
instantaneu, \n`l]`m m#inile cu
26, cum a mai fost Muntiu, [i alta cu
calm, sincer, f`r` nici o re]inere: nu.
care, \ntrebat de sentimentele ce le
obliga]ie s` execu]i misiunea pe care o
degetul mare ridicat, \n semn de
“C”-ul \nc`rcat cu armament [i
“De ce [i de cine s`-mi fie sau s` ne
tr`iesc p`rin]ii, to]i cei apropia]i vizavi
prime[ti, indiferent unde, c#nd [i c#t timp.
succes, victorie, \n greaua [i
muni]ie, pe care s` le duci la Kabul,
fie fric`?” A[a le-a spus [i celor ce
de misiunea sa, r`spundea \n fa]a
Serviciul \n armat` are alte conota]ii
\ndelungata misiune. Cu c#teva ore
\ntr-o zon` fierbinte, incert`.
urmau s` plece cu el \n mult a[teptatul
microfoanelor: “De m#ndrie [i
dec#t \n via]a civil`. Iar ceea ce fac
\nainte, le-am dat tuturor din echipaj
Avionul (inclusiv cel de rezerv`),
[i comentatul zbor spre Kabul, unii
\ngrijorare. Da, da, cred c` sunte]i de
poli]i[tii militari acolo, \n Afganistan, ce
[i din echipa tehnic` ce \nso]e[te
ca [i echipajele, au fost preg`tite cu
dintre ei urca]i pentru prima dat` \ntracord cu ei!” {i to]i cei de fa]` erau.
fac echipajele de aviatori, \n prelungirea
avionul c#te un exemplar de “CER
minu]iozitate: lucr`ri [i zboruri
un avion. “At#ta timp c#t noi,
|n tot acest timp, un maistru militar
altor misiuni executate p#n` acum,
SENIN”, \n care, pe dou` pagini,
speciale, verific`ri peste verific`ri au
echipajul, nu ne temem de nimic, nici
clasa 1, un alt... Hercules, punea la
color, am prezentat, la loc de mare
precedat aceast` misiune. “De dou`
reprezint` o parte din contribu]ia pe care
dumneavoastr` s` nu ave]i re]ineri.
punct ultimele elemente ale \mbarc`rii.
cinste, misiunea, pe fiecare dintre ei.
s`pt`m#ni – zice Muntiu – m` tot
trebuie s` [i-o aduc` fiecare la integrarea
Totul este pus la punct, nu exist` nici
Un munte de om, \n al c`rui piept bate
A
fost
una
din
bucuriile
f`cute
lor,
g#ndesc:
oare
n-am
uitat
ceva?
un
risc,
traiectul
de
zbor
este
foarte
o inim` de aur. El va fi sufletul tuturor
]`rii noastre \n NATO. A[a g#ndesc eu.
familiilor,
camarazilor.
Echipajele
au
f`cut,
poate,
cea
mai
sigur”.
opera]iunilor de \mbarcare–debarcare.
So]ul meu, comandorul Florin
L-am \ntrebat dac` poate compara
|l cheam` Dumitru B`lan [i este la
Muntiu, a mai participat luni de zile [i la
misiunea de acum, din cadrul For]ei
prima sa ie[ire din ]ar`. Are emo]ii c#t
alte misiuni \n Maroc, \n Angola, \n alte
Interna]ionale de Asisten]` de
cuprinde. Dar va avea grij` de el. A[a i]`ri. Sigur, nu au durat chiar at#t de mult
Securitate din Afganistan (ISAF) cu
a spus la plecare fiul s`u, Mih`i]`, elev
ca aceasta, dar, oricum, m-am obi[nuit,
alta. {i ne-a r`spuns c` nici o misiune
\n clasa a XII-a: “Pentru c` avem mare
s` zic a[a. {ti]i cum este cu so]iile de
nu se aseam`n` cu alta. Firesc. Urma
nevoie de tine, tat`. Pentru c` te iubim”.
ca p#n` la Ashabad (Turkmenistan)
aviatori, c#nd pleac` ei \n zbor. |n primii
{i, poate tot din acelea[i motive,
s`
piloteze
el
cu
Grigore,
timp
de
[ase
30 de ani le este mai greu. Dup` aceea,
la orele 24 fix, c#nd C-130 Hercules,
ore,
iar
de
la
locul
escalei
p#n`
la
\nc`rcat la maximum, se desprindea
se obi[nuiesc. Bine\n]eles c` nu m`
Kabul, dou` ore [i jum`tate,
de pe pista aeroportului Otopeni,
bucur` absen]a lui, ne va fi cu siguran]`
comandorul Florin C`lin [i
nimeni dintre cei ce i-au condus la
mai greu, vom munci mai mult, dar
locotenent-comandorul Marian
plecare, cea mai mare parte ziari[ti,
datoria este sf#nt`. Este profesia lui, de
Ro[ca. Viteza de zbor – 450 km/h,
nu se gr`bea s` plece. Abia c#nd
care suntem m#ndre [i eu [i fiica noastr`,
altitudinea – 7.000 metri.
luminile aeronavei s-au profilat sigure
Mona-Suzana. Ne vom \nt`ri una pe
La Kabul, f`r` s` opreasc`
pe cer, ne-am \ndreptat spre hangare.
cealalt` \n acest timp. {i ne vom m#ndri
motoarele, \n maximum o or`,
|nainte de a se \ntoarce, spre ie[ire,
trebuiau s` r`m#n` cu avionul gol. |n
– m` repet – c` el este acolo, al`turi de
cu ochii \nc` ]int` spre aeronav`,
cea mai mare vitez`, lupt`torii din
colegi, bine s`n`tos, modest, st`ruitor
cineva \[i f`cea semnul crucii. Iar din
plutonul de poli]ie militar`, cei 12
glasul mai multora se putea auzi:
\n tot ce face. Revenirile \n ]ar` \n aceste
ziari[ti [i echipa tehnic`, \mpreun` cu
“Doamne, ajut`!”
zile pentru noi transporturi ne-au convins
Precizia
[i
rapiditatea
\mbarc`rii,
o
chestiune
de
for]`.
ma[inile ARO, echipamentul [i
c` totul va fi bine, p#n` la cap`t”.
{i
nu
numai...
muni]ia, \nsum#nd, \n total, zece
Comandor (r) PETRE B@N~

Totul va fi bine

CER SENIN

Pag. 3 – Nr. 2 (35) • februarie 2002

Rom#nia – Republica Moldova

DE LA “PODUL DE FLORI”
LA “PODUL DE GHEA}~”?
Un recent sondaj de opinie a
reconfirmat c` cvasitotalitatea
popula]iei Rom#niei – aproape 90 la
sut`! – se pronun]` \n favoarea ader`rii
]`rii noastre la NATO [i la Uniunea
European`. Este, practic, pozi]ia cea
mai tran[ant` [i cea mai consecvent`
fa]` de cele dou` importante institu]ii
europene, nici unul din ceilal]i
candida]i la aderare nemaibeneficiind
de o asemenea sus]inere. Dar, potrivit
normelor acelora[i institu]ii europene,
pentru ca un stat s` poat` candida [i,
\n final, s` fie admis \n NATO sau UE,
el trebuie s` \ndeplineasc` anumite
condi]ii – absolut determinante! – at#t
\n planul politicii sale interne, c#t [i \n
planul politicii externe. |n spe]`, s` se
\ncadreze \n spiritul [i litera
democra]iei autentice [i s` \ntre]in`
raporturi normale, de \n]elegere [i
bun`-vecin`tate, cu ]`rile din imediata
sa apropiere.
|ndepline[te, la aceast` or`,
Rom#nia condi]iile de fond pentru
integrarea de facto [i de jure \n
NATO [i \n Uniunea European`?

Nu ne propunem s` r`spundem la
aceast` \ntrebare din punctul de
vedere al factorilor interni, ci ne vom
axa analiza exclusiv asupra factorului
extern. Iar aici, lucrurile sunt destul
de complicate. Mai \nt#i, pentru c`
Rom#nia are unele divergen]e, [i nu
foarte simple, cu cel mai mare vecin
al s`u, Ucraina: absen]a tratatului
privind regimul frontierelor de stat;
chestiunea succesiunii la defuncta
Uniune Sovietic`; delimitarea platformei continentale [i a zonelor prin
excelen]` economice; apartenen]a
Insulei {erpilor. {i nici cu Ungaria
rela]iile nu sunt foarte cordiale, din
cauza, \n principal, a ne\n]elegerilor
legate de controversata problem` a
statutului [i legitima]iei de maghiar.
Dar, \n mod paradoxal, cele mai
mari probleme de natur` extern`
Rom#nia le are, acum, cu Republica
Moldova! Printr-o acumulare, sc`pat`
de sub control, divergen]ele Bucure[ti
– Chi[in`u au atins cote alarmante,
deja sesizate [i taxate t`ios de forurile
europene [i mondiale. Astfel c`, de la
idilicul [i nostalgicul “pod de flori”,

 SUPLIMENTAREA BUGETULUI
MILITAR AL S.U.A. Dup` cum transmite
agen]ia ASSOCIATED PRESS, \n cadrul
unei \nt#lniri cu liderii democra]i [i
republicani din Congresul american,
pre[edintele Statelor Unite, George W.
Bush, a solicitat suplimentarea cu circa 48
miliarde de dolari a bugetului ap`r`rii al
S.U.A. |n aceste condi]ii (solicitarea a fost
aprobat` \n unanimitate!), bugetul american
al ap`r`rii pe anul financiar \n curs va ajunge
la circa 380 miliarde de dolari. Prin
aceast` ini]iativ`, Administra]ia de la Casa
Alb` urm`re[te acoperirea necesarului
financiar pentru sus]inerea campaniei
antiteroriste “Enduring Freedom” (care
“\nghite” circa 1 miliard de dolari pe zi!), a
proiectului NMD, precum [i a unei major`ri
salariale a personalului militar activ.
 TEST NMD. La sf#r[itul lunii ianuarie
2002, Statele Unite au efectuat un nou test
\n cadrul programului de realizare a
sistemului na]ional de ap`rare antirachet`
(NMD). Experimentul, \ncheiat cu succes,
a constat – precizeaz` WASHINGTON
POST – \n lansarea unei rachete-]int` de pe
insula Point Kaena, din Arhipelagul Hawaii,
[i interceptarea acesteia cu un prototip de
rachet` antirachet`. Lansarea rachetei
interceptoare s-a f`cut de pe cruci[`torul
american “U.S.S. Lake Erie”, fiind pentru
prima dat` c#nd un test NMD nu se face de
pe uscat, ci de pe o nav` maritim`.
 PROIECTE PE TERMEN LUNG.
Recent, Federa]ia Rus` a lansat Programul
de \nzestrare a For]elor Armate p#n` \n anul
2010, din care agen]ia ITAR-TASS citeaz`:
modernizarea tehnicii de lupt` [i proiectarea
unor noi tipuri de armament [i tehnic`
militar` pentru toate categoriile de for]e
armate (avioane din genera]ia a cincea,
elicoptere multirol, submarine nucleare
multifunc]ionale, sisteme de lovire de \nalt`
precizie, mijloace de comunica]ii [i sisteme
de cercetare radioelectronic`); dezvoltarea
f`r` precedent a industriei na]ionale de
ap`rare, concomitent cu diminuarea p#n`
aproape de zero a achizi]iilor din import (\n
anul \n curs, pentru comenzile de stat pentru

care lega cele dou` state rom#ne[ti
prin anii 1991–1995, s-a ajuns, \n
prezent, la \mpuns`turi reciproce
dure, la acuza]ii grave... De c#nd la
Chi[in`u au ajuns la putere
comuni[tii, \n frunte cu Vladimir
Voronin, ales pre[edinte al Republicii
Moldova, rela]iile bilaterale s-au
depreciat continuu, ajung#ndu-se la
insinu`ri [i declara]ii cu totul
neobi[nuite \ntre state europene
vecine [i democratice, [i cu at#t mai
pu]in de \n]eles \ntre state legate
istorice[te prin origine, limb`, tradi]ii,
aspira]ii fundamentale. Actualul regim
de la Chi[in`u, reflex al unor manevre
[i scenarii de sorginte ex-sovietic`,
acuz` Rom#nia de... amestec \n
treburile interne ale Republicii
Moldova, de “expansionism teritorial”
[i amenin]` f`r` echivoc cu retragerea
ambasadorului de la Bucure[ti! “Pod
de ghea]`“ mai ceva ca acesta nici nu
se putea!
De ce s-a ajuns, totu[i, la acest trist
[i p`gubitor impas – nu numai politicodiplomatic? F`r` a absolvi total de vin`
autorit`]ile de la Bucure[ti, care n-au

g`sit nici tonul potrivit [i nici
argumentele cele mai persuasive
pentru a aplana conflictul \nc` de la
\nceput, principala vin` apar]ine
puterii de la Chi[in`u. Mai \nt#i, a fost
momentul octombrie 2001, c#nd,
la Strasbourg, \ntr-un discurs incendiar dinainte preg`tit [i aprobat la
Chi[in`u, ministrul moldovean al
Justi]iei, Ion Morei, a acuzat oficial
Rom#nia de “expansionism teritorial”
[i “amestec \n treburile interne ale
Republicii Moldova”! {i, din p`cate,
ecoul acestor declara]ii aberante avea
s` ajung` chiar p#n` la pre[edintele
Adun`rii Parlamentare a Consiliului
Europei, lordul Russell Johnson, care,
\n euforia s`rm`lu]elor [i vinului ro[u
oferite de “tovar`[ul Voronin”, a cerut
imperativ Bucure[tiului “s` nu mai
cultive preten]ii teritoriale asupra
Moldovei”!
Mai apoi, acela[i “exigent” [i
“incoruptibil” Ion Morei a suspendat
senin, pe timp de o lun`, activitatea
principalei forma]iuni parlamentare de
opozi]ie – Partidul Popular Cre[tin
Democrat – sub pretextul, cusut cu a]`
alb`, c` “oamenii lui Iurie Ro[ca” ar fi
organizat, din “ordinul Bucure[tiului”,
ample manifest`ri de strad` \mpotriva
m`surii introducerii limbii ruse ca
disciplin` obligatorie \n [coala primar`
[i a noii legi de organizare
administrativ-teritoriale a Republicii
Moldova, prin care se revine la forma
sovietic` – raioane \n loc de jude]e! Din
acelea[i motive inventate, principalilor
lideri ai Partidului Popular Cre[tin
Democrat – Iurie Ro[ca, pre[edinte, [i

{tefan Sec`reanu [i Vlad Cubreacov,
vicepre[edin]i – li s-a ridicat imunitatea
parlamentar` (!), iar premierul de la
Chi[in`u, Vasile Tarlev, a transmis,
furios, o “Declara]ie de pozi]ie”
premierului Adrian N`stase, \n care
protesteaz` vehement \mpotriva
“amestecului Rom#niei \n treburile
interne ale Republicii Moldova” [i
respinge “cu indignare” “directivele” [i
“indica]iile” Bucure[tiului apropo de
situa]ia actual` de la Chi[in`u.
Lista divergen]elor rom#nomoldovene ar putea continua. Dar nu
acesta este scopul comentariului nostru.
Vrem doar s` mai spunem c` este mai
mult dec#t neperformant, mai mult
dec#t p`gubitor, mai mult dec#t dureros
ca \ntre cele dou` ]`ri vecine [i, sper`m,
\nc` prietene, s` se exacerbeze
ne\n]elegerile de moment, ofusc`rile
personale, ]#fna unora sau altora.
S#ngele ap` nu se face, geografia
nu poate fi modificat` dup` voia
omului, suntem [i vom fi pe veci
vecini, iar istoria va supravie]ui
oric`rei ambi]ii de[arte, oric`rei
provoc`ri, oric`rei m`sluiri. Rom#nia
[i Republica Moldova sunt state
independente, suverane [i, din
p`cate, temporar desp`r]ite de un
accident al istoriei (sau al oamenilor).
Iar, ceea ce se \nt#mpl` \n aceste zile
nu poate face dec#t r`u, nu poate
aduce dec#t necazuri \n perspectiva
integr`rii europene a celor dou`
state.

NICOLAE RADU

damentului Ap`r`rii Aerospa]iale a Americii
de Nord (NORAD), dispus \n incinta Bazei
Aeriene Peterson. |n cadrul exerci]iilor
comune s-au utilizat rachete [i lansatoare de
rachete de tipul “S-300” (ruse[ti) [i
“PATRIOT” (americane).

ap`rare au fost alocate 79 miliarde de ruble, cu
40 la sut` mai mult dec#t \n anul 2001); sporirea
considerabil` a exportului \n domeniul militar
(\n anul 2001, Federa]ia Rus` a ob]inut 4,4
miliarde de dolari din exportul de armament,
tehnic` de lupt` [i tehnologie militar`).

Germaniei criticase \n termeni duri proiectul, consider#ndu-l prea costisitor.
Agen]ia de [tiri P.A.P. face cunoscut c`
ministrul ap`r`rii al Poloniei, Jerzy Szmajdzinski,
a anun]at c` ]ara sa va achizi]iona 23 de avioane
de lupt` de tipul “MIG-29”, aflate \n prezent \n
\nzestrarea F.A.M. ale Germaniei. Acordul, \n
valoare de 33 de milioane euro, a fost deja
\ncheiat [i mai prevede achizi]ionarea a 128
tancuri de tipul “Leopard”, la pre]ul de 24,8
milioane euro.

 NUMIRE |N FUNC}IE. Dup` cum
informeaz` RADIO KIEV, \n Ucraina s-a
desf`[urat, zilele trecute, [edin]a Colegiului
l`rgit al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, \n
cadrul c`reia ministrul ucrainean al ap`r`rii,
generalul de armat` Volodimir Skidcenko, a
prezentat generalii care au fost numi]i \n
func]ii noi. Printre ace[tia se afl` [i generalulmaior Serghei Necihaev, care a fost promovat
din func]ia de adjunct al Inspectorului militar
principal \n aceea de prim-adjunct al
comandantului-[ef al Trupelor de Ap`rare
Antiaerian` a Teritoriului.

 MODERNIZARE. Oficiali militari din
Belgrad, cita]i de agen]ia TANIUG, precizeaz`
c` procesul de modernizare a \nzestr`rii
Trupelor de Ap`rare Antiaerian` a R.F.
Iugoslavia se va derula pe parcursul a dou` etape
 APROBARE. Potrivit agen]iilor
[i va avea ca obiective principale dezvoltarea de
 APLICA}II MILITARE COMUNE
interna]ionale de pres` U.P.I. [i
c`tre industria na]ional` de ap`rare a unor
AMERICANO-RUSE. VOCEA RUSIEI
REUTERS, Senatul filipinez a aprobat
sisteme de detectare [i lovire a ]intelor, pe de o
informeaz` c`, \n perioada 28 ianuarie – 4
participarea militarilor americani ([i,
parte, modernizarea tehnicii din dotare [i
februarie 2002, s-au desf`[urat, pe teritoriul
posibil, britanici) al`turi de militarii
achizi]ionarea de tehnic` militar` superS.U.A., aplica]ii militare comune aerospa]iale
filipinezi la ac]iunile armate desf`[urate \n
sperformant`, pe de alt` parte. Prima etap` de
ruso-americane, la care au participat 130 de
sudul ]`rii, \mpotriva grup`rii islamiste
modernizare vizeaz` sistemele de rachete “KUB”
speciali[ti militari ru[i [i americani. Scopul
(asimilat` organiza]iilor teroriste) ABU
[i “NEVA”, iar cea de a doua – cre[terea
exerci]iilor l-a constituit antrenarea structurilor
SAYYAF. La opera]ie vor fi angaja]i 650 de
mobilit`]ii sistemelor “NEVA”, dotarea unit`]ilor
de ap`rare ale celor dou` state \n vederea
militari americani, dintre care 160 apar]in
cu lansatoare de rachete de tipul “SOU 9A
identific`rii unor lans`ri neautorizate de rachete
For]elor Speciale. Ac]iunile militare
310M 1-22” [i rachete de tipul “SOC 9C 18M1”,
balistice [i interceptarea operativ` a acestora.
comune antiteroriste au \nceput deja [i
modernizarea complexelor pentru detectarea
Aplica]iile s-au desf`[urat \n statul american
acestea vor continua.
]intelor aeriene care zboar` la mic` \n`l]ime,
Colorado, la Centrul Opera]ional al Comanprecum [i a radarelor “P-12”,
 ACCIDENTE AVIATICE. Dup` cum transmite
“P-14”, “P-18” [i a sistemelor de rachete “IGLA”, RAIUNO, \n ziua de 27 ianuarie 2002, un elicopter militar
“STRELA-1” [i “STRELA-2M”. rus de tipul “Mi-8” s-a pr`bu[it \n Cecenia, \n apropierea
localit`]ii Selkovskoe, provoc#nd moartea celor 14 persoane
 ACHIZI}II MILI- aflate la bord. Printre victime s-au aflat generali, colonei,
TARE. Deputa]ii din BUN- precum [i adjunctul ministrului de interne, generalul Mikhail
DESTAG (Adunarea Fede- Rudcenko. Nu se cunosc cauzele accidentului, ci doar faptul
ral` a Germaniei) au votat – c` aparatul efectua un zbor \ntre localitatea cecen` Khankola
potrivit agen]iei D.P.A. – \n [i localitatea Mozdok, din Ossetia de Nord.
Agen]ia islamic` de pres` A.I.P. a anun]at, iar RAIUNO
favoarea unui proiect ce
prevede achizi]ionarea a 73 a confirmat, c` un elicopter militar apar]in#nd For]elor Aeriene
de avioane militare de ale S.U.A. s-a pr`bu[it \n estul Afganistanului, la circa un
transport de tipul “AIRBUS kilometru de aeroportul Khost. Accidentul a avut drept cauz`
A-400M” (din Fran]a). declan[area unui puternic incendiu la bord. Purt`torul de
De[i “Mi-8” este un elicopter puternic [i
Aprobarea vine dup` ce cuv#nt al For]elor Aeriene ale S.U.A. a precizat c` din cei 24 de
sigur, se mai \nt#mpl` [i accidente...
Curtea de conturi a militari afla]i la bord, 14 au fost r`ni]i u[or, iar 4 – foarte grav.

CER SENIN

Pag. 4 – Nr. 2 (35) • februarie 2002

La 29 ianuarie 2002, a fost \nvestit
Mar]i, 29 ianuarie 2002, a avut loc
ceremonialul de \nvestire \n func]ia de [ef al
Statului Major al For]elor Aeriene a generalului-locotenent Constantin Gheorghe.
Au participat ministrul ap`r`rii
na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu
Pa[cu, [i [eful
Statului Major General, generalul Mihail
Popescu.
Generalul Mihail Popescu a eviden]iat cu
aceast` ocazie profesionalismul, pasiunea [i
perseveren]a cu care a lucrat generalullocotenent Gheorghe \n calitate de adjunct
al [efului Statului Major General. S-a apreciat
c` “linia ascendent` a reformei [i
restructur`rii \n armat`“ se datoreaz` [i
modului \n care [i-a f`cut datoria generalullocotenent Gheorghe.
Generalul Popescu i-a mul]umit
generalului Gheorghe pentru munca
desf`[urat` p#n` \n prezent [i i-a urat succes
\n noua func]ie.
Ministrul ap`r`rii na]ionale a avut o
interven]ie substan]ial`, interesant`. Domnia
sa a subliniat mai \nt#i semnifica]ia deosebit`
a faptului c` \n Armata Rom#n` sunt numi]i,
\n aceea[i zi, noi [efi la statele majore de la
dou` categorii de for]e armate: aeriene [i
navale. {i asta “\n mijlocul procesului de
restructurare, \ntr-un an decisiv pentru
primirea invita]iei de aderare la NA
TO”.
NAT
Acest lucru este un semn al maturit`]ii
organismului militar, al celor care \l alc`tuiesc.
Domnul Ioan Mircea Pa[cu a relevat c`,
\n contextul diminu`rii efectivelor [i a
restructur`rii, Armata Rom#n` este solicitat`
s` participe, al`turi de armate de renume, \n
diverse locuri din lume, pentru a reinstaura
pacea [i stabilitatea.
“A[a cum [ti]i foarte bine, au plecat [i
b`ie]ii no[tri \n Afganistan, exist` solicit`ri
[i mai mari pentru participarea noastr`
acolo, ceea ce demonstreaz` un singur
lucru, a[a cum a spus [i ministrul francez
al ap`r`rii: atunci c#nd intri \n lupt` cu
cineva, \nseamn` c` te dai pe m#na omului
acela. Deci, trebuie s` ai \ncredere total`
pentru securitatea ta \n acei oameni [i
acest lucru iat` c` se \nt#mpl`, este
singura semnifica]ie pe care putem s` o
avem \n asemenea moment.
|n ceea ce prive[te efortul nostru de
integrare \n NA
TO, acesta \nseamn` un
NAT
singur lucru: s` punem ]ara \n siguran]`.
Nu avem alt` chestiune de f`cut. {i,
bine\n]eles, de aici decurg o serie \ntreag`
de alte probleme ca modernizarea,
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\nscrierea \n circuitul lumii moderne, acces
la resurse, posibilitatea ca, \n lini[te, s`
ne dezvolt`m poten]ialul pe care \l avem
[i s`-l valorific`m. Cred c`, p#n` la urm`,
asta \nseamn` c` punem ]ara la ad`post,
punem ]ara \n siguran]`, punem ]ara \n
securitate. Din acest punct de vedere, pot
spune c` lucrurile merg bine, nu trebuie
s` fim nici superoptimi[ti, dar nici
pesimi[ti. V
reau s` v` spun c` se
Vreau
acumuleaz` lucrurile pozitive, nu cele
negative. Prin eforturile pe care le-am
f`cut, mai accelerate \n ultimul an, ne-am
c#[tigat dreptul de a fi aprecia]i conform
proverbului “numai cine nu munce[te nu
gre[e[te”. Dac` mai apare c#te o
problem`, dac` mai apar dificult`]i, lucrul
acesta e privit cu \n]elegere, pentru c` [i
nca pe care o depunem este extrem de
mu
munca
important` [i este evaluat` ca atare. Ne-am
c#[tigat acest drept de a c`p`ta \n]elegere
fa]` de anumite dificult`]i.
Domnul general Gheorghe este unul
din oamenii care a contribuit nemijlocit [i
\ntr-o foarte mare m`sur`, al`turi de
colaboratorii domniei sale, la ceea ce s-a
\nt
#mplat \n ultimul an c#nd, practic, ne-am
\nt#mplat
restabilit credibilitatea \n ceea ce prive[te
eforturile noastre. Domnia sa a participat
[i particip` \n continuare la acest efort, la
ac]iunea pentru care are nevoie de tot
sprijinul dumneavoastr`.

De asemenea, vreau s` spun c`
dumneavoastr` reprezenta]i categoria de
for]e ale armatei poate cea mai important`
din punct de vedere al integr`rii. Spa]iul
aerian, monitorizarea lui, ap`rarea lui
reprezint` unele din domeniile cele mai
importante [i mai sensibile pentru
securitatea acestei ]`ri, pentru efortul
nostru de integrare.
Vreau s`-l felicit pe domnul general
Gheorghe, s`-i urez succes \n activitatea pe
care urmeaz` s` o desf`[oare de acum \ncolo.
Vreau s` v` felicit [i pe dumneavoastr` [i s` felicit Statul Major al For]elor
Aeriene pentru munca uria[` pe care a
depus-o \n realizarea obiectivelor pe care
le-am atins. Nu exist` bucurie mai mare
s` vezi c` peste hotare sunt oameni de
calibru care te respect` pentru munca pe
care o faci la tine acas`. Asta se reflect`
asupra ]`rii”.
Generalul-locotenent Constantin
Gheorghe a mul]umit pentru \ncrederea ce i
s-a acordat prin numirea \n func]ia de [ef al
Statului Major al For]elor Aeriene, a f`cut
referiri la eforturile necesare realiz`rii
obiectivelor din programul de reform` [i
modernizare a For]elor Aeriene [i la valoarea
deosebit` a cadrelor din unit`]ile [i marile
unit`]i ale acestei categorii de for]e armate.
Apoi, noul [ef al Statului Major al
For]elor Aeriene a prezentat, succint, c#teva

CURRICULUM VITAE
General-locotenent Constantin Gheorghe,
[eful Statului Major al For]elor Aeriene
Generalul-locotenent CONSTANTIN D. GHEORGHE s-a n`scut
la data de 25 februarie 1947, \n localitatea Izvoarele, jude]ul Giurgiu.
A absolvit {coala Militar` de Ofi]eri Activi de Avia]ie “Aurel Vlaicu” \n
anul 1969, Academia de |nalte Studii Militare, \n 1977, Cursul de
comandan]i regiment, \n 1982, Colegiul Na]ional de Ap`rare, \n 1995,
Cursul de comandan]i de mari unit`]i Oberammergau, Germania, 1997,
Cursul de perfec]ionare a limbii engleze, Borden/Canada, 1998, Colegiul
NATO de la Roma, Italia, 2000.
|n perioada 1969–1983 a \ndeplinit mai multe func]ii, de la pilot la
loc]iitor de comandant, \n Regimentul 67 V#n`toare-Bombardament,
except#nd anii 1975–1977, c#nd a fost student la Academia de |nalte Studii
Militare.
Din anul 1983 p#n` \n 1987 a exercitat func]ia de comandant al
Regimentului 49 V#n`toare-Bombardament. Apoi a fost numit instructor[ef la Divizia 70 Avia]ie. Numit loc]iitor al comandantului acestei mari
unit`]i \n 1991, preia, doi ani mai t#rziu, func]ia de comandant al Diviziei
70 Avia]ie, pe care o va \ndeplini timp de peste doi ani.
|ncep#nd cu anul 1995 de]ine succesiv func]iile de loc]iitor al
comandantului [i [ef de stat major al Corpului 1 Avia]ie [i Ap`rare
Antiaerian` “Siret”, pentru ca din 1997, p#n` \n anul 2000, s` se afle \n
fruntea Corpului. |n perioada 2000–2002 a fost adjunct al [efului Statului
Major General pe probleme de ap`rare [i resurse umane.
|n ianuarie 2002 a fost numit [ef al Statului Major al For]elor Aeriene.
Este pilot de v#n`toare, pilot pe elicoptere, pilot-instructor, pilot de
\ncercare. A zburat circa 2.500 ore.

O veste bun`:

&$6(3(1758&$'5(/(0,/,7$5(
O delega]ie a Ministerului Ap`r`rii Na]ionale,
condus` de domnul Sorin Encu]escu, secretar de
stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ia cu
Parlamentul, Armonizare Legislativ` [i Rela]ii
Publice, a \ntreprins, \n perioada 31 ianuarie – 3
februarie, o vizit` \n Marea Britanie, la invita]ia
domnului Paul Toal, director general al companiei
“Romanian Development & Communication UK Ltd”.
Rezultatele acestei vizite au fost prezentate \n
cadrul unei conferin]e de pres` care a avut loc pe 5
februarie, la Bucure[ti.
Demersurile p`r]ii rom#ne au vizat \ncheierea
de contracte [i \n]elegeri care, \n final, s` conduc`
la realizarea programului de construire de locuin]e
proprietate personal` pentru cadrele militare.
Dup` cum este [tiut, anul trecut, domnul
Encu]escu a efectuat o serie de vizite \n c#teva
c`mine de garnizoan`, s-a \nt#lnit, \n unit`]i [i
institu]ii militare cu personal din armat` care nu
dispune de locuin]`. Totodat`, aceast` problem`,
care fr`m#nt` de zeci de ani cadrele militare, a fost
ridicat` domniei sale, ca [i predecesorilor, celorlal]i
demnitari din conducerea Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale, [i cu ocazia audien]elor.
|n scopul rezolv`rii situa]iei ce treneaz` de at#ta
timp, la nivelul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale a fost
elaborat un program temeinic, etapizat, s-a constituit
o comisie care se ocup` de coordonarea acestuia.

din priorit`]ile sale pentru perioada
urm`toare: 1. finalizarea concep]iei de
dezvoltare a for]elor aeriene; 2. \nt`rirea
capacit`]ii operative a unit`]ilor [i marilor
unit`]i prin accelerarea procesului de
instruire; 3. folosirea eficient` a re
re-surselor [i concentrarea acestora pent
ru
pentru
\nde plinirea obiectivelor prioritar e ;
4. definitivarea procesului de mo
der
moder
der-nizare structural` a for]elor aeriene;
5. re
con
siderarea programelor de \nv`
recon
considerarea
\nv`-]`m#nt [i instruire \n unit`]ile de
\nv`]`m#nt, \n scopul asigur`rii condi]iilor
de \mbun`t`]ire a nivelului de profe
profe-sionalizare.
Generalul-locotenent Constantin
Gheorghe [i-a \ncheiat alocu]iunea prin a
asigura conducerea ministerului [i a Statului
Major General c` Statul Major al For]elor
Aeriene “va continua s` dezvolte programul
de reorganizare [i modernizare a for]elor
for]elor,,
astfel \nc#t s` r`spund` \n totalitate
exigen]elor reformei armatei”.

{eful comisiei este consilierul secretarului de stat
at#t din partea celor ce urmeaz` s` le execute, c#t
Sorin Encu]escu, comandorul Marius Ba[tan, fiul
[i a beneficiarilor. A[a se explic` [i interesul
celebrului general para[utist Grigore Ba[tan.
deosebit pe care l-a suscitat vizita \n Marea Britanie.
Din statisticile existente la minister reiese c` p#n`
|n acela[i timp, r`m#n op]ionale [i celelalte
acum au fost \nregistrate
10.680 de cereri pentru
locuin]e. O p`trime, circa
2.500, o reprezint`
solicit`rile pentru Bucure[ti. O parte din cereri
au fost f`cute de cadre
din sistemul For]elor
Aeriene.
Pentru desf`[urarea \n bune condi]iuni
a programului s-au luat
m`surile necesare.
Acestea au constat, \n
principal, \n dubla
reconversie: a infrastructurilor militare ce
nu mai sunt folosite, ca
[i a cadrelor militare
Model func]ional construit la Alba Iulia
care au lucrat \n unit`]i
de firma SPEEDWALL – 2000. Arhitect Ioan Strejan
de construc]ii [i au fost
disponibilizate \n procesul restructur`rii.
variante \n vigoare la ora actual`. Se vor finaliza
Dob#ndirea unei locuin]e la standarde NATO [i
locuin]ele aflate \n construc]ie, anul trecut fiind date
cu pre] mai redus s-a bucurat de o mare aten]ie
\n folosin]` numai 190, un num`r extrem de mic fa]`

de necesit`]i. Cei care au posibilit`]i \[i pot cump`ra
locuin]e de pe pia]a liber` dup` cum, cei care
\ntrunesc condi]iile vor primi, \n continuare,
compensa]ia pentru chirie.
Trebuie spus c` firma britanic` a fost
selec]ionat` \n urma analiz`rii ofertelor. |n timpul
vizitei, delega]ia militar` rom#n` a participat la
semnarea contractului \ntre firma constructoare [i
societatea care va fi manager de proiect. Totodat`,
au fost abordate problemele ce le implic` realizarea
programului de locuin]e \n sistem privat cu
reprezentan]ii firmei britanice care se va ocupa de
managementul proiectului [i cu cei ce de]in licen]a
pentru tehnologia ce va fi folosit` \n construc]ia
caselor. Firma britanic` a construit \n Anglia 600 de
astfel de locuin]e, are un proiect de 1.000 de case
[i \n China. Cele de la noi vor avea, dup` cum se
discut` acum, un confort mai mare fa]` de cele
britanice. Programul-pilot se va desf`[ura \n
Ghencea, pe un fost teren de instruc]ie. Inten]ia
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale este ca locuin]ele s`
fie individuale, cu o parcel` de teren aferent`. Ca
metodologie, va fi realizat un studiu de caz.
Arhitectul este britanic [i va lucra cu asisten]i
rom#ni. Locuin]ele vor fi cu dou` niveluri (tip P+1),
cu trei, patru [i cinci camere.
Proiectul este destinat \ntregului personal din
armat`, cu prioritate pentru ofi]eri. Se preconizeaz`
ca \n martie s` \nceap` construc]iile, pentru ca \n
octombrie, primii beneficiari s` se mute \n noile
case. Sistemul pilelor este exclus. Criteriile de
alegere vor fi exclusiv financiare, stabilite de banc`.
Dar asupra acestor probleme vom mai reveni.
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E-2 Hawkeye

1. Tipul: avion de cercetare.
2. Primul zbor: 21 octombrie 1960.
3. Produc]ia: NORTHROP GRUMMAN.
 E-2 A: construite 59 exemplare.
TE-2 A: versiune de antrenament.
E-2 B: modernizarea a 51 exemplare ale modelului E-2 A.
 E-2 C: a efectuat primul zbor la 23 septembrie 1972. Au fost comandate
211 exemplare. P#n` la sf#r[itul anului 1999 au fost livrate 183.
 TE-2 C: variant` destinat` antrenamentului.
 E-2 T: versiune \mbun`t`]it` a modelului E-2 B. Livr`rile au \nceput \n 1995.
Hawkeye 2000: produsul unui amplu proces de modernizare a variantei E-2 C.
4. Echipajul: 5 membri (pilot, copilot, navigator, operator radar [i
comandantul misiunii).
TO: S.U.A., Fran]a.
5. Clien]i din NA
NAT
–
–
–
–
–
–
–

1. Tipul: elicopter de transport.
2. Primul zbor: efectuat de prototipul YCH-47A, la 21 septembrie 1961.
3. Produc]ia: BOEING (SUA).
 CH-47 A: au fost construite 349 de exemplare. Elicopter opera]ional \n Vietnam, \ncep#nd din 1971.
 CH-47 B: a efectuat primul zbor \n octombrie 1966. Au fost livrate 108 exemplare c`tre armata american`, \ncep#nd din 10 mai 1967.
 CH-47 C: variant` realizat` prin cre[terea puterii motorului. A efectuat primul zbor la 14 octombrie 1967. Livr`rile c`tre armata
SUA au \nceput \n anul 1968.
 CH-47 D: este rezultatul unui amplu program de modernizare a modelelor precedente. A efectuat primul zbor la 26 februarie 1982.
Prima livrare s-a realizat la 31 martie 1982. |n iunie 1999, armata SUA de]inea 433 de exemplare.
 MH-47 D Special Operations Aircraft: elicopter destinat unor opera]iuni speciale.
 GCH-47 D: model destinat instruirii pilo]ilor la sol.
 MH-47 E: se afl` \n dotarea for]elor speciale americane. Prototipul a zburat pentru prima dat` la 1 iunie 1990. Livr`rile au \nceput
la 10 mai 1991.
 CH-47 F Improved Cargo Helicopter: va fi produsul unui program de modernizare care urmeaz` s` se desf`[oare p#n` \n anul 2033.
 Variante exportate: Chinook HC (Marea Britanie), HT 17 Chinook (Spania), CH-47 D International Chinook (Japonia), CH-47 SD.
4. Echipajul: 2 membri (pilot [i copilot).
TO: SUA, Marea Britanie, Spania, Canada, Olanda, Grecia, Italia.
5. Clien]i din NA
NAT

Caracteristici tehnico-tactice:
Anvergura ....................................................................... 24,56 m;
Lungimea ........................................................................ 17,60 m;
|n`l]imea ...........................................................................5,58 m;
Greutatea .......................................................................18.363 kg;
Raza de ac]iune, f`r` realimentare ......................................2.854 km;
Viteza de croazier` ............................................................. 480 km/h;
Motoare .................................................................... 2 x 5.100 C.P.

Chino
CH-47

ok

Caracteristici tehnico-tactice (CH-47SD):
–
–
–
–
–
–
–
–

Lungimea ............................................................................................. 30,14 m;
|n`l]imea ............................................................................................... 5,70 m;
Diametrul elicelor....................................................................................18,29 m;
Greutatea .......................................................................................... 11.550 kg;
Greutatea maxim` la decolare .............................................................. 24.494 kg;
Raza de ac]iune ................................................................................... 1.207 km;
Viteza de croazier` ................................................................................. 259 km/h;
Motoare ........................................................................................ 2 x 3.750 C.P.

E-3 Sentry

1. Tipul: aeronav` de cercetare, comand` [i control (AWACS).
2. Produc]ia: BOEING (S.U.A.).
 E-3 A: au fost produse 24 de exemplare. Prima livrare c`tre for]ele aeriene americane a avut loc la
24 martie 1977. Livr`rile c`tre NATO s-au desf`[urat \ntre 22 ianuarie 1982 [i 25 aprilie 1985.
 E-3 B: versiune realizat` prin modernizarea aparaturii de bord. Primul exemplar a intrat \n \nzestrarea
for]elor aeriene americane la 18 iulie 1984.
 E-3 C: este rezultatul unui program de modernizare \nceput \n 1984.
 E-3 D: model aflat \n \nzestrarea for]elor aeriene britanice. A efectuat primul zbor la 5 ianuarie 1990.
Livr`rile au \nceput \n septembrie 1990.
 E-3 F: variant` destinat` for]elor aeriene franceze. Livr`rile au \nceput \n octombrie 1990.
3. Echipajul: 20 de membri (pilot, copilot, navigator, operator radar [i 16 speciali[ti AWACS).
TO: S.U.A., Marea Britanie, Fran]a.
4. Clien]i din NA
NAT

–
–
–
–
–
–
–
–

!

Nu pierde]i, \n num`rul urm`tor:
 Eurofighter
  F-4 Phantom
 F-5 Tiger

Caracteristici tehnico-tactice:
Anvergura ........................................................ 44,42 m;
Lungimea ......................................................... 46,61 m;
|n`l]imea .......................................................... 12,73 m;
Greutatea maxim` ............................................51.953 kg;
Viteza maxim` .....................................................853 km/h;
Autonomie de zbor ..................................................11 h;
Raza suprafe]ei supravegheate ...............................370 km;
Motoare ........................................................ 4 x 93,4 KN.

Situa]ia aeronavelor prezentate \n numerele precedente:
¾ Nr. 7/2001: An-24, An-26, An-28;
¾ Nr. 9/2001: AH-1 Cobra, A-7 Corsair, A-10 Thunderbolt, An-30;
¾ Nr. 10/2001: A-129 Mangusta, AH-64 Apache, AS-532 Cougar,
Alpha Jet;

¾ Nr. 11/2001: B-1 B Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress;
¾ Nr. 12/2001: C-17 Globemaster, C-130 Hercules,
C-160 Transall.

Pagin` realizat` de locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
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Profiluri \n mi[care
Prezen]e permanente pe aeroporturi, mai[trii militari [i subofi]erii sunt
piese de rezisten]` \n complexul angrenaj ce confer` zborurilor siguran]`,
precizie. Aportul lor la buna desf`[urare a vie]ii \n unit`]ile de avia]ie,
de[i destul de consistent, trece, adesea, mai pu]in observat. Iat` de ce, am
\ncercat s`-i surprindem pe c#]iva dintre ei \n ipostazele datoriei.

VETERANUL
Plutonierul-adjutant Stelian Alecu,
transmisionist, specialist clasa 1, are o experien]`
de 17 ani, \n aceea[i unitate. Au venit mul]i, au
plecat destui, el a r`mas s` deserveasc`
activitatea de zbor pe aerodrom, fie c` aceasta
avea loc ziua, sau noaptea, fie vara, de fierbea
s#ngele-n tine la zebr`, sau iarna, ca atunci c#nd
l-am cunoscut, sub gerul aspru din primele zile
ale lui ianuarie.
N-apuc` s` stea bine jos c` iar \l strig`
conduc`torul zborului: “Alecule, opre[te,
domnule, b#z#itul `sta din sta]ie c` nu mai
\n]eleg nimic!” {i Alecu sare ca ars, chiar dac`
uneori o face de poman`, c` tehnica e veche, nu
mai are fine]e, fiabilitate, i-au ruginit leg`turile.
Ca s` fie sigur c` se apleac` cineva cu r`spundere
asupra ei, c#nd o duce la reparat, nu se dezlipe[te
de ingineri [i tehnicieni. Fur` [i el ce poate din
meserie ca s` [urub`reasc`, la r#ndu-i, c#nd...
obosesc sau o iau razna electronii.
A[a ne vorbe[te despre el, ca [i despre ceilal]i
subofi]eri din subordine, maiorul Marian
Nicolae, comandantul companiei transmisiuni
[i radionaviga]ie aero.
Nea Alecu le poveste[te celor mai tineri [i
ce \nseamn` s`-]i iube[ti meseria, unitatea care]i este ca a doua familie.

“DOCTORUL”

Ion Valentin este plutonier-major, ditamai
comandantul de pluton mijloace vizuale. Deci nu
asistent medical sau altceva pe la infirmerie, cum
ar induce titlul. Nu, el este doctor \n m#nuirea
proiectorului, a farului luminos cu sclipiri, a
balizajului. Repartizat din [coal` aici, la Boteni,
sper` s` ias` la pensie tot din acest loc. N-a sc`pat

exerci]iu, aplica]ie la care s` nu fie prezent. A
participat la zborurile de la munte, de la mare,
din Delt`. Vreo doi ani a \ndeplinit [i func]ia de
meteorolog, [i a f`cut-o cu laude. Nu exist`
tehnic` de naviga]ie sau transmisiuni c`reia s`
nu-i cunoasc` t#lcurile, “chichi]ele”, cum zice
domn’ maior. {i despre el, ca [i despre ceilal]i,
spune c` este m#na lui dreapt`. Dar c#te m#ini
are, frate, maiorul?

MANAGERUL

Acela[i grad poart` pe epole]i [i Gheorghe
David. O vreme a fost comandant de pluton,
apoi, a \ndeplinit func]ia de comandant de
companie. Func]ie de ofi]er. {i s-a descurcat de
minune. Bun administrator al averii companiei,
a fost, ce-i drept, pentru scurt` vreme, [i un
foarte bun manager. A venit instruit de la baza
aerian` de la Caransebe[. {tie c#nd s` ac]ioneze,
la moment. Odat`, a c`zut re]eaua. El a decuplato imediat [i a trecut pe grupul electrogen. Toate
elicopterele erau atunci \n aer, aflate \ntr-un
moment important al \ndeplinirii misiunii.

INSTRUCTORUL

Nicolae Decu este maistru militar
principal. Este aici de c#nd fiin]eaz` unitatea.
Domnul maior nu vrea s` aud` vreodat` de
pensionarea lui. Toat` recep]ia tehnicii de
transmisiuni din baza aerian` el a f`cut-o. {i a
f`cut-o foarte bine. Este un priceput instructor
pentru subofi]eri. |i \nva]` meserie. |n
transmisiuni sol-aer mai ales, fiindc` \n [coal`
nu se merge, la am`nunt, la specific.
At#t de mult \l apreciaz` maiorul Nicolae,
\nc#t este \n stare s` se pun` pe el \ntr-o pozi]ie
critic`, dar pe maistru sub nici o form`: “Mie
pot s`-mi repro[ez multe lucruri, dar lui nu. {i

Anotimpul rece a cauzat
dintotdeauna foarte multe
probleme conduc`torilor auto.
De[i este cunoscut c`, pe timpul iernii, c#nd carosabilul este adesea
umed, \n[el`tor, viteza de drum trebuie adaptat` permanent la
condi]iile de trafic, sunt \nc` mul]i care nesocotesc acest imperativ.
Iar atunci c#nd comit accidente de circula]ie, dau vina pe...
ghinion! La originea necazurilor se afl` \ns` nes`buin]a celor
afla]i la volan, cum se poate constata [i din cele dou` cazuri pe
care vi le prezent`m \n acest num`r.

OGLINDA A D N I L G O
RETROVIZOARE
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Locotenent-comandorul Ilie Burgui
se deplasa din localitatea Bolintin Deal spre
Bucure[ti, cu autoturismul s`u Dacia 1410.
|n loc s` reduc` viteza p#n` la evitarea
oric`rui pericol, cu at#t mai mult cu c#t
intra \ntr-o localitate, ofi]erul a ap`sat
gr`bit, pedala de accelera]ie [i a derapat.
Sc`p#nd controlul volanului, [oferul s-a
speriat [i Dacia sa a intrat \n coliziune cu
un autoturism Cielo, care se deplasa
regulamentar. |n urma impactului, acesta
a intrat, la r#ndul lui, \n coliziune cu un alt
autoturism Dacia 1310. Curat carambol! |n
afara ma[inilor deteriorate, o femeie, aflat`
\n autoturismul Dacia 1310, a fost r`nit`.
Acum, locotenent-comandorul este bun de
plat`.

Potera[. |mpreun` cu colegul s`u,
sergentul-major Ionel Colniceanu, se
\ntorceau, la unitate din permisie. Pe raza
unei localit`]i, pe un carosabil plin de
z`pad` [i deosebit de alunecos, autoturismul Dacia 1310, condus de Potera[, a
derapat [i s-a izbit de un autotren care
circula regulamentar, din sens opus. For]a
impactului a fost at#t de mare, \nc#t cei
doi subofi]eri au fost grav r`ni]i, aleg#nduse cu traumatism cranio-cerebral, [oferul,
[i como]ie cerebral` [i alte r`ni –
pasagerul.
Trist, dar adev`rat, ca \n cunoscutul
proverb: Capul face, capul trage. Dar c#nd
este vorba [i de capul altuia, parc` situa]ia
e mult mai dramatic`.

Un alt caz, oarecum asem`n`tor, dar
cu urm`ri mult mai grave, \l are ca autor
pe sergentul-major Drago[ Georginel

Locotenent-colonel ing.
ION GURGU

Asisten]` tehnic` la... \n`l]ime
el a \ndeplinit, prin cumul, func]ia de comandant
de companie doi ani. De la el am luat eu \n
primire comanda. F`r` nici o lips` \n gestiune.
Are o temeinic` preg`tire profesional` [i un grad
de disciplin` ridicat”. Maistrul militar, la fel de
bine ca [i un ofi]er, a [tiut s` le insufle oamenilor
sim]ul datoriei. {i, \ntruc#t la serviciul de
transmisiuni nu este asigurat` \nc` func]ia de
ofi]er trei, tot maistrul o \ndepline[te.
Oameni de isprav` are maiorul Marian
Nicolae \n subordine!

CAMARAZII

Mai[trii militari clasa 1 Mircea Cristea
[i Lauren]iu Ene ne-au fost creiona]i de
locotenent-comandorul Adrian Constantinescu. |i cunoa[te foarte bine pe am#ndoi,
f`c#nd parte din aceea[i escadril` de elicoptere
IAR 330 SOCAT, unde Constantinescu ocup`
func]ia de navigator. Cristea este mecanic de
bord pe num`rul 56, Ene pe 101. Ambii cunosc
foarte bine aeronava, cu toate complicatele ei

agregate [i instala]ii. S-au remarcat \n multe
situa]ii, dar dou` dintre ele par mai interesante.
La o aplica]ie \n Bulgaria, COOPERATIVE KEY
2001, Cristea a reu[it ca \n dou` minute s`
amenajeze cala elicopterului altfel dec#t era
ini]ial pentru \mbarcarea r`ni]ilor [i a asesorilor
francezi care au r`mas impresiona]i de
ingeniozitatea [i rapiditatea tehnicianului rom#n.
Ene, care este [i un foarte fin cunosc`tor al limbii
engleze, s-a remarcat \ntr-o situa]ie petrecut` \n
timpul antrenamentelor pentru zborul de la
parada de 1 Decembrie. La un moment dat a
ap`rut o sc`dere de tensiune la bord, din cauza
unei anomalii petrecute la regulatorul de
tensiune [i pilotul automat s-a decuplat. Dac` a
durat o secund`–dou` [i Ene, pe faz`, de parc`
numai acolo se uita, l-a cuplat imediat astfel \nc#t
balansul elicopterului a fost, practic, insesizabil.

PETRE B@N~

PRIMUL RADIOTELEGRAFIST NAVIGANT
AL FOR}ELOR AERIENE ALE ROMÂ NIEI
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GHEORGHE ENESCU (1891–1966)

A v`zut lumina zilei la 30 octombrie 1891 \n
comuna Gura Vitioarei, jude]ul Prahova. Dup`
absolvirea liceului “Petru [i Pavel” din Ploie[ti,
continu` studiile tehnice \n
Germania.
La 6 decembrie 1912 intr`
voluntar \n Marina Militar`, fiind
\mbarcat pe un cruci[`tor, ca
telegrafist. Ia parte la campania din
1913. Pentru faptele sale de arme,
este decorat cu medalia “Av#ntul
}`rii” [i avansat la gradul de sergent.
Se distinge din nou \n timpul
primului r`zboi mondial, c#nd este
\naintat la gradul de plutonier [i
decorat cu “Crucea Comemorativ` a R`zboiului
1916–1918”, cu dou` barete.
Continu` activitatea \n Marina Militar` p#n` \n
anul 1931, c#nd este mutat, la cerere, la Flotila
Avia]iei de Lupt`.
La 26 iunie 1931, pentru calit`]ile sale profesionale
deosebite, prime[te Brevetul nr. 1 de radiotelegrafist
navigant \n Avia]ia Militar`. Zboar` \n echipajul
avionului “Rom#nia”, un trimotor Junkers 52, avion
ultramodern pentru acele timpuri.
Ia parte, \n Polonia, la un concurs cu caracter
militar unde, eviden]iindu-se, la 21 iulie 1933,
prime[te, pentru locul I, pe care l-a ob]inut, decora]ia
“Marea Cruce” pentru merit, prima decora]ie de
acest fel acordat` de Avia]ia Militar` Polonez` unui
militar str`in.
Fiind [i posesorul brevetului de aptitudine ca

operator radiotelegrafist la bordul avioanelor civile,
este solicitat de Principele George Valentin Bibescu,
care-l include \n echipajul avionului s`u Potez 56 YRF.A.I. cu care, av#ndu-i ca pilo]i pe
Gheorghe B`nciulescu, apoi pe B#zu
Cantacuzino [i Ion Culluri, \ntreprinde
o serie de raiduri \n Europa [i Africa
pentru Federa]ia Interna]ional` de
Avia]ie, al c`rui pre[edinte era \n acea
perioad`.
La serb`rile aeriene care au avut
loc la 6 iunie 1938, pe aeroportul
B`neasa, Gheorghe Enescu este
decorat cu Ordinul “Virtutea Aeronautic`”, clasa Crucea de Aur.
Re\ntors \n Avia]ia Militar`, este numit profesor
de radiotelegrafie [i instruie[te pe viitorii
radiotelegrafi[ti de bord.
“Nea Dodic`”, a[a cum \l cuno[teau camarazii
de zbor [i prietenii, era un om plin de optimism,
hot`r#t [i curajos, apreciat pentru cuno[tin]ele sale
tehnice, \nconjurat cu dragoste [i respect de
comandan]i [i subalterni.
|[i \ncheie cariera cu gradul de maistru militar,
iar \n specialitate cu titlu de radiotelegrafist navigant
principal clasa 1.
Fiul s`u, Dumitru, pilot \n Escadrila 56, Flotila 1
V#n`toare, Grupul “Popi[teanu”, a c`zut eroic \n una
din luptele celei de-a doua conflagra]ii mondiale.

C`pitan (r) PETRU{ BURIANU
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La Sec]ia Rachete [i Artilerie Antiaeriene

Realiz`ri [i proiecte ambi]ioase
pentru ap`rarea spa]iului aerian
Restructurare  Opera]ionalizare  Integrare  Modernizare
– V` propun, domnule
colonel, s` \ncepe]i prin
a defini locul [i rolul
Sec]iei Rachete [i Artilerie Antiaeriene \n cadrul
Statului Major al For]elor
Aeriene.
– Sec]ia face parte din structura
Serviciului doctrin` [i instruc]ie, iar
activitatea sa de baz` vizeaz`
planificarea, organizarea [i executarea
instruc]iei \n unit`]ile de rachete [i
artilerie antiaeriene. Sfera activit`]ilor
pe care le desf`[ur`m este, \ns`, mult
mai mare, ceea ce necesit` o colaborare permanent` cu toate celelalte
elemente structurale ale Statului
Major al For]elor Aeriene.
– Care este con]inutul
procesului de instruire \n
unit`]ile de rachete [i
artilerie antiaeriene?
– Instruc]ia se desf`[oar` \n
conformitate cu Programul de
instruc]ie al armelor [i specialit`]ilor
militare, potrivit dispozi]iilor [i
preciz`rilor [efului Statului Major al
For]elor Aeriene. |n unit`]ile noastre,
finalitatea actului de instruire const`
\n executarea tragerilor de lupt`, gen
de activitate care se poate desf`[ura
numai \n poligoane special amenajate.
La ora actual`, singurul poligon
destinat tragerilor cu rachete sol-aer
[i artilerie antiaerian` din dotarea
Armatei Rom#ne este cel de la Capu
Midia. P#n` \n prezent nu am
participat la exerci]ii militare cu
caracter multina]ional, tragerile
desf`[ur#ndu-se, de mai bine de 10
ani, exclusiv pe teritoriul Rom#niei.
– |n aceste condi]ii, \n
ce m`sur` vizeaz` procesul de instruire \nsu[irea
procedeelor de lucru [i a
tehnicilor de ac]iune
specifice NATO?
– Cred c` aici se cuvine s` l`murim
dou` aspecte importante. |n primul
r#nd, procedeele de lucru [i tehnicile

Nord-Atlantice pentru derularea
unor activit`]i de parteneriat
pentru pace.

Interviu cu
colonelul
Gheorghe Marin,
[eful Sec]iei Rachete
[i Artilerie
Antiaeriene
de ac]iune sunt str#ns legate de
specificul tehnicii de lupt` din
\nzestrare. Acest lucru nu \nseamn`,
\ns`, c` noi ignor`m standardele
militare interna]ionale de instruc]ie.
Dimpotriv`! Avem acelea[i obiective,
numai c` folosim alte modalit`]i de a
le atinge. |n al doilea r#nd, mai exist`
o diferen]` esen]ial`: dac` \n NATO
lupt`torul este doar utilizator al
tehnicii pe care o \ncadreaz`, la noi,
\n sarcina membrilor echipei de lupt`
intr` [i \ntre]inerea sistemelor pe care
ace[tia lucreaz`.

– Care au fost, din
punctul dumneavoastr`
de vedere, priorit`]ile
anului 2001 [i \n ce
m`sur` au fost ele onorate?

– |ntr-adev`r, tragerile reprezint`
corolarul activit`]ii de instruc]ie.
Modernizarea poligonului Capu Midia
a fost declan[at` \n urm` cu c#]iva ani,
p#n` \n prezent fiind parcurse o serie

– Din perspectiva realiz`rilor,
anul trecut a fost de bun augur. Am
reu[it s` execut`m trageri cu toate
unit`]ile de artilerie antiaerian`.
Pentru unit`]ile de rachete sol-aer
am f`cut un pas important, execut#nd trageri cu o serie de subunit`]i
care erau prev`zute a se opera]ionaliza, dup` o perioad` de doi ani
\n care organizarea tragerilor nu a fost
posibil` datorit` lipsei fondurilor
financiare necesare. De asemenea,
procesul de restructurare s-a desf`[urat conform planific`rii. Cred c`
dinamismul este principala tr`s`tur`
care ar trebui asociat` anului 2001.
Activit`]ile au avut o succesiune
ame]itoare: tehnica de lupt` cu
resursa epuizat` a fost \nlocuit` cu cea
disponibilizat` \n urma procesului de
restructurare, au fost transportate,
depozitate [i conservate cantit`]i
impresionante de tehnic`, complexe
de rachete antiaeriene [i sta]ii de
radioloca]ie.
– Pentru c` a]i vorbit
despre restructurare, v`
rug`m s` ne spune]i,
domnule colonel, cum a
decurs procesul integr`rii
subunit`]ilor de artilerie
antiaerian` \n structura
bazelor aeriene?

– Spunea]i mai devreme, domnule colonel,
c` tragerile de lupt`
reprezint` finalitatea
procesului de instruire.
|n ce condi]ii se desf`[oar` acestea, la ora
actual`?

de etape, care au vizat cre[terea
standardelor privind condi]iile de
cazare [i hr`nire, precum [i dotarea
cu aparatur` [i tehnic` specific`. |n
momentul de fa]`, poligonul dispune
de dou` componente compatibile cu
standardele NATO: complexul de
apreciere obiectiv` a tragerilor [i
simulatorul de ]inte aeriene MTS-II.
|n prezent, pot fi executate [i evaluate tragerile cu artileria antiaerian` [i cu rachetele
cu b`taie apropiat`. Sistemul de apreciere
pentru tragerile cu
b`taie mic` [i medie se
afl` \n faza de realizare.
Din p`cate, costurile
procesului de modernizare a poligonului
sunt foarte mari, iar
fondurile alocate nu au
permis finalizarea acestor activit`]i. Cu toate
acestea, etapele parcurse p#n` acum au
avut ca rezultat includerea acestui poligon
pe lista facilit`]ilor
logistice oferite de
Rom#nia
Alian]ei

– La acest capitol nu ne-am
confruntat cu probleme deosebite,
deoarece subunit`]ile care au parcurs
procesul de restructurare [i au fost
integrate \[i desf`[urau activitatea \n
acelea[i caz`rmi [i \nainte de
centralizarea elementului de conducere la nivelul bazelor aeriene. Practic,
procesul de restructurare a constat
\ntr-o resubordonare a acestor
subunit`]i, \n urma desfiin]`rii
brig`zilor de artilerie antiaerian`. |n
leg`tur` cu acest subiect, a[ vrea s`
subliniez faptul c` procesul integr`rii
nu a afectat misiunea propriu-zis` a
divizioanelor de artilerie antiaerian`.
– V` rug`m s`
puncta]i, pentru cititorii
no[tri, principalele repere ale activit`]ilor pe care
Sec]ia Rachete [i Artilerie
Antiaeriene le va desf`[ura anul acesta?
– Pentru noi, anul acesta
\nseamn`, \n primul r#nd, continuarea
procesului de restructurare, av#nd ca
obiectiv principal derularea activit`]ilor care vizeaz` integrarea subunit`]ilor de artilerie \n bazele aeriene
[i opera]ionalizarea Brig`zii 1 Rachete

Sol-Aer. |n acela[i timp, dorim s`
concretiz`m [i \n acest an rezultatele
cumulate \n procesul de instruire, prin
executarea tragerilor de lupt` \n
poligon. De asemenea, ne preocup` \n
mod deosebit asigurarea condi]iilor
necesare eficientiz`rii procesului de
opera]ionalizare; va trebui s` urm`rim,
pe de o parte, asigurarea tehnic` [i
logistic`, iar pe de alt` parte,
asigurarea cu personal, deoarece
consider c` resursa uman` reprezint`
principala premis` a reu[itei [i \n acest
domeniu.

– |n final, v-a[ ruga s`
ne spune]i, domnule
colonel, care sunt coordonatele viitorului \n domeniul complexelor de rachete [i artilerie antiaeriene?
– Pe fondul cerin]elor asociate
r`zboiului modern, putem defini
anumite caracteristici absolut necesare complexelor de rachete antiaeriene performante: capabilitatea de a
executa trageri \mpotriva rachetelor
balistice tactice, de croazier`, precum
[i \mpotriva ]intelor cu suprafe]e mici
de reflexie sau purt`toare de bruiaj
electronic. Mai mult dec#t at#t,
opera]iunile militare interna]ionale
desf`[urate \n ultimii ani ne-au
demonstrat faptul c`, indiferent de
natura [i specificul ac]iunilor pe care
le presupun aceste misiuni, transportul trupelor [i al tehnicii de lupt`
se efectueaz` \n principal pe calea
aerului, ceea ce induce necesitatea
existen]ei unor baze aeriene a c`ror
securitate este condi]ionat` de
calitatea sistemului de ap`rare
antiaerian`, care se realizeaz` cu
mijloace specifice armei noastre. |n
consecin]`, este necesar s` ne
concentr`m \ntreaga energie \n
direc]ia realiz`rii obiectivelor pe care
le presupune parteneriatul pentru
pace, pentru a fi \n m`sur` s`
r`spundem eventualelor solicit`ri de
a participa la acest gen de opera]iuni.
|n acest scop, va trebui s` \nlocuim,
etapizat, tehnica de lupt` a c`rei
resurs` se afl` deja la limita de
epuizare [i s` asigur`m o serie de
unit`]i cu tehnic` performant`,
specific` ap`r`rii apropiate a bazelor
aeriene.
|n \ncheiere, a[ vrea s` subliniez
faptul c` artileria [i rachetele
antiaeriene reprezint`, \n sistemul
for]elor aeriene, complementaritatea
avia]iei militare [i a radioloca]iei.
Numai o colaborare eficient` \ntre
aceste trei componente poate garanta
atingerea obiectivului nostru final:
ap`rarea spa]iului aerian!
– V` mul]umesc mult,
domnule colonel.

Interviu realizat de
locotenent CIPRIAN
P~TRA{CU
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Dintr-un num`r de 29 de exerci]ii NATO, NATO/PfP [i \n spiritul PfP,
planificate pentru anul \n curs, “STRONG RESOLVE 2002” este cel mai
mare exerci]iu sub comanda NATO la care particip` [i Rom#nia.
Analiz#nd prin prisma efectivelor [i tehnicii puse la dispozi]ie, Rom#nia
este a patra na]iune, din cele unsprezece ]`ri partenere participante la
acest exerci]iu. Delega]ia rom#n` va fi format` din 204 militari, 68 dintre
ei reprezent#nd For]ele Aeriene ale Rom#niei.
“STRONG RESOLVE 2002” se va desf`[ura \n perioada 1–15 martie,
\n Polonia. Personalul [i tehnica militar` vor aflui, \ns`, \ncep#nd cu 26
februarie. Tehnica militar` din dotarea For]elor Aeriene ale Rom#niei,
dou` aeronave MIG-21 LANCER, varianta aer-aer, dou` elicoptere IAR-330
PUMA SOCAT [i o aeronav` de transport C-130 HERCULES, va fi dislocat`
pe aerodromurile militare Powidz [i Bydgoszoz.
Aeronavele MIG-21 LANCER vor executa misiuni de sprijin aerian
apropiat, interdic]ie aerian`, zon` de patrulare \n aer [i lupt` aerian`;
elicopterele IAR-330 PUMA SOCAT vor fi destinate misiunilor de c`utaresalvare [i evacuare medical`; aeronava C-130 HERCULES, pe l#ng`
activit`]ile de transport, va executa [i misiuni de desantare para[uti[ti.
De asemenea, partea rom#n` [i-a exprimat disponibilitatea de a executa,
cu elicopterele IAR-330 PUMA SOCAT, misiuni de cercetare [i specifice
elicopterelor de atac.
|n acest an, Comandamentul |ntrunit al For]elor \[i va desf`[ura
activitatea de conducere [i coordonare a exerci]iului de la bordul vasului
“Mount Whitney”. Din aceast` structur` va face parte [i c`pitancomandorul Lauren]iu Simionescu, ofi]erul de proiect din partea
Statului Major al For]elor Aeriene, pentru acest exerci]iu.
Desf`[ur#ndu-se \naintea summit-ului de la Praga, exerci]iul “STRONG
RESOLVE 2002” ofer` Rom#niei, prin for]ele sale militare, posibilitatea
de a demonstra, o dat` \n plus, c` are capacitatea de a ac]iona ca un membru
cu drepturi depline din cadrul NATO.

“COOPERATIVE KEY 2002”
La mijlocul lunii ianuarie, o
delega]ie a Statului Major al
For]elor Aeriene, condus` de
comandorul Gabriel Stroe, a
participat la Bled, \n Slovenia, la
Conferin]a Interna]ional` Opera]ional` de Planificare a exerci]iului
aerian real NATO/PfP “COOPERATIVE KEY 2002”.
Pe parcursul conferin]ei au fost
detaliate cadrul de desf`[urare al
exerci]iului [i elementele opera]ionale privind criteriile [i condi]iile
de participare ale For]elor Aeriene
ale Rom#niei. De asemenea, s-a
stabilit cu ce anume va participa
partea rom#n`, misiunile ce vor fi
executate [i, nu \n ultimul r#nd,
detaliile administrative.
Exerci]iul aerian real NATO/
PfP “COOPERATIVE KEY 2002” se

va desf`[ura \n perioada 22
septembrie – 05 octombrie, la Baza
Aerian` 113 Saint Dizier, Fran]a.
For]ele Aeriene ale Rom#niei
vor participa cu aeronave MIG-21
LANCER, care vor executa misiuni
de sprijin aerian apropiat [i de
ap`rare aerian`, [i IAR-330 PUMA
SOCAT, destinate misiunilor de
c`utare-salvare pe timp de zi. Ca o
particularitate, \n cadrul exerci]iului
din acest an se vor executa [i
misiuni aeriene pe timp de noapte,
cu o intensitate [i un grad de
complexitate mai reduse.
O dat` \ncheiat` aceast`
activitate, militarii rom#ni se
preg`tesc pentru parcurgerea
urm`toarei etape din cadrul preg`tirii
exerci]iului: recunoa[terea Bazei
Aeriene 113 Saint Dizier, Fran]a.

C`pitan CRISTIAN PREDA

Cu PUMA,
\n Delt`

Miercuri, 23 ianuarie, diminea]a. La
baza aerian` Mihail Kog`lniceanu s-a
primit din partea prefectului jude]ului
Tulcea, Ioan V`rg`u, un apel de interven]ie
urgent` a unui elicopter IAR-330 PUMA
\n Delt`. Trebuia ac]ionat rapid pentru
salvarea unor oameni afla]i, unii, \ntre via]`
[i moarte. Sloiuri mari pluteau \nc` pe
Dun`re [i nici un mijloc nu putea fi folosit
\n ajutorul unor bolnavi afla]i \n pericol.
Singura cale de acces era cea aerian`.
|n cel mai scurt timp, elicopterul cu
num`rul 10 a decolat spre localitatea C.A.
Rosetti. La man[`, comandantul echipajului, comandorul Viorel Vasiliu,
inspector-[ef pentru zbor, [i c`pitanul
Marius Dragomir, pilot secund. Tehnic
de bord – maistrul militar clasa 1 Virgil
Onofrei. La experien]a lor [tiau c` de
modul \n care \[i \ndeplinesc misiunea
depinde via]a acelor oameni.
La C.A. Rosetti, pe un teren complet
necunoscut, \i a[teptau dispera]i trei
bolnavi: un copil cu bra]ul fracturat, cu
\nceput de cangren`, un adult cu
preinfarct [i un altul cu ulcer perforat.
Dup` un tur de recunoa[tere, pilo]ii s-au
hot`r#t s` aterizeze \n locul semnalat.
Dar nu au decolat bine de pe C.A.
Rosetti, c` s-a [i instalat o cea]` deas`.
Ambii ofi]eri, \ns`, fiind pilo]i clasa 1, Vasiliu
cu experien]a a 2.500 de ore de zbor pe
elicoptere [i Dragomir cu peste 500,
antrena]i s` zboare \n condi]ii meteorologice grele, nu s-au l`sat impresiona]i
de vremea neprielnic` [i au m`rit viteza
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preluarea bolnavilor. Au r`suflat to]i
lini[ti]i c#nd, cu precizie matematic`,
dup` un zbor de maxim` urgen]`, elicopterul
a aterizat cu cei a c`ror stare dramatic`
determinase lansarea S.O.S.-ului. F`r` a

priceperea [i promptitudinea elicopteri[tilor. Locul de aterizare era \n zona g`rii
fluviale, ca [i pustie din cauza vitregiei
vremii, de s`pt`m#ni nici un vas
nemaiput#nd str`punge Dun`rea. Era
singurul loc unde elicopterul putea pune
ro]ile \n condi]ii de securitate.
O dat` urcat` la bord, cu ajutorul
maistrului Onofrei, femeii, ca [i celorlal]i trei
bolnavi, afla]i \n stare critic`, le-au revenit
speran]ele salv`rii. |n elicopter, \nso]itorul
sanitar, ajutat de tehnicul de bord, le acorda
\ngrijirile necesare. PUMA spinteca aerul gri
de cea]` cu viteza maxim` posibil`.
Pe aeroportul din Tulcea, ambulan]ele, cu personal specializat, a[teptau

opri motoarele, diminu#ndu-le numai
turajul, echipajul s-a asigurat c` to]i cei
afla]i p#n` atunci la bord au fost cobor#]i
\n bune condi]ii [i apoi [i-a reluat zborul
spre Mihail Kog`lniceanu. Ca s` se
\nscrie \n programul zilei de start
planificat pentru misiunile de instruc]ie.
Spre deziluzia plutonului de ziari[ti,
mobiliza]i pentru interviurile de rigoare.
Drept felicit`ri [i mul]umiri la cap`tul
acelei interven]ii salutare, echipajul a
considerat gestul spontan de fluturare a
m#inilor deasupra capului ca un onor, ca
o binecuv#ntare.

Semnal`m apari]ia, \n Editura “Mectis”, din Ploie[ti, a c`r]ii
“Monumentele recuno[tin]ei”. Unul din autorii ei este secretarul general
al Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria Aeronauticii,
profesorul NECULAI MOGHIOR, iscusit muzeograf. |n bogatul ei
con]inut, se reg`sesc eroi ai For]elor Aeriene c`zu]i la datorie pentru
]ar` \n cele dou` r`zboaie mondiale. Fie c` ace[tia sunt simpli anonimi –
solda]i, grada]i, subofi]eri din unit`]ile de avia]ie, de artilerie antiaerian`
– sau nume celebre, cum este cazul locotenentului aviator Gheorghe
Mociorni]`, din B`icoi, \nscris, pentru totdeauna, \n con[tiin]a neamului,
cei ce s-au jertfit pentru patrie \[i au un loc de \nalt` cinstire \n memoria
monumentelor, a \nscrisurilor de pe obeliscuri, cruci comemorative,
troi]e, \n eviden]ele parohiale ale cimitirelor. {i asta gra]ie eforturilor
autorilor de a face ca fiecare sat, comun`, ora[ din jude] s`-[i aib` eroii
oglindi]i \n carte. {i, un gest de mare noble]e: ideea realizatorilor
volumului de a eterniza, al`turi de numele eroilor rom#ni, [i pe cele ale
militarilor altor armate: americani, germani, ru[i pieri]i pe teritoriul
jude]ului Prahova. Numai ni[te rom#ni puteau face a[a ceva! (P.B.)

care \mplinesc opt decenii de via]`. Cei trei generali,
pe l#ng` meritele deosebite ce le-au avut pe front, s-au
distins [i printr-o bogat` activitate memorialistic`.
Contribu]ia, \ndeosebi a ultimilor doi, la elaborarea
ciclului de [ase volume “Veterani pe drumul onoarei
[i jertfei”, a celor dou` lucr`ri de referin]` privitoare
la participarea Avia]iei Rom#ne la cel de al doilea
r`zboi mondial, este de notorietate.
|nt#lnirea, ca [i dialogul purtat ulterior, au
prilejuit evocarea unor fapte cu totul [i cu totul
senza]ionale s`v#r[ite cu 60 de ani \n urm`.
Generalul (r) Cernescu, de pild`, aflat la bordul unor
avioane de cercetare [i bombardament, a reu[it ca
numai \n campania din Est s` distrug` 17 poduri [i
sta]ii de cale ferat`, ac]ion#nd \n spatele frontului,
iar generalul Acojoc`ri]ei a \ntreprins acte de un curaj
extraordinar \n spa]iul ocupat de du[man. Asupra
faptelor de vitejie ale celor trei generali, ca [i a altor
veterani din For]ele Aeriene, vom reveni.

{oseaua Bucure[ti-Ploie[ti,
nr. 40, sector 1, Bucure[ti
Telefon/Fax: 01/232. 05. 93
E-m@il: c e r s e n i n@ roaf. r o
B 222.01; C 1011.00

spre cel`lalt loc, unde erau a[tepta]i cu
sufletul la gur`. O femeie f`cuse blocaj
renal. |ntins` pe targ` [i sub privirile
\ngrijorate ale celor care o \nso]eau, \[i
pusese toate speran]ele \n Dumnezeu [i-n
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|nt#lnirea generalilor veterani
Conducerea Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor
de R`zboi (A.N.V.R.) s-a \nt#lnit, la sediul acesteia din
strada Cob`lcescu nr. 28, cu un grup de generali [i
colonei veterani de r`zboi. Liderul Asocia]iei, domnul
general (r) Marin Badea Dragnea, i-a informat
despre m`surile \ntreprinse p#n` acum pentru
\mbun`t`]irea legisla]iei ce reglementeaz` drepturile
fo[tilor lupt`tori de pe front, ale v`duvelor veteranilor
[i celor c`zu]i la datorie \n r`zboi.
|n r#ndul celor prezen]i s-au aflat, al`turi de cavaleri
ai Ordinului “Mihai Viteazul”, cea mai \nalt` distinc]ie
militar` de r`zboi, ai altor \nalte ordine ale statului rom#n
[i ale statelor aliate, [i reprezentan]i ai Asocia]iei
Cavalerilor Ordinului “Virtutea Aeronautic`“.
Printre personalit`]ile de seam` participante sau aflat decanul de v#rst`, generalul de flotil`
aerian` (r) Cernescu Octav Nicolae, de 95 de
ani, generalul-locotenent (r) Vasile B`rboi, generalul de flotil` aerian` (r) Mircea Acojoc`ri]ei

Elicopteri[tii salvatori

De re]inut c`, potrivit informa]iilor aduse la
cuno[tin]` de domnul general (r) Dragnea, veteranii
decora]i cu Ordinul “Mihai Viteazul” urmeaz` s`
primeasc` o rent` lunar` reprezent#nd solda de grad
[i func]ie a unui sublocotenent, iar v`duvele
veteranilor de r`zboi, inclusiv ale celor care au fost
\n For]ele Aeriene, vor beneficia de \ntreaga
indemniza]ie a so]ilor deceda]i, [i de o cot` de 10 la
sut` din biletele repartizate veteranilor pentru
sta]iunile de odihn` [i tratament \n acest an.
Se va \ncheia ac]iunea de acordare a brevetelor
pentru Medalia Comemorativ` a celui de al
doilea r`zboi mondial, 1941–1945, prin care
veteranii distin[i cu aceast` decora]ie vor primi lunar peste 300.000 lei.
Totodat`, la nivelul primului ministru, s-a cerut
prefec]ilor [i primarilor s` urgenteze punerea \n
posesie a veteranilor decora]i cu ordine [i medalii
de r`zboi cu suprafe]e de teren acordate potrivit Legii
nr. 44, un hectar teren arabil sau 500 m p`tra]i,
intravilan.(P.B.)
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R`ducanu
la 91 de ani

Surpriz` mare, duminic` 3 februarie a.c., \ntrun apartament din cartierul bucure[tean Drumul
Taberei. Fostul comandant [i instructor de zbor
HARALAMBIE R~DUCANU s-a trezit la u[` cu
c#]iva din fo[tii s`i elevi din anii 1940, \mpreun`
cu so]iile, care mai de care mai \nc`rcat de bun`t`]i
[i cadouri. Au venit de la Ia[i, Gheorghe Ene, de la
Craiova, Mihail Nicolau, din Bucure[ti, George
Dumbrav`, Marian Iancu, Constantin Dinu, Sanda
Agache Mihe[ – organizatoarea, \mpreun` cu
Nicolau, a vizitei incognito – al]i fo[ti aviatori.
Prilejul l-a constituit \mplinirea v#rstei de 91 de
ani de cel care i-a ini]iat \n arta pilotajului, azi un
b`tr#n venerabil uitat de lume.
Pe l#ng` toate cele necesare unei anivers`ri
pe cinste, la care au trudit ca ni[te albine so]iile
fo[tilor s`i elevi, auto-invita]ii i-au oferit
nonagenarului daruri simbolice, \ntre care macheta
avionului KLEM 25, aeronav` cu care i-a scos la
simpl` comand` pe majoritatea dintre ei.
Rolul de mae[trii de ceremonii [i l-au asumat
poetul Mihail Nicolau [i so]ia sa, actri]a Constan]a
Nicolau. I-au fost \nchinate s`rb`toritului versuri
[i c#ntece inspirate din activitatea de zbor, i s-a
c#ntat, \n repetate r#nduri, “Mul]i ani tr`iasc`!”,
au fost evoca]i anii petrecu]i la man[` al`turi de
eminentul om, pedagog [i instructor.
Emo]ionat p#n` la lacrimi, venerabilul aviator
[i-a prezentat bogata-i activitate ce \nsumeaz` peste
18.000 ore de zbor pe 27 tipuri de avioane,
participarea sa la r`zboiul antifascist.
De notat c` fo[tii s`i elevi sunt aproape de
\mplinirea v#rstei de 80 de ani.
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