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Fiul unei cuno[tin]e apropiate se afl` de pu]in
timp \n armat`. Familia a fost [i este \ngrijorat` de
ce i s-ar putea \nt#mpla t#n`rului c#t timp se afl`
sub arme. Dup` ce zilele trecute a depus
Jur`m#ntul, b`iatul a primit \nvoire [i a dat pe
acas`. Prilej pentru tat`l grijuliu s`-mi propun` o
\nt#lnire \n trei: “Hai, te rog, tu e[ti militar [i [tii
ce s`-l \ntrebi! Vreau s` aflu [i eu ce face acolo, ce
g#nde[te! Se \nt#mpl` at#tea. Hai, te rog!”

Am dat curs invita]iei [i nu mi-a p`rut r`u deloc.
Pre] de vreo dou` ore, proasp`tul soldat mi-a dat
motive s` cred c` mai sunt tineri care g#ndesc
matur, care fac atent pa[ii \n via]`, care au principii
\n tot ce \ntreprind. {i nu numai at#t. Nu este cazul
s` reproduc aici \ntreg acel dialog, dar m` voi opri
asupra unor lucruri pe care soldatul le-a recep]ionat.

Despre condi]ii de trai, despre hran`: “Sunt
normale. A[a cred eu c` trebuie s` fie \n armat`.
A[ternuturile sunt mereu curate. M#ncarea e bun`,
nu se pl#nge nimeni. Sigur, nu-s toate ca acas`,
dar noi \n]elegem c` a[a trebuie s` fie...”

 Despre program: “Cel mai interesant este c`
nu ai timp s` te plictise[ti. |mi place foarte mult c`
facem mi[care. Tot timpul mi[care. |nviorare,
instruc]ie de front, preg`tire fizic`. Mai [i s`p`m,
mai [i facem curat. Nu m` dau \n v#nt dup` toate,
dar asta e...”

Despre arm`: “C#nd mi-au dat arma [i m-au
pus s` semnez, am \ntrebat c#t m` cost` dac` o
pierd. Plutonierul m-a privit de parc` s-a d`r#mat
cerul pe el. <<Cum s-o pierzi m`?! Ce, de-aia ai venit
aici?! Ai s` vezi c` n-o s-o pierzi!>> Au cam r#s de
mine. Peste vreo dou` zile, plutonierul m-a \ntrebat
a[a, \ntr-o doar`, dac` mai am pistolul mitralier`.
Am z#mbit [i l-am asigurat c` totul e \n regul`. A
z#mbit [i el. |ntre timp, \n]elesesem c` arma, at#t
c#t sunt militar, e o parte din mine. Ca [i o m#n`,
ca [i un picior...”
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Despre cadre: “Sunt oameni buni. Unii sunt
mai duri. C#nd este de serviciu un c`pitan, totul
este ca la carte. Nu face nimeni un pas f`r`
comand`, f`r` ordin. Peste tot este curat. Nu se
poate s` \nt#rzii sau mai [tiu eu ce... Unii ne las`
mai \n voia noastr`. Dar c#nd e de treab`, de
instruc]ie, atunci nu exist` s` \nchid` ochii, s` te
lase de capul t`u...”

Despre cel mai important moment tr`it p#n`
acum: “La prima tragere. Dup` ce am tras, m-am
sim]it, a[a, mai tare. C#nd m-am \ntors de la ]int`,
parc` aveam alte picioare, iar arma mi se p`rea
u[oar` ca o pan`. Z`u dac` n-a[ trage toat` ziua!”

Despre ce l-a impresionat cel mai mult: “Un
adjutant! E un om extraordinar. Un b`rbat
adev`rat. Ne poveste[te despre toate alea. Ne
\nva]`. Dar cel mai mult \mi place cum vorbe[te
cu ceilal]i subofi]eri, cu ofi]erii mai tineri. Le zice
mereu <<Domnu’ cutare, pune m#na, munce[te
mai cu inim`. C` m#ine-poim#ine intr`m \n NATO.
Eu plec la pensie, dar tineretul o s` r`m#n`. Ei, s`
vede]i atunci!>> Crede din tot sufletul c` Rom#nia
va intra \n NATO”.

L-am \ntrebat [i eu pe soldat: “George, tu ce
crezi, o s` intr`m \n NATO?” “{tiu [i eu... Poate o s`
intr`m. Ce s` zic... M` iau dup` domnul adjutant...”

Am reprodus o parte din ceea ce am aflat de
la b`iatul prietenilor mei pentru dou` motive. Mai
\nt#i, pentru a ar`ta c` solda]ii sunt aten]i,
recep]ioneaz` [i re]in informa]ii, evenimente,
atitudini. Le re]in [i le comenteaz`. |n al doilea
r#nd, pentru a sublinia \nc` o dat` c`, pentru
armat`, soldatul r`m#ne un personaj foarte
important. Inclusiv pentru aceea c` prin el institu]ia
militar` se multiplic` [i se arat` ca atare cet`]enilor
]`rii, contribuabililor.

Comandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEIComandor DUMITRU AMARIEI
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– Domnule colonel, pentru– Domnule colonel, pentru– Domnule colonel, pentru– Domnule colonel, pentru– Domnule colonel, pentru
\nceput, v` rug`m s` v` referi]i la\nceput, v` rug`m s` v` referi]i la\nceput, v` rug`m s` v` referi]i la\nceput, v` rug`m s` v` referi]i la\nceput, v` rug`m s` v` referi]i la
locul [i rolul Sec]iei Radioloca]ielocul [i rolul Sec]iei Radioloca]ielocul [i rolul Sec]iei Radioloca]ielocul [i rolul Sec]iei Radioloca]ielocul [i rolul Sec]iei Radioloca]ie
\n cadrul Statului Major al For]elor\n cadrul Statului Major al For]elor\n cadrul Statului Major al For]elor\n cadrul Statului Major al For]elor\n cadrul Statului Major al For]elor
Aeriene.Aeriene.Aeriene.Aeriene.Aeriene.

– Sec]ia Radioloca]ie este un
compartiment de arm` \n structura Serviciului
Doctrin` [i Instruc]ie din Statul Major al
For]elor Aeriene. Are ca responsabilit`]i
probleme privind structura [i organizarea
sistemului de supraveghere a spa]iului aerian,
instruc]ia [i preg`tirea de specialitate a
personalului din arm`, elaborarea instru-
c]iunilor, regulamentelor, manualelor de
\ntrebuin]are a subunit`]ilor [i tehnicii de
radioloca]ie, concep]ia de \nzestrare cu
tehnic` specific` pentru a asigura \ndeplinirea
misiunilor \ncredin]ate. Problemele de
rezolvat sunt complexe, dar, \mpreun` cu
subordona]ii [i \n colaborare cu celelalte
compartimente din comandament, cred c`
am reu[it s` ne \ncadr`m \n tempo-ul impus
de procesul de restructurare, prin care trece,
ast`zi, \ntreaga armat`. |n perspectiv`,
apreciez c` un asemenea compartiment \[i
va g`si locul \n viitoarea structur` a coman-
damentului Statului Major al
For]elor Aeriene.

– |ntruc#t  a]i– |ntruc#t  a]i– |ntruc#t  a]i– |ntruc#t  a]i– |ntruc#t  a]i
vorbit despre procesulvorbit despre procesulvorbit despre procesulvorbit despre procesulvorbit despre procesul
de restructurare prinde restructurare prinde restructurare prinde restructurare prinde restructurare prin
care trece care trece care trece care trece care trece ArmataArmataArmataArmataArmata
Rom#n`, v` rug`m,Rom#n`, v` rug`m,Rom#n`, v` rug`m,Rom#n`, v` rug`m,Rom#n`, v` rug`m,
domnule colonel, s`domnule colonel, s`domnule colonel, s`domnule colonel, s`domnule colonel, s`
face]i referiri laface]i referiri laface]i referiri laface]i referiri laface]i referiri la
impactul acestuia \nimpactul acestuia \nimpactul acestuia \nimpactul acestuia \nimpactul acestuia \n
arma radioloca]ie.arma radioloca]ie.arma radioloca]ie.arma radioloca]ie.arma radioloca]ie.

– Procesul de restructurare
\n radioloca]ie a fost profund [i,
nu \n ultimul r#nd, necesar. Un
asemenea proces nu este
simplu: au fost numeroase opinii,
de la cele mai pesimiste, potrivit
c`rora se distruge sistemul de radioloca]ie,
p#n` la cele ra]ionale [i echilibrate. {i unele
[i altele ne-au ajutat s` stabilim solu]iile
potrivite, etapizarea corect` a restructur`rii.

Principalul obiectiv a fost ca, pe fondul
reducerii resurselor umane [i materiale, s`
p`str`m [i chiar s` \mbun`t`]im capacitatea
sistemului de a \ndeplini misiunile specifice
la nivelul cerin]elor celorlalte elemente din
compunerea For]elor Aeriene [i a sistemului
na]ional de ap`rare. Concret, am desfiin]at
pozi]ii radar, am scos din exploatare radare

– interviu cu colonelul

Nicolae T`nase, [eful

Sec]iei Radioloca]ie

din Statul Major al

For]elor Aeriene –

[i sisteme de automatizare cu performan]e
sc`zute sau cu resursa de func]ionare
consumat`, am redimensionat unit`]ile [i
subunit`]ile, structurile de comand`,
echipajele radarelor. Am diminuat num`rul
ofi]erilor, pe fondul cre[terii ponderii mai[trilor
militari, subofi]erilor [i militarilor angaja]i pe
baz` de contract, reu[ind s` stabilim \ntre
aceste categorii raportul optim \n majoritatea
structurilor.

Sigur c` sun` frumos c#nd vorbim
despre procesul de restructurare \n termeni
de  optimizare, eficientizare, performan]e, dar
sunt [i p`r]ile nepl`cute, dureroase ale
restructur`rii, care au afectat situa]ia
oamenilor, a speciali[tilor din dispozitiv. |n
aceste condi]ii, din p`cate, au plecat din
unit`]i oameni valoro[i, speciali[ti de \nalt`
clas`, care se formeaz` \n timp, cu mari
dificult`]i [i importante costuri.

Am convingerea, \ns`, c` deciziile
privind restructurarea au fost din cele mai
bune pentru configura]ia actual` [i de
perspectiv` a sistemului..... De altfel, un recent
studiu realizat de speciali[ti din NATO a
confirmat cea mai mare parte a op]iunilor
noastre \n ceea ce prive[te pozi]iile radar,

c`ile de urmat pentru modernizarea [i
eficientizarea sistemului de supraveghere a
spa]iului aerian. Pentru oameni, s-a analizat
cu mare aten]ie situa]ia fiec`ruia [i, pe
m`sura posibilit`]ilor,  s-au aplicat solu]iile
cele mai bune.

– O dat` \ncheiat procesul de– O dat` \ncheiat procesul de– O dat` \ncheiat procesul de– O dat` \ncheiat procesul de– O dat` \ncheiat procesul de
restructurare, urmeaz` opera-restructurare, urmeaz` opera-restructurare, urmeaz` opera-restructurare, urmeaz` opera-restructurare, urmeaz` opera-
]ionalizarea. Care este \n prezent]ionalizarea. Care este \n prezent]ionalizarea. Care este \n prezent]ionalizarea. Care este \n prezent]ionalizarea. Care este \n prezent
stadiul de opera]ionalizare alstadiul de opera]ionalizare alstadiul de opera]ionalizare alstadiul de opera]ionalizare alstadiul de opera]ionalizare al
unit`]ilor de radioloca]ie?unit`]ilor de radioloca]ie?unit`]ilor de radioloca]ie?unit`]ilor de radioloca]ie?unit`]ilor de radioloca]ie?

– Preocuparea general`, pe linia
opera]ionaliz`rii, a fost de integrare a unit`]ilor
[i subunit`]ilor de radioloca]ie \n baze aeriene
[i mari unit`]i (unit`]i) de rachete sol-aer.
Concret, \n structura bazelor aeriene sunt
integrate batalioane [i companii de
radioloca]ie, noutatea fiind aceea c` \n
atribu]iunile comandantului bazei intr` [i
supravegherea spa]iului aerian \n zona de
responsabilitate. Problemele de logistic` sunt
asigurate de compartimentul de specialitate
din baz`, subunit`]ile de radioloca]ie av#nd
ca principal` preocupare \ndeplinirea
misiunilor de lupt` specifice. Sistemul
func]ioneaz` deja \n aceast` structur`. Sunt

semnalate [i unele disfun-
c]ionalit`]i pe care le lu`m \n
eviden]`, le analiz`m [i le
corect`m pe parcurs.

– |n ce m`sur` arma– |n ce m`sur` arma– |n ce m`sur` arma– |n ce m`sur` arma– |n ce m`sur` arma
radioloca]ie a beneficiat deradioloca]ie a beneficiat deradioloca]ie a beneficiat deradioloca]ie a beneficiat deradioloca]ie a beneficiat de
programe de modernizare [iprograme de modernizare [iprograme de modernizare [iprograme de modernizare [iprograme de modernizare [i
\nzestrare?\nzestrare?\nzestrare?\nzestrare?\nzestrare?

– Modernizarea sistemului de
supraveghere a spa]iului aerian
este o problem` de mare
actualitate, \ntruc#t sistemul
nostru este unic \n Armata
Rom#n`, cu responsabilit`]i
inclusiv pe linia managementului
spa]iului aerian na]ional.

C#nd am afirmat c`
restructurarea \n radioloca]ie este [i
necesar`, am avut \n vedere nu numai ce se
\n]elege \n prim` instan]` cu acest proces,
ci [i celelalte elemente importante care
definesc [i dau eficien]` sistemului –
\nzestrarea, conducerea, preg`tirea
personalului, \ntrebuin]area \n lupt`,
interoperabilitatea cu structurile similare
NATO – toate sub imperativul moderniz`rii [i
asigur`rii unor performan]e c#t mai bune.

Din punct de vedere al \nzestr`rii,
radioloca]ia a beneficiat de programe

importante. Sunt deja opera]ionale radarele
FPS-117 [i \n curs de finalizare sistemul
ASOC-ini]ial. Toate aceste elemente sunt
incluse \n obiectivele de parteneriat asumate
\n cadrul programului na]ional de aderare la
NATO. |n acest sens, cerin]a de baz` pentru
noi este realizarea acoperirii radar la nivel
na]ional. Prin programele FPS-117 (integral
implementat la aceast` dat`) [i ASOC-ini]ial,
sunt deja create condi]iile pentru a \ndeplini,
\ntr-o propor]ie \nsemnat` [i \n foarte scurt
timp, aceast` cerin]`, conform` cu
standardele NATO.

 Pa[ii urm`tori pe lina \nzestr`rii constau
\n achizi]ionarea de extractoare automate de
date radar pentru modernizarea (digitalizarea)
radarelor analogice, \n vederea conect`rii
acestora la sistemul ASOC sau la sistemele
similare de nivel tactic. La acestea se adaug`
dezvoltarea sistemului informatizat de
distribu]ie a imaginii aeriene de la ASOC la
centrele opera]ionale zonale aeriene [i la cele
de nivel tactic, asigurarea sistemelor de
recunoa[tere cu cod na]ional compatibil
NATO [i, \n perspectiv`, achizi]ionarea de
radare moderne, mobile, pentru \n`l]imi mici
[i medii, care vor \nlocui radarele existente
\n prezent.

Ini]ierea [i realizarea acestor programe
costisitoare, \ntr-o perioad` de restric]ii
financiare, subliniaz` faptul c` la nivelul
conducerii For]elor Aeriene s-a evaluat corect
rolul armei, al informa]iilor radar \n ap`rarea
suveranit`]ii spa]iului aerian na]ional. Aceste
programe au adus plusul de calitate necesar
informa]iei radar [i ne situeaz` la un nivel
competitiv [i ne dau capacitatea de a intra \n
dialog cu structurile similare din NATO.

Am prezentat doar c#teva din elementele
de perspectiv` ale moderniz`rii sistemului.
Vreau s` subliniez c` modernizarea nu este
un obiectiv conjunctural, ci unul permanent [i
de perspectiv`. Succesul nostru depinde, \n

mare m`sur`, de profunzimea [i intensitatea
pe care reu[im s` le imprim`m acestui proces.

– Cum se desf`[oar`,– Cum se desf`[oar`,– Cum se desf`[oar`,– Cum se desf`[oar`,– Cum se desf`[oar`,
domnule colonel, preg`tireadomnule colonel, preg`tireadomnule colonel, preg`tireadomnule colonel, preg`tireadomnule colonel, preg`tirea
personalului \n noile condi]ii? personalului \n noile condi]ii? personalului \n noile condi]ii? personalului \n noile condi]ii? personalului \n noile condi]ii? TTTTTitlulitlulitlulitlulitlul
de specialist de clas` maide specialist de clas` maide specialist de clas` maide specialist de clas` maide specialist de clas` mai
reprezint` un criteriu dereprezint` un criteriu dereprezint` un criteriu dereprezint` un criteriu dereprezint` un criteriu de
performan]`?performan]`?performan]`?performan]`?performan]`?

– Formarea [i preg`tirea personalului \n
arma radioloca]ie este un alt element
important cuprins \n procesul de
restructurare. |n viziunea noastr`, preg`tirea
categoriilor de personal trebuie s` se asigure
conform rolului [i locului de]inute \n noile
structuri. Programele de preg`tire din
institu]iile militare de \nv`]`m#nt trebuie
rev`zute, astfel \nc#t cadrele s` acumuleze
cuno[tin]ele necesare \ndeplinirii func]iei pe
care urmeaz` s` le \ndeplineasc`.

Titlul de specialist de clas` a fost [i
r`m#ne o form` de perfec]ionare a preg`tirii
de specialitate, dar [i de apreciere a gradului
de preg`tire a personalului. Prin instruc]iunile
\n vigoare sunt stabilite  criteriile de
performan]` profesional` necesare candi-
da]ilor la sus]inerea examenului de specialist
de clas`. Analiz#nd rezultatele ob]inute de-a
lungul timpului, pot afirma c` personalul din
arma radioloca]ie a manifestat permanent
interes pentru preg`tire \n vederea ob]inerii
titlului. |n prezent, sunt \n curs de elaborare
noi instruc]iuni \n acest domeniu. Cu aceast`
ocazie, cred c` ar trebui statuat ca to]i cei
care de]in titlul s` beneficieze de acelea[i
drepturi, inclusiv b`ne[ti, indiferent de
e[alonul la care lucreaz`.

– Concluzion#nd, care sunt– Concluzion#nd, care sunt– Concluzion#nd, care sunt– Concluzion#nd, care sunt– Concluzion#nd, care sunt
elementele de perspectiv` pentruelementele de perspectiv` pentruelementele de perspectiv` pentruelementele de perspectiv` pentruelementele de perspectiv` pentru
arma radioloca]ie?arma radioloca]ie?arma radioloca]ie?arma radioloca]ie?arma radioloca]ie?

– Pornind de la faptul c` nevoia de
supraveghere a spa]iului aerian [i de
asigurare a informa]iilor radar pentru
sistemele de combatere a ]intelor aeriene va
fi permanent`, am convingerea c` arma
radioloca]ie va avea [i \n viitor un rol
important \n ansamblul For]elor Aeriene, iar
dimensiunea [i dezvoltarea ei vor fi \n
concordan]` cu rolul [i misiunile ce-i revin.

– V` mul]umesc mult,– V` mul]umesc mult,– V` mul]umesc mult,– V` mul]umesc mult,– V` mul]umesc mult,
domnule colonel!domnule colonel!domnule colonel!domnule colonel!domnule colonel!

A consemnat
c`pitan CRISTIAN PREDA

iua de 2 octombrie a anului trecut a fost o zi neagr` laiua de 2 octombrie a anului trecut a fost o zi neagr` laiua de 2 octombrie a anului trecut a fost o zi neagr` laiua de 2 octombrie a anului trecut a fost o zi neagr` laiua de 2 octombrie a anului trecut a fost o zi neagr` la
Giarmata.  La o trecere de nivel cu calea ferat`, unGiarmata.  La o trecere de nivel cu calea ferat`, unGiarmata.  La o trecere de nivel cu calea ferat`, unGiarmata.  La o trecere de nivel cu calea ferat`, unGiarmata.  La o trecere de nivel cu calea ferat`, un
autocamion militar  apar]in#nd unit`]ii din garnizoanaautocamion militar  apar]in#nd unit`]ii din garnizoanaautocamion militar  apar]in#nd unit`]ii din garnizoanaautocamion militar  apar]in#nd unit`]ii din garnizoanaautocamion militar  apar]in#nd unit`]ii din garnizoana

amintit`, \n care se aflau trei persoane (un caporal [i doi salaria]iamintit`, \n care se aflau trei persoane (un caporal [i doi salaria]iamintit`, \n care se aflau trei persoane (un caporal [i doi salaria]iamintit`, \n care se aflau trei persoane (un caporal [i doi salaria]iamintit`, \n care se aflau trei persoane (un caporal [i doi salaria]i
civili), a fost izbit \n plin de locomotiva trenului rapid 694 civili), a fost izbit \n plin de locomotiva trenului rapid 694 civili), a fost izbit \n plin de locomotiva trenului rapid 694 civili), a fost izbit \n plin de locomotiva trenului rapid 694 civili), a fost izbit \n plin de locomotiva trenului rapid 694 TTTTTimi[oara –imi[oara –imi[oara –imi[oara –imi[oara –
Bucure[ti, toate cele trei persoane pierz#ndu-[i via]a! Bucure[ti, toate cele trei persoane pierz#ndu-[i via]a! Bucure[ti, toate cele trei persoane pierz#ndu-[i via]a! Bucure[ti, toate cele trei persoane pierz#ndu-[i via]a! Bucure[ti, toate cele trei persoane pierz#ndu-[i via]a! Accidentul s-aAccidentul s-aAccidentul s-aAccidentul s-aAccidentul s-a
produs din cauza nerespect`rii prevederilor regulamentare privindprodus din cauza nerespect`rii prevederilor regulamentare privindprodus din cauza nerespect`rii prevederilor regulamentare privindprodus din cauza nerespect`rii prevederilor regulamentare privindprodus din cauza nerespect`rii prevederilor regulamentare privind
oprirea obligatorie a autovehiculului la trecerea de nivel cu calea ferat`.oprirea obligatorie a autovehiculului la trecerea de nivel cu calea ferat`.oprirea obligatorie a autovehiculului la trecerea de nivel cu calea ferat`.oprirea obligatorie a autovehiculului la trecerea de nivel cu calea ferat`.oprirea obligatorie a autovehiculului la trecerea de nivel cu calea ferat`.
Iar semnalele de culoare ro[ie erau aprinse! O clip` de neaten]ie, deIar semnalele de culoare ro[ie erau aprinse! O clip` de neaten]ie, deIar semnalele de culoare ro[ie erau aprinse! O clip` de neaten]ie, deIar semnalele de culoare ro[ie erau aprinse! O clip` de neaten]ie, deIar semnalele de culoare ro[ie erau aprinse! O clip` de neaten]ie, de
grav` indisciplin` rutier` a dus trei oameni \n morm#nt.grav` indisciplin` rutier` a dus trei oameni \n morm#nt.grav` indisciplin` rutier` a dus trei oameni \n morm#nt.grav` indisciplin` rutier` a dus trei oameni \n morm#nt.grav` indisciplin` rutier` a dus trei oameni \n morm#nt.

Comisia de cercetare a stabilit c`... nu au fost \nc`lcate m`surileComisia de cercetare a stabilit c`... nu au fost \nc`lcate m`surileComisia de cercetare a stabilit c`... nu au fost \nc`lcate m`surileComisia de cercetare a stabilit c`... nu au fost \nc`lcate m`surileComisia de cercetare a stabilit c`... nu au fost \nc`lcate m`surile
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Pentru ca asemenea evenimente, ca [i altele cu un deznod`m#nt
mai mult sau mai pu]in dramatic, s` nu mai aib` loc, compartimentul de
protec]ie a muncii [i supraveghere tehnic` din Statul Major al For]elor
Aeriene ini]iaz` [i desf`[oar` ac]iuni menite s` eficientizeze activitatea
de protejare a vie]ii [i integrit`]ii corporale ale personalului, [i, \ntr-un alt
plan, de eliminare a condi]iilor ce pot favoriza apari]ia bolilor profesionale.
Concret, la obiect.

O discu]ie cu domnii locotenent-comandori ing. C`t`lin Constantin [i
Valeriu Ro[u ne prilejuie[te c#teva constat`ri interesante. Una este, aparent
surprinz`toare, desprins` parc` dintr-o lege a lui Murphy. Accidentele se
produc, de obicei, acolo unde toat` lumea consider` c` nu se poate
\nt#mpla nimic! Ni se ofer` [i c#teva exemple. La o central` termic`,
fochistul care o supraveghea lini[tit, f`r` s`-[i fac` vreo problem`, a sim]it

la un moment dat c` nu mai are aer, c` se sufoc`. Dac` \n acel mediu incidentul
ce se profila era, \ntr-un fel, explicabil, cine [i-ar fi \nchipuit c` o dactilograf`
va ajunge s` i se taie degetul infectat de la o banal` prindere a unghiei \ntre
taste? Urmarea e u[or hilar`. Li s-a pretins doamnelor, prin regulament, s`-[i
mai scurteze manichiura!

Dar via]a a oferit, din p`cate, [i alte cazuri, de un tragism cumplit, friz#nd
filmele horror, ale c`ror victime au fost oameni de mare valoare, dar, din

nefericire, distra]i, neaten]i. Astfel, cu c#]iva ani \n urm`, un ofi]er superior,
para[utist, a pl`tit cu infirmitatea pe via]` intrarea \n spa]iul de ac]iune al
elicei unui avion. Cine s`-i fac` luiluiluiluilui protec]ia muncii, c#nd el \nsu[i, \n calitate
de comandant, era obligat s-o fac` altora?

Interlocutorii no[tri, sesiz#nd aspectul locurilor unde nu s-ar \nt#mpla nimic,
ne re]in, totodat`, aten]ia, dac` mai era nevoie, asupra faptului c` acolo se
desf`[oar` permanent activit`]i de protec]ie, sunt popularizate, cunoscute \n
detaliu [i respectate \ntocmai m`surile stabilite, lucrul \n sine este abordat cu
toat` r`spunderea, se manifest` maximum de aten]ie. Este ceea ce se petrece
zi de zi \n unit`]ile de avia]ie, de rachete [i artilerie antiaerian`, unde factorii
de risc sunt mai prezen]i. Oamenii con[tientizeaz` deplin gradul de
periculozitate al profesiei lor [i, prin tot ceea ce \ntreprind, bareaz` canalele
producerii accidentelor.

Statistica ofer` \ns` [i alte elemente. Activitatea de protec]ie a muncii
s-a desf`[urat cu rezultate superioare \n unit`]ile, institu]iile [i forma]iunile
unde func]ia de inspector cu protec]ia muncii este prev`zut` \n statul de
organizare [i nu a existat o fluctua]ie a persoanelor \ncadrate pe aceast`
func]ie. Gradul de preg`tire [i r`spunderea acestora sunt cu at#t mai
necesar a fi de \nalt nivel cu c#t, de regul`, [efii de compartimente, \n
bun` parte, las` \ntreaga munc` de prevenire pe seama inspectorilor. Iar
acolo unde aceast` func]ie este \ndeplinit` prin cumul de un ofi]er care
mai are [i alte treburi pe cap, este lesne de \n]eles c#t de “con[tiincios”
este ea efectuat`. Din p`cate, \n unele unit`]i se manifest` o mare fluctua]ie
pe aceast` func]ie. Domnul locotenent-comandor inginer Ro[u ne spunea
c` la sf#r[itul unui an s-a f`cut instruirea pe func]ie a unor cadre din patru
garnizoane, iar dup` trei luni abia dac` mai erau pe post 20 la sut`. Ceilal]i
– ori trecuser`, prin ordonan]`, \n rezerv`, ori fuseser` muta]i pe alte
func]ii. A trebuit s` se fac` o nou` instruire. Alte deplas`ri, alt timp, al]i
bani. Asta \n condi]iile \n care compartimentul este foarte \nc`rcat [i cu
alte atribu]ii, \ntre care, la fel de importante sunt cele privind determin`rile
toxicologice, cuantificarea condi]iilor deosebite – grele, v`t`m`toare sau
periculoase –, cre[terea gradului de securitate \n sectoarele cu riscuri
mari de accidentare.

Se poate spune c` [i activitatea de protec]ie a muncii trebuie...
protejat`. Ea nu poate fi l`sat` la voia \nt#mpl`rii, a hazardului. Cu at#t
mai mult cu c#t \n unele unit`]i sunt reale pericole de accidente cu urm`ri
grave, mai ales acolo unde instala]iile electrice sunt foarte vechi,
supra\nc`rcate, ma[ini [i instala]ii dep`[ite moral [i fizic.

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

{i protec]ia muncii
 trebuie... protejat`!

Z
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“SUNTE}I PE DIREC}IA

CEA BUN~.CONTINU-

A}I!” Ambasadorul SUA la
Bucure[ti, MICHAEL GUEST,

este unul dintre sus]in`tori i
constan]i ai ader`rii Rom#niei la
NATO [i unul dintre cei care pot
influen]a pozitiv luarea unei decizii
finale \n acest sens, \n noiembrie
2002, la Praga. “Rom#nia a f`cut
multe progrese \n toate planurile [i
]ara dumneavoastr` are [anse reale,
serioase, de integrare euro-atlantic`
dac` va continua reformele \n
derulare – sus]ine diplomatul
american. Cred sincer c` ave]i
posibilitatea de a deveni membru al
Alian]ei, dar trebuie s` depune]i o
munc` sus]inut` pentru aceasta.
Sunte]i  pe direc]ia cea bun` [i
trebuie s` continua]i. Doresc \n
mod sincer tot ce este mai bun
pentru ]ara dumneavoastr`, doresc
s` deveni]i membru al NATO. Iar
eu personal v` sprijin din toat`
inima!”

Au mai r`mas opt luni p#n` la summit-ul NATO de la Praga
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Dup` declan[area, \n urm` cu 17 luni, a intifadei

palestiniene \mpotriva Israelului, situa]ia din Orientul Mijlociu
s-a deteriorat continuu, ating#nd \n prezent cote explozive,
cu grave consecin]e destabilizatoare pentru pacea [i
securitatea \n regiune [i \n \ntreaga lume. Actelor teroriste
ale militan]ilor extremi[ti palestinieni – atacuri cu bombe [i
cu grenade \n locuri publice, dens populate, ac]iuni sinuciga[e
pe str`zi, \n [coli, \n magazine, \n fa]a unit`]ilor militare etc. –,
Israelul le-a r`spuns \n stil manu militari, utiliz#nd drept
ripost` importante mijloace navale, aeriene [i terestre, efective
ce au \nsumat mii [i mii de militari. Au fost vizate, cu
predilec]ie, sediile for]elor de poli]ie ale Autorit`]ii Na]ionale
Palestiniene, taberele de refugia]i din Cisiordania [i F#[ia
Gaza, depozitele de muni]ii, caz`rmile [i taberele de instruc]ie
ale organiza]iilor teroriste palestiniene (“Hamas”, “Hezbollah”,
“Brig`zile Martirilor al-Aqsa”). Au fost [i sunt folosite avioane
de v#n`toare-bombardament, elicoptere de lupt`, tancuri [i
alte blindate, piese de artilerie [i lansatoare de rachete sol-
sol [i aer-sol, nave de lupt`, for]e speciale de interven]ie. Din
p`cate, violen]ele din ultimele luni au f`cut foarte multe
victime, inclusiv \n r#ndul copiilor [i b`tr#nilor, exacerb#nd
panica, teama, spiritul de r`zbunare.

Cauzele acestor valuri interminabile de ac]iuni s#ngeroase
– cele mai mari din ultimii 20 de ani – sunt multiple, fiecare
parte beligerant` d#nd vina pe cealalt`. Guvernul israelian
condus de premierul Ariel Sharon se dovede[te drastic [i
intolerabil cu actele teroriste ale fac]iunilor extremiste
palestiniene [i, sub presiunea grup`rilor radicaliste din interior,
a escaladat constant ripostele militare pedepsitoare. La r#ndul
s`u, pre[edintele Autorit`]ii Na]ionale Palestiniene, Yasser
Arafat, a dat m#n` liber` intifadei [i lupt`torilor s`i duri,
sc`p#nd, se pare, de sub control ac]iunile lor r`zboinice. Acesta
a fost [i motivul pentru care aproape trei luni liderul palestinian
a fost blocat de armata israelian` \n cartierul s`u general din
Ramallah, iar conducerea politic` din Israel nu mai are \ncredere
\n Arafat, socotindu-l incapabil s` mai reprezinte ANP la masa
unor eventuale negocieri de pace. |ns` cauza principal`, de fond,
a conflictului israeliano-palestinian, care dureaz` de peste 35
de ani, este ostilitatea funciar` a lumii arabe [i, \n spe]`, a

palestinienilor \mpotriva Israelului, pe care-l
consider` uzurpatorul unei p`r]i \nsemnate a
teritoriului istoric al Palestinei. {i, reciproc, refuzul
categoric al Israelului de a recunoa[te existen]a

statului palestinian independent [i, pe cale de consecin]`,
\mpotrivirea vehement` la o delimitare corect`, just` [i definitiv` a
teritoriilor celor dou` state aflate \n conflict.

Din acest motiv, cele dou` p`r]i au p`r`sit masa tratativelor,
\nlocuind negocierile politice cu armele [i atentatele teroriste.
Nici chiar “Varianta Oslo”, din 1993 – “p`m#nt contra pace” –, nu
mai pare de actualitate, de[i prin]ul mo[tenitor al Arabiei Saudite,
Abdullah Abdullah, a ie[it la ramp` cu o propunere foarte
interesant`, care ar asigura pacea \n regiune prin recunoa[terea
Israelului de c`tre toate ]`rile arabe, \n schimbul retragerii

israelienilor din teritoriile palestiniene [i arabe ocupate \n urma
r`zboiului din 1967 [i recunoa[terea Palestinei ca stat independent
[i suveran. |ns` nici Autoritatea Na]ional` Palestinian`, nici
Israelul, nici chiar Arabia Saudit` nu sunt \nc` preg`tite pentru a
accepta un asemenea compromis. Din p`cate!

|n aceste condi]ii, starea conflictual` persist`, tinz#nd s` se
generalizeze p#n` la cote incontrolabile. Mai r`u dec#t at#t: exist`
pericolul – subliniat deja de anali[tii politici occidentali – ca
palestinienii din Hezbollah, afla]i \n prezent \n mai multe tabere
speciale din Liban, s` p`r`seasc` aceste tabere [i s` fie dirija]i spre
Israel, ceea ce ar marca, practic, intrarea Libanului \n r`zboi [i
escaladarea, \n acest fel, a conflictului pe termen greu de estimat [i
cu consecin]e imprevizibile.Tocmai acest lucru vrea s` evite
apropiatul summit arab de la Beirut, \ns` este greu de presupus c`
\ntrunirea din capitala libanez` se va solda cu rezultate concrete,
mai ales c` exist` perspectiva – sesizat` de Yasser Arafat – ca summit-
ul de la Beirut s` se desf`[oare f`r` prezen]a liderului palestinian [i
cu rezolu]ii “care au fost deja dictate de Statele Unite ale Americii”.

Fa]` de inflamarea f`r` precedent a crizei din Orientul
Mijlociu, comunitatea interna]ional` nu are \nc` o pozi]ie bine
definit` [i nici prea multe variante la dispozi]ie pentru dep`[irea
impasului. Ceva mai ferme [i tran[ante par a fi Statele Unite,
care au criticat dur, prin vocea secretarului de stat Collin Powel,
pozi]ia “rigid`“, “nonperformant`“ a guvernului israelian: “Ariel
Sharon ar trebui s` priveasc` de aproape [i s` vad` dac` politica
sa func]ioneaz` – a afirmat [eful diploma]iei americane. Dac`
le declar` r`zboi palestinienilor [i crede c` poate rezolva
problema observ#nd c#]i palestinieni a ucis, acest lucru nu va
duce nic`ieri”. |n acela[i sens, pre[edintele egiptean, Hosni
Mubarak, \ndeamn` la oprirea actelor r`zboinice, de vendeta,
[i propune o \nt#lnire de lucru \ntre premierul Ariel Sharon [i
pre[edintele Yasser Arafat, \n cadrul c`reia s` se ajung` la o
decizie politic` benefic` ambelor p`r]i, respectiv \ncetarea
necondi]ionat` a ostilit`]ilor [i solu]ionarea tuturor problemelor
\n litigiu exclusiv pe cale amiabil`, pa[nic`. Aflat din nou \n
zon`, emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Anthony
Zinni, a dialogat \ndelung cu reprezentan]ii celor dou` tabere,
\ns` f`r` rezultate concrete, Yasser Arafat cer#nd retragerea
total` a israelienilor din teritoriile ocupate drept condi]ie pentru
\ncetarea focului.

Atitudine \n favoarea opririi conflictului a luat [i Fran]a,
care consider` “inadmisibile” ac]iunile militare ale Israelului
\n Cisiordania [i F#[ia Gaza [i cere insistent trimiterea \n
regiune a unor observatori interna]ionali, cu misiunea de a
detensiona situa]ia [i a-i determina pe liderii politici implica]i
\n conflict s` se a[eze din nou la masa tratativelor. |n acela[i
sens pledeaz` [i Rusia [i Germania, iar secretarul general al
ONU, Kofi Annan, a cerut Israelului s`-[i retrag` trupele din
taberele de refugia]i din Cisiordania [i F#[ia Gaza [i s`
\ntreprind` demersuri “serioase [i responsabile” pentru a se
pune cap`t violen]elor \n regiune. |ns` nu s-a pronun]at \n
privin]a observatorilor interna]ionali, socotind ineficient`, \n
momentul de fa]`, prezen]a lor pe “teatrul de opera]ii”.

A[adar, de[i exist` un consesns interna]ional cvasiunanim
privind necesitatea opririi v`rs`rilor de s#nge \n Orientul
Mijlociu, nu s-a configurat \nc` o solu]ie viabil`, unanim
acceptat` pentru instaurarea unei p`ci trainice, reale, juste [i
de durat` \ntre palestineni [i israelieni. Iar cu fiecare nou`
confruntare, num`rul victimelor cre[te, a[a cum cre[te [i
volumul pagubelor, al distrugerilor materiale. {i dac` pace
nu e, nimic nu e!

Orientul Mijlociu

“ROM@NIA TREBUIE S~

INTRE |N NATO!” – a
declarat, \n timpul vizitei sale la Riga,
senatorul american RICHARD

LUGAR, membru al Partidului
Republican. “NATO trebuie s` se
extind` – sus]ine \naltul demnitar
american. }`rile baltice sunt
candida]i serio[i la integrare, \ns`
sunt \ncrez`tor c` [i Rom#nia va fi
inclus` \n noul val de l`rgire a NATO,
chiar dac` ea nu \ndepline[te \nc`
toate criteriile de aderare. Prezen]a
regiunii de sud-est a Europei \n
Alian]a Nord-Atlantic` este la fel de
important` ca [i prezen]a statelor
baltice”.

“ESTE NECESAR~

INTEGRAREA CONTRI-

BU}IEI ROM@NIEI |N DI-

MENSIUNEA SUDIC~ A NATO!”

“Integrarea \n NATO a Letoniei,
Lituaniei, Estoniei, Sloveniei,
Slovaciei, Rom#niei [i Bulgariei ar
permite realizarea unei simetrii \ntre

extinderea Uniunii Europene [i a
Alian]ei Nord-Atlantice – sus]ine
r`spicat pre[edintele Comitetului
SUA pentru NATO, BRUCE

JACKSON. Declararea Rom#-
niei ca aliat de facto al Alian]ei
este o hot`r#re extrem de
important`. Este ne-
cesar` integrarea
c o n t r i b u ] i e i
Rom#niei \n
d i m e n s i u -
nea sudic`
a NATO,
p e n t r u

ca \mpreun`
cu Turcia, Bulgaria [i
Grecia s` \nt`reasc`
stabilitatea regional`...
Exper]ii NATO sunt foarte
impresiona]i de efectul cu-
mulativ al celor petrecute \n Rom#nia,
de modul \n care rom#nii \n]eleg
reforma militar` [i realizarea unei
armate robuste [i moderne. Este
surprinz`tor pentru mine c` Rom#nia
se descurc` at#t de bine \n domeniul
reformei militare”.

 “ROM@NIA SE AFL~ |N

<<C~R}ILE>> EXTIN-

DERII NATO”. Potrivit publica]iei
britanice “Jane’s Intelligence

Digest”, lista ]`rilor care vor fi
primite \n NATO la summit-ul de la
Praga va c`p`ta forma final` la
reuniunea Alian]ei Nord-Atlantice din

luna mai a.c., de la Reykjavik
(Islanda), a mini[trilor de
externe ai celor 19 state

membre ale NATO.
“Exist`, \n prezent,

dezbateri refe-
ritoare la Ro-

m#nia [i Bul-
garia. Des-
pre [ansele

acestor

dou` ]`ri se va
discuta, ulterior, la

Washington. |n orice
caz, Rom#nia se afl` \nc`

\n <<c`r]ile>> extinderii
NATO [i depinde numai de ea

pentru a-[i realiza integral [ansele”.

TURCIA {I GRECIA – DE

PARTEA NOASTR~.

|nt#lnirea “\n patru” de la Ankara –
Turcia, Grecia, Rom#nia [i Bulgaria
– s-a \ncheiat cu \n]elegerea ca
asemenea consult`ri s` aib` loc,
alternativ, \n capitala fiec`reia din
]`rile respective [i, lucrul cel mai
important, at#t Turcia, c#t [i Grecia
[i-au declarat sprijinul total,

S` sper`m c` toate acesteS` sper`m c` toate acesteS` sper`m c` toate acesteS` sper`m c` toate acesteS` sper`m c` toate aceste
semne [i semnale optimiste vorsemne [i semnale optimiste vorsemne [i semnale optimiste vorsemne [i semnale optimiste vorsemne [i semnale optimiste vor
fi valorificate integral [i, la Praga,fi valorificate integral [i, la Praga,fi valorificate integral [i, la Praga,fi valorificate integral [i, la Praga,fi valorificate integral [i, la Praga,
\n noiembrie 2002, Rom#nia se\n noiembrie 2002, Rom#nia se\n noiembrie 2002, Rom#nia se\n noiembrie 2002, Rom#nia se\n noiembrie 2002, Rom#nia se
va afla printre cei care vorva afla printre cei care vorva afla printre cei care vorva afla printre cei care vorva afla printre cei care vor
constitui cel de-al doilea val alconstitui cel de-al doilea val alconstitui cel de-al doilea val alconstitui cel de-al doilea val alconstitui cel de-al doilea val al
extinderiiextinderiiextinderiiextinderiiextinderii Alian]ei Nord-Atlantice.Alian]ei Nord-Atlantice.Alian]ei Nord-Atlantice.Alian]ei Nord-Atlantice.Alian]ei Nord-Atlantice.
Acum, depinde numai [i numaiAcum, depinde numai [i numaiAcum, depinde numai [i numaiAcum, depinde numai [i numaiAcum, depinde numai [i numai
de noi ca speran]ele s` devin`de noi ca speran]ele s` devin`de noi ca speran]ele s` devin`de noi ca speran]ele s` devin`de noi ca speran]ele s` devin`
realitate. Nu trebuie s` rat`mrealitate. Nu trebuie s` rat`mrealitate. Nu trebuie s` rat`mrealitate. Nu trebuie s` rat`mrealitate. Nu trebuie s` rat`m
[ansa ce ni se ofer`![ansa ce ni se ofer`![ansa ce ni se ofer`![ansa ce ni se ofer`![ansa ce ni se ofer`!

Pagin` realizat` de

NICOLAE RADU

necondi]ionat, pentru integrarea
Rom#niei [i Bulgariei \n NATO,
decizie confirmat`, zilele trecute, [i
la nivelul parlamentelor celor dou`
state balcanice membre de facto [i
de jure ale Alian]ei Nord-Atlantice.

“UNGARIA SPRIJIN~

CANDIDATURA ROM@-

NIEI PENTRU INTRAREA |N

NATO”. “Ungaria consider` foarte
important` sprijinirea candidaturii
Rom#niei pentru intrarea \n NATO,
ceea ce ar conduce la integrarea
ireversibil` a Rom#niei \n Occident –
a declarat ISTVAN SZENT-IVANYI,

pre[edintele Comisiei de politic`
extern` din Parlamentul de la
Budapesta. Acesta este un obiectiv \n
interesul comun al Europei, Rom#niei
[i etnicilor maghiari care tr`iesc \n
Rom#nia. Vrem sincer ca ]ara vecin`
[i prieten` s` accead` \n structurile
euro-atlantice, \n NATO”.

Pacea –

tot mai departe...
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N ACORDURILE FAN-

FAREI MILITARE. Zi
superb`, de prim`var`, [i

\n unitatea militar` din

S`c`laz. |n acordurile maies-
tuoase ale fanfarei militare din
Timi[oara, cei mai tineri osta[i au
rostit, cu emo]ie [i b`rb`]ie, cuvintele
sfinte ale Jur`m#ntului Militar. La
festivitate au fost de fa]` din partea Diviziei
2 Aeriene “Mure[“, generalul-maior Vasile
P#rvulescu, reprezentan]i ai organelor locale [i ai
Bisericii, rude ale tinerilor militari, un numeros public.
Dup` solemnit`]i, osta[ii s-au \nt#lnit cu cei dragi [i au
participat la o mas` festiv`. Momentele cele mai importante
ale s`rb`torii au fost imortalizate pe pelicul`, amintiri pentru
o via]` \ntreag`. (Locotenent-colonel ION CRISTEA)

16 martie a fost zi de s`rb`toare [i s-a celebrat sub acela[i frumos, inconfundabil semn al b`rb`]iei [i credin]ei

\n toate unit`]ile For]elor Aeriene ale Rom#niei care au primit recru]i. Sub faldurile Drapelelor de Lupt`, au

pecetluit leg`m#nt de-o via]` fa]` de }ar` [i Popor cei mai tineri osta[i, \mpreun` cu militarii

cu termen redus chema]i sub arme \n aceast` superb` prim`var`. Le-au fost martori

[i sus]in`tori camarazii lor mai \n v#rst`, rudele, prietenii

[i prietenele, oficialit`]ile locale, o numeroas` asisten]`.

Prezen]i la festivit`]ile din garnizoanele ce au organizat solem-

nit`]ile  depunerii Jur`m#ntului Militar, coresponden]ii no[tri

ne-au transmis:

LORI PENTRU S~RB~-

TORI}I. |n prezen]a
oficialit`]ilor locale, a

p`rin]ilor [i prietenilor, a numero[i
tineri, elevi [i copii din municipiul
Ploie[ti, a avut loc solemnitatea

depunerii Leg`m#ntu-
lui de credin]` de c`tre
militarii \n termen [i cu
termen redus, seria
februarie 2002, care se
instruiesc \n {coala

de Aplica]ie pentru

Radioloca]ie. Tinerii
s`rb`tori]i au fost
felicita]i de c`tre
comandan]i [i asis-
ten]` [i au primit
buchete de flori din
partea publicului.

Pe timpul defil`rii
subunit`]ilor, pia]a \n
care s-a desf`[urat
ceremonialul a fost

survolat` de dou` elicoptere
apar]in#nd Diviziei 1 Aeriene
“Siret”.

Celor mai merituo[i tineri osta[i
le-au fost acordate \nvoiri \n ora[ [i
scurte permisii. (Locotenent

VIOREL {LUPE}CHI)

VENIMENT SOLEMN.

S#mb`t`, 16 martie 2002, la
{coala de Aplica]ie pentru

Avia]ie “Aurel Vlaicu”, \n prezen]a
comandorului Petre Moraru, din Statul
Major al For]elor Aeriene, a unui
numeros public, s-a desf`[urat ce-
remonialul depunerii Jur`m#ntului Militar de c`tre militarii \n termen [i militarii
cu termen redus din arma avia]ie. Despre \nsemn`tatea acestui moment
\n`l]`tor, unic din via]a fiec`rui osta[, a vorbit, \n cuvinte emo]ionante, [eful de
stat major al {colii, comandorul Eminescu Co[erea, care le-a cerut tinerilor s`
poarte cu onoare [i demnitate “dulcea povar` de a fi p#n` la sf#r[itul vie]ii
o[teni [i cet`]eni \n slujba Patriei, a p`cii [i lini[tii poporului rom#n”. (C`pitan

BOGDAN R~DUCAN)

Sub semnul b`rb`]iei [i credin]ei

Sub semnul b`rb`]iei [i credin]ei

a jum`tatea lunii lui M`r]i[or, \n cadrul {colii de Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete Antiaeriene,
un nou contingent de militari a depus Jur`m#ntul de credin]` fa]` de patrie.

La poarta unit`]ii, veni]i din toat` ]ara, p`rin]i, fra]i, surori, prietene [i so]ii ale militarilor \n
termen a[teptau “unda verde” pentru a se putea deplasa la locul desf`[ur`rii ceremonialului. Am p`truns
cu greu prin “cordonul” uman ad-hoc format [i am ajuns pe platoul unit`]ii. Comandantul {colii de Comandantul {colii de Comandantul {colii de Comandantul {colii de Comandantul {colii de Aplica]ieAplica]ieAplica]ieAplica]ieAplica]ie
pentrupentrupentrupentrupentru Artilerie [i Rachete Artilerie [i Rachete Artilerie [i Rachete Artilerie [i Rachete Artilerie [i Rachete Antiaeriene, colonelul Antiaeriene, colonelul Antiaeriene, colonelul Antiaeriene, colonelul Antiaeriene, colonelul TTTTTudor Dragomirudor Dragomirudor Dragomirudor Dragomirudor Dragomir,,,,, efectua ultimele verific`ri, de[i, din
experien]`, [tia c` totul a fost pus la punct \n cele mai mici detalii. Din curiozitate gazet`reasc`, [i nu
numai, ne-am adresat domniei sale: “Domnule colonel, acest ceremonial are semnifica]ii aparte pentru
dumneavoastr`“? R`spunsul a venit pe loc: “Ceremonialul de depunere a Jur`m#ntului Militar a“Ceremonialul de depunere a Jur`m#ntului Militar a“Ceremonialul de depunere a Jur`m#ntului Militar a“Ceremonialul de depunere a Jur`m#ntului Militar a“Ceremonialul de depunere a Jur`m#ntului Militar a
reprezentat [i reprezint`  o tr`ire deosebit` pentru mine. reprezentat [i reprezint`  o tr`ire deosebit` pentru mine. reprezentat [i reprezint`  o tr`ire deosebit` pentru mine. reprezentat [i reprezint`  o tr`ire deosebit` pentru mine. reprezentat [i reprezint`  o tr`ire deosebit` pentru mine. TTTTTr`iesc acelea[i sentimente de fiecarer`iesc acelea[i sentimente de fiecarer`iesc acelea[i sentimente de fiecarer`iesc acelea[i sentimente de fiecarer`iesc acelea[i sentimente de fiecare
dat`, ca [i cum a[ depune eu Jur`m#ntul de credin]` fa]` de patrie”.dat`, ca [i cum a[ depune eu Jur`m#ntul de credin]` fa]` de patrie”.dat`, ca [i cum a[ depune eu Jur`m#ntul de credin]` fa]` de patrie”.dat`, ca [i cum a[ depune eu Jur`m#ntul de credin]` fa]` de patrie”.dat`, ca [i cum a[ depune eu Jur`m#ntul de credin]` fa]` de patrie”.

Militarii \n termen, alinia]i perfect, erau gata pentru \nceperea ceremonialului ce \nsemna parcurgerea
primei etape c`tre b`rb`]ie, c`tre ost`[ia adev`rat`. |n scurt timp, ceremonialul a [i \nceput. Pentru a
sublinia semnifica]ia evenimentului, \n discursul s`u, colonelul Tudor Dragomir preciza c` “ziua depunerii“ziua depunerii“ziua depunerii“ziua depunerii“ziua depunerii
Jur`m#ntului Militar este ziua c#nd }ara v` consider` ap]i pentru a purta pe umerii vo[tri r`spundereaJur`m#ntului Militar este ziua c#nd }ara v` consider` ap]i pentru a purta pe umerii vo[tri r`spundereaJur`m#ntului Militar este ziua c#nd }ara v` consider` ap]i pentru a purta pe umerii vo[tri r`spundereaJur`m#ntului Militar este ziua c#nd }ara v` consider` ap]i pentru a purta pe umerii vo[tri r`spundereaJur`m#ntului Militar este ziua c#nd }ara v` consider` ap]i pentru a purta pe umerii vo[tri r`spunderea
\ncredin]at` de a ap`ra libertatea, independen]a [i suveranitatea patriei, iar prin rostirea cuvintelor\ncredin]at` de a ap`ra libertatea, independen]a [i suveranitatea patriei, iar prin rostirea cuvintelor\ncredin]at` de a ap`ra libertatea, independen]a [i suveranitatea patriei, iar prin rostirea cuvintelor\ncredin]at` de a ap`ra libertatea, independen]a [i suveranitatea patriei, iar prin rostirea cuvintelor\ncredin]at` de a ap`ra libertatea, independen]a [i suveranitatea patriei, iar prin rostirea cuvintelor
sacre ale jur`m#ntului v` asuma]i con[tient aceast` responsabilitate, v` angaja]i s` v` \ndeplini]i cusacre ale jur`m#ntului v` asuma]i con[tient aceast` responsabilitate, v` angaja]i s` v` \ndeplini]i cusacre ale jur`m#ntului v` asuma]i con[tient aceast` responsabilitate, v` angaja]i s` v` \ndeplini]i cusacre ale jur`m#ntului v` asuma]i con[tient aceast` responsabilitate, v` angaja]i s` v` \ndeplini]i cusacre ale jur`m#ntului v` asuma]i con[tient aceast` responsabilitate, v` angaja]i s` v` \ndeplini]i cu
onoare [i demnitate datoria”.onoare [i demnitate datoria”.onoare [i demnitate datoria”.onoare [i demnitate datoria”.onoare [i demnitate datoria”.

Generalul-maior drGeneralul-maior drGeneralul-maior drGeneralul-maior drGeneralul-maior dr. Ion. Ion. Ion. Ion. Ion
Magdalena, prim-loc]iitor al [efuluiMagdalena, prim-loc]iitor al [efuluiMagdalena, prim-loc]iitor al [efuluiMagdalena, prim-loc]iitor al [efuluiMagdalena, prim-loc]iitor al [efului
Statului Major al For]elor Statului Major al For]elor Statului Major al For]elor Statului Major al For]elor Statului Major al For]elor Aeriene,Aeriene,Aeriene,Aeriene,Aeriene,
\n discursul s`u a men]ionat c`
“\ntotdeauna, calea devenirii“\ntotdeauna, calea devenirii“\ntotdeauna, calea devenirii“\ntotdeauna, calea devenirii“\ntotdeauna, calea devenirii
lupt`torului bine instruit [i educat,lupt`torului bine instruit [i educat,lupt`torului bine instruit [i educat,lupt`torului bine instruit [i educat,lupt`torului bine instruit [i educat,
a profesionistului de excep]ie estea profesionistului de excep]ie estea profesionistului de excep]ie estea profesionistului de excep]ie estea profesionistului de excep]ie este
aceea a muncii, a disciplinei [iaceea a muncii, a disciplinei [iaceea a muncii, a disciplinei [iaceea a muncii, a disciplinei [iaceea a muncii, a disciplinei [i
ordinii, a cinstei [i corectitudinii.ordinii, a cinstei [i corectitudinii.ordinii, a cinstei [i corectitudinii.ordinii, a cinstei [i corectitudinii.ordinii, a cinstei [i corectitudinii.
Leg`m#ntul ost`[esc f`cut ast`zi,Leg`m#ntul ost`[esc f`cut ast`zi,Leg`m#ntul ost`[esc f`cut ast`zi,Leg`m#ntul ost`[esc f`cut ast`zi,Leg`m#ntul ost`[esc f`cut ast`zi,
\n litera sa sacr` [i \n spiritul s`u,\n litera sa sacr` [i \n spiritul s`u,\n litera sa sacr` [i \n spiritul s`u,\n litera sa sacr` [i \n spiritul s`u,\n litera sa sacr` [i \n spiritul s`u,
este un act unic \n via]a fiec`ruieste un act unic \n via]a fiec`ruieste un act unic \n via]a fiec`ruieste un act unic \n via]a fiec`ruieste un act unic \n via]a fiec`rui
militarmilitarmilitarmilitarmilitar. Pentru c` este legea legilor. Pentru c` este legea legilor. Pentru c` este legea legilor. Pentru c` este legea legilor. Pentru c` este legea legilor
ost`[e[ti, darost`[e[ti, darost`[e[ti, darost`[e[ti, darost`[e[ti, dar, \n acela[i timp, [i, \n acela[i timp, [i, \n acela[i timp, [i, \n acela[i timp, [i, \n acela[i timp, [i
chemarea [i porunca }`rii.chemarea [i porunca }`rii.chemarea [i porunca }`rii.chemarea [i porunca }`rii.chemarea [i porunca }`rii.
|ncep#nd de ast`zi, Jur`m#ntul|ncep#nd de ast`zi, Jur`m#ntul|ncep#nd de ast`zi, Jur`m#ntul|ncep#nd de ast`zi, Jur`m#ntul|ncep#nd de ast`zi, Jur`m#ntul
Militar va fi pentru dumneavoastr`,Militar va fi pentru dumneavoastr`,Militar va fi pentru dumneavoastr`,Militar va fi pentru dumneavoastr`,Militar va fi pentru dumneavoastr`,

a[a cum a fost pentru toate genera]iile precedente [i cum va fi pentru cele viitoare, mereu prezent \na[a cum a fost pentru toate genera]iile precedente [i cum va fi pentru cele viitoare, mereu prezent \na[a cum a fost pentru toate genera]iile precedente [i cum va fi pentru cele viitoare, mereu prezent \na[a cum a fost pentru toate genera]iile precedente [i cum va fi pentru cele viitoare, mereu prezent \na[a cum a fost pentru toate genera]iile precedente [i cum va fi pentru cele viitoare, mereu prezent \n
minte [i inim`, \n g#nd [i fapt`, \n purtarea demn`, ost`[easc` de zi cu zi”.minte [i inim`, \n g#nd [i fapt`, \n purtarea demn`, ost`[easc` de zi cu zi”.minte [i inim`, \n g#nd [i fapt`, \n purtarea demn`, ost`[easc` de zi cu zi”.minte [i inim`, \n g#nd [i fapt`, \n purtarea demn`, ost`[easc` de zi cu zi”.minte [i inim`, \n g#nd [i fapt`, \n purtarea demn`, ost`[easc` de zi cu zi”.

Activitatea s-a \ncheiat o dat` cu defilarea cadrelor militare [i a militarilor \n termen \n acordurile
fanfarei militare [i aplauzele asisten]ei.

Locotenent-colonelul Marian Locotenent-colonelul Marian Locotenent-colonelul Marian Locotenent-colonelul Marian Locotenent-colonelul Marian Androne, comandantul batalionului de instruc]ie, Androne, comandantul batalionului de instruc]ie, Androne, comandantul batalionului de instruc]ie, Androne, comandantul batalionului de instruc]ie, Androne, comandantul batalionului de instruc]ie, a fost urm`torul
nostru interlocutor, timp \n care militarii \n termen se bucurau din plin de re\nt#lnirea cu rudele: “Cu acest“Cu acest“Cu acest“Cu acest“Cu acest
moment s-a \ncheiat primul modul, cel de ini]iere, din instruirea militarilor \n termen – moment s-a \ncheiat primul modul, cel de ini]iere, din instruirea militarilor \n termen – moment s-a \ncheiat primul modul, cel de ini]iere, din instruirea militarilor \n termen – moment s-a \ncheiat primul modul, cel de ini]iere, din instruirea militarilor \n termen – moment s-a \ncheiat primul modul, cel de ini]iere, din instruirea militarilor \n termen – ne-a precizat
locotenent-colonelul Marian Androne. Urmeaz` modulul de formare a lupt`torului. Urmeaz` modulul de formare a lupt`torului. Urmeaz` modulul de formare a lupt`torului. Urmeaz` modulul de formare a lupt`torului. Urmeaz` modulul de formare a lupt`torului. Adaptarea la rigorileAdaptarea la rigorileAdaptarea la rigorileAdaptarea la rigorileAdaptarea la rigorile
vie]ii cazone s-a f`cut repede, dovad` fiind [i rezultatele bune [i foarte bune ob]inute \n procesul devie]ii cazone s-a f`cut repede, dovad` fiind [i rezultatele bune [i foarte bune ob]inute \n procesul devie]ii cazone s-a f`cut repede, dovad` fiind [i rezultatele bune [i foarte bune ob]inute \n procesul devie]ii cazone s-a f`cut repede, dovad` fiind [i rezultatele bune [i foarte bune ob]inute \n procesul devie]ii cazone s-a f`cut repede, dovad` fiind [i rezultatele bune [i foarte bune ob]inute \n procesul de
instruc]ie”.instruc]ie”.instruc]ie”.instruc]ie”.instruc]ie”.

Pe platoul unit`]ii, militarii \n termen [i rudele savureaz` bucuria revederii. Soldatul  Florian
Paraschivescu, flancat de Adriana, prietena sa, [i Aurelia, sora sa, ne m`rturise[te c` “este un moment“este un moment“este un moment“este un moment“este un moment
special pentru mine. special pentru mine. special pentru mine. special pentru mine. special pentru mine. Am trecut peste rigorile vie]ii cazone, adapt#ndu-m` f`r` nici un fel de problemeAm trecut peste rigorile vie]ii cazone, adapt#ndu-m` f`r` nici un fel de problemeAm trecut peste rigorile vie]ii cazone, adapt#ndu-m` f`r` nici un fel de problemeAm trecut peste rigorile vie]ii cazone, adapt#ndu-m` f`r` nici un fel de problemeAm trecut peste rigorile vie]ii cazone, adapt#ndu-m` f`r` nici un fel de probleme
la via]a militar`“.la via]a militar`“.la via]a militar`“.la via]a militar`“.la via]a militar`“.

Soldatul Daniel Hodovici este din Re[i]a. P`rin]ii lui au mers aproape o noapte cu trenul pentru a fi
prezen]i la depunerea Jur`m#ntului. M#ndria de pe chipul lor a f`cut uitat` obosela drumului. “Am \nv`]at“Am \nv`]at“Am \nv`]at“Am \nv`]at“Am \nv`]at
– m`rturise[te Daniel – [i cred c` voi \nv`]a foarte multe lucruri noi \n aceast` arm` cu un \nalt nivel[i cred c` voi \nv`]a foarte multe lucruri noi \n aceast` arm` cu un \nalt nivel[i cred c` voi \nv`]a foarte multe lucruri noi \n aceast` arm` cu un \nalt nivel[i cred c` voi \nv`]a foarte multe lucruri noi \n aceast` arm` cu un \nalt nivel[i cred c` voi \nv`]a foarte multe lucruri noi \n aceast` arm` cu un \nalt nivel
tehnic. Este un domeniu nou [i interesant pentru mine”.tehnic. Este un domeniu nou [i interesant pentru mine”.tehnic. Este un domeniu nou [i interesant pentru mine”.tehnic. Este un domeniu nou [i interesant pentru mine”.tehnic. Este un domeniu nou [i interesant pentru mine”.

Soldatul George Floroiu str#ngea \n bra]e, sorbindu-l din priviri, un b`ie]el, pe Flavius. “Este b`iatul“Este b`iatul“Este b`iatul“Este b`iatul“Este b`iatul
meumeumeumeumeu – ne m`rturise[te – [i \mi era un dor imens de el. De[i \mi este greu, \ntruc#t eu sunt din[i \mi era un dor imens de el. De[i \mi este greu, \ntruc#t eu sunt din[i \mi era un dor imens de el. De[i \mi este greu, \ntruc#t eu sunt din[i \mi era un dor imens de el. De[i \mi este greu, \ntruc#t eu sunt din[i \mi era un dor imens de el. De[i \mi este greu, \ntruc#t eu sunt din
Constan]a [i familia va fi departe \n tot acest timp, sunt con[tient c` trebuie s`-mi fac Constan]a [i familia va fi departe \n tot acest timp, sunt con[tient c` trebuie s`-mi fac Constan]a [i familia va fi departe \n tot acest timp, sunt con[tient c` trebuie s`-mi fac Constan]a [i familia va fi departe \n tot acest timp, sunt con[tient c` trebuie s`-mi fac Constan]a [i familia va fi departe \n tot acest timp, sunt con[tient c` trebuie s`-mi fac dddddatoria fa]`atoria fa]`atoria fa]`atoria fa]`atoria fa]`
de patrie”.de patrie”.de patrie”.de patrie”.de patrie”.

C`pitan CRISTIAN PREDA

Momentul solemn al depunerii Jur`-

m#ntului Militar \i va c`l`uzi de acum pe

militari \n toate activit`]ile ce le vor

desf`[ura pe durata efectu`rii stagiului

militar, pentru a ob]ine rezultate foarte

bune \n toate domeniile de preg`tire
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Pagin` realizat` de
locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

Urm`toarea pagin`

a Dic]ionarului NATO

va fi dedicat` aeronavelor:

F-104 Starfighter

F-117 Stealth Fighter

F/A-18 Hornet

1. Tipul: avion de vân`toare.
2. Primul zbor: 2 februarie 1974.
3. Produc]ia: GENERAL DYNAMICS (S.U.A.).

F-16 A: variant` \n simpl` comand`. A efectuat primul zbor la 8 decembrie 1976. Livr`rile
c`tre for]ele aeriene americane au început la 6 ianuarie 1979.

F-16 B: versiune \n dubl` comand`. A zburat pentru prima oar` la 8 august 1977.
F-16 ADF: rezultatul unui program de modernizare început în octombrie 1986. Prima

livrare s-a efectuat la 1 martie 1989.
F-16 C: avion monoloc. Livr`rile au început la 19 iulie 1984.
F-16 D: livr`rile acestei variante \n dubl` comand` au început în septembrie 1984.
F-16 N: avion construit pentru marina american .̀ Livr`rile au început în prim`vara anului 1987.
F-16 Recce: avion înzestrat cu aparatur` de recunoa[tere.
AFTI F-16: a efectuat primul zbor la 10 iulie 1982.
F-16 XL: model aflat în înzestrarea N.A.S.A.

4. Clien]i din NATO: S.U.A., Belgia, Danemarca, Olanda, Norvegia, Grecia, Turcia.

Caracteristici tehnico-tactice (F-16C):

- Anvergura…………….....................10 m;
- Lungimea………….....................15,03 m;
- În`l]imea……….….......................5,09 m;
- Greutatea…….……....................8.316 kg;
- Viteza maxim`…………..............2 Mach;
- Raza de ac]iune…..…................3.890 km;
- Motoarele…….....................1 x 122,8 kN.

1. Tipul: avion de vân`toare.
2. Primul zbor: 21 decembrie 1970.
3. Produc]ia: GRUMMAN (S.U.A.).

F-14 A: au fost construite 557 de exemplare pân` în aprilie 1987. Dintre acestea, 79
au fost livrate Iranului, iar celelalte marinei americane.

F-14 A Plus: rezultatul unui program de modernizare ini]iat în iulie 1984. Prima
aeronav` din aceast` serie a zburat la 14 noiembrie 1987. Livr`rile au început în aprilie
1988.

F-14 B: a efectuat primul zbor la 29 septembrie 1986.
F-14 D: rezultatul unui amplu proiect de modernizare care viza îmbun`t`]irea

performan]elor a 60% din efectivele variantei ini]iale (F-14A) existente în prim`vara anului
1988.

4. Clien]i din NATO: S.U.A.

Caracteristici tehnico-tactice:

- Anvergura………............10,15÷19,54 m;
- Lungimea…….………..............19,10 m;
- În`l]imea…………….….............4,88 m;
- Greutatea……..………..........18.191 kg;
- Viteza maxim`…….……......2,34 Mach;
- Raza de ac]iune……..….........3.220 km;
- Motoarele………............…...2 x 93 kN.

1. Tipul: avion de vân`toare.
2. Produc]ia: McDONNELL DOUGLAS (S.U.A.).

F-15 A: avion \n simpl` comand`. A efectuat primul zbor la 27 iulie 1972.
F-15 B: avion \n dubl` comand`, destinat antrenamentului. A zburat pentru prima

oar` la 7 iulie 1973. Livr`rile au început la 14 noiembrie 1974.
F-15 C: model \n simpl` comand`. A efectuat primul zbor la 26 februarie 1979.
F-15 D: primul exemplar al acestei variante \n dubl` comand` a zburat la 19 iunie 1979.
F-15 E: avion \n dubl` comand`, destinat atacului la sol. A efectuat primul zbor la 11

decembrie 1986. Livr`rile au început la 29 decembrie 1988.
F-15 J: versiune produs`, sub licen]`, de firmele MITSUBISHI [i J.A.S.D.F. pentru

For]ele Aeriene ale Japoniei.
3. Clien]i din NATO: S.U.A.

Caracteristici tehnico-tactice (F-15C):

- Anvergura……………................13,05 m;
- Lungimea…………….................19,43 m;
- În`l]imea………………................5,63 m;
- Greutatea……….…….............12.973 kg;
- Viteza maxim`……..….….......2,5 Mach;
- Raza de ac]iune…..……...........4.631 km;
- Motoarele……....…............2 x 104,3 kN.

!
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Mar]i, 19 martie, noaptea, la orele 24, avionul
C-130 Hercules cu num`rul 6166, care a f`cut
un timp naveta Bucure[ti – Kabul, a decolat din
nou cu aceea[i destina]ie, de data aceasta
aeronava nemai\ntorc#ndu-se imediat \n ]ar`. |n
diminea]a aceleia[i zile, a fost efectuat un zbor
de \ncercare. De la Kabul, unde transport` peste
9 tone de materiale, const#nd din echipamente
militare, piese de schimb pentru avion, precum
[i pentru ma[inile din dotarea deta[amentului
de poli]ie militar` rom#n aflat \n Afganistan,
pachete [i coresponden]` din ]ar` pentru
personalul din compunerea acestuia, avionul se
va deplasa la Karaci. Aici este preconizat s`
r`m#n` p#n` \n luna iunie.

C-130 Hercules se va afla timp de aproape
trei luni la dispozi]ia misiunii ISAF, probabil \n
aceea[i baz` cu aviatori englezi [i greci, de pe
aerodromul din marele ora[ pakistanez. Potrivit
\n]elegerilor anterioare, de aici vor efectua
zboruri de transport pentru misiunea ISAF
const#nd, \n special, din materiale pentru
sus]inerea logistic` a for]elor aflate \n teatru de
opera]ii, echipamente militare, hran`, ap` etc.

C-130 Hercules are dou` echipaje care se
schimb` la Ashabad, capitala Turkmenistanului.
De pe Otopeni, avionul a decolat av#nd la man[`
pe comandorul Florin Muntiu, comandantul
deta[amentului de zbor, ca pilot prim,
locotenent-comandorul Ninel Grigore,

secund, locotenent-comandorul Vasile

Coman, navigator, c`pitan-comandorul Emil

Popa, inginer de bord, c`pitanul ing. Leonard

Duduman, specialist centraj, maistrul militar

principal Adrian Voicu, \nc`rc`tor-
desc`rc`tor.

C-130 Hercules

MISIUNEA P~CII

Cel de-al doilea echipaj are \n compunere pe
comandorul Florin C`lin, pilot prim,
locotenent-comandorul Mihai Ro[ca,

secund, locotenent-comandorul Vasilic`

Apostol, navigator, maistrul militar principal,

D`nu] Filip, tehnic de bord, c`pitanul ing.

Gabriel Constantinescu, specialist cu
centrajul, maistrul militar principal Nicolae

B`lan, \nc`rc`tor-desc`rc`tor. Acesta este [i
echipajul care, cu aproape dou` luni \n urm`, a
aterizat, primul, pe aeroportul din Kabul.

Aeronava s-a deplasat \n bun` parte pe acela[i
traiect ca [i \n zborurile anterioare, cu excep]ia
survolului unei por]iuni din Rusia, itinerarul
trec#nd pe deasupra Turciei, Armeniei,
Turkmenistanului.

A fost al patrulea zbor al echipajului comandat
de Florin C`lin, [i al cincilea de c#nd a \nceput
misiunea \n Afganistan, unul dintre zboruri fiind
efectuat de echipajul care, ulterior, a trebuit s`
se preg`teasc` \n vederea particip`rii la exerci]iul
multina]ional STRONG RESOLVE 2002 din
Polonia.

|n timpul zborurilor, s-a stabilit o rela]ie de
conlucrare eficient` \ntre echipaje [i Centrul de
coordonare a misiunii de zbor din Anglia, unde
For]ele noastre aeriene au doi reprezentan]i care
le comunic` situa]ia meteo [i militar` din
Afganistan. Triunghiul informa]iilor a func]ionat
p#n` acum, [i se sper` c` va func]iona, \n
continuare, irepro[abil. De la Ashabad, s-a luat
leg`tura \n Anglia, de unde s-au cerut informa]ii
de la autorit`]ile militare din Kabul despre situa]ia
din zon` [i acestea au fost transmise, la Ashabad,
rom#nilor. Date suplimentare puteau fi luate, prin
telefon, de la comandantul deta[amentului de
poli]ie militar` rom#n din Kabul.

Cei prezen]i pe aeroportul din capitala afgan`
vor fi fost surprin[i de prezen]a, \ntre at#tea
lucruri desc`rcate din marea aeronav`, a unor...
brazi adu[i din Carpa]ii Rom#niei. Cel mai frumos
dintre ei va fi s`dit la Kabul de deta[amentul
nostru, ca semn al prieteniei rom#no-afgane.
Prietenie care, din c#te am aflat de la cei ce au tot
f`cut naveta acolo, s-a \nfiripat deja [i se manifest`
din plin printr-o colaborare foarte str#ns`, chiar
dac` mai explodeaz` ici-colo un proiectil, o bomb`
sau se mai aude o rafal` de arm` automat`.

MISIUNEA P~CII

Amplul exerci]iu multina]ional
desf`[urat \n Polonia purt#nd acest nume
s-a \ncheiat. Rom#nia a participat la
STRONG RESOLSTRONG RESOLSTRONG RESOLSTRONG RESOLSTRONG RESOLVE 2002VE 2002VE 2002VE 2002VE 2002 cu un
deta[ament de peste 200 de militari. Mul]i
dintre ei au luat parte [i la aplica]iile comune
anterioare, circa 30 la sut` din efectiv
afl#ndu-se la prima misiune de acest gen.
Au fost prezen]i reprezentan]i ai armatelor
statelor membre NATO [i ai 11 ]`ri
partenere. Ca for]e participante, Rom#nia
s-a situat pe locul al patrulea \n r#ndul ]`rilor
ce nu fac \nc` parte din Alian]`.

For]ele Aeriene Rom#ne au avut pe
teatrul de opera]ii un avion C-130 Hercules,
dou` elicoptere IAR-330 SOCAT, ofi]eri de
stat major.

Dup` cum ne-a informat c`pitan-c`pitan-c`pitan-c`pitan-c`pitan-
comandorul Lauren]iu Simionescu,comandorul Lauren]iu Simionescu,comandorul Lauren]iu Simionescu,comandorul Lauren]iu Simionescu,comandorul Lauren]iu Simionescu,
reprezentantul na]ional al For]elor Aeriene
ale ]`rii noastre [i ofi]er cu planificarea \n
Statul major multina]ional reunit, aproape
90 la sut` din efectivele rom#ne [i din
material au afluit [i defluit \n [i din zon` cu
aeronavele C-130 Hercules [i AN-26
(for]ele speciale, plutonul de cade]i de la
Academia For]elor Terestre, scafandrii, alt
personal [i echipamentele necesare).
|ntregul efectiv s-a integrat foarte u[or \n
scenariul exerci]iului [i \ndeplinirea
atribu]iilor pe func]ii datorit` cunoa[terii
limbii engleze opera]ionale, a procedurilor
specifice NATO dob#ndite \n urma preg`tirii
efectuate \n ]ar` [i particip`rii la exerci]iile
anterioare. Tehnica s-a dovedit compatibil`
cu standardele NATO  [i a func]ionat
irepro[abil. Conducerea superioar` a
exerci]iului a exprimat, \n mai multe r#nduri,
aprecieri favorabile la adresa \ntregului
deta[ament rom#nesc, implicit a aviatorilor.

O prezen]` permanent` \n des-
f`[urarea ac]iunilor, elicopterele IAR-330
PUMA SOCAT s-au impus at#t prin
capabilit`]ile ce le dezvolt` aeronava
multirol, c#t [i prin \naltul profesionalism

Deta[amentul de zbor, \nainte de decolare spre Kabul

al echipajelor comandate de locotenent-locotenent-locotenent-locotenent-locotenent-
comandorii Eugen Suciu comandorii Eugen Suciu comandorii Eugen Suciu comandorii Eugen Suciu comandorii Eugen Suciu [i AdrianAdrianAdrianAdrianAdrian
Constantinescu,Constantinescu,Constantinescu,Constantinescu,Constantinescu, av#nd \n c`pitaniic`pitaniic`pitaniic`pitaniic`pitanii AurelianAurelianAurelianAurelianAurelian
BadeaBadeaBadeaBadeaBadea [i Cristian {tef`nescu Cristian {tef`nescu Cristian {tef`nescu Cristian {tef`nescu Cristian {tef`nescu secunzi de
n`dejde. Fiecare echipaj a zburat \n jur de
25 de ore, mai mult dec#t era planificat. {i
aceasta datorit` faptului c` au fost mai
solicita]i dec#t al]ii. Atu-ul lor l-au constituit
performan]ele elicopterele rom#ne[ti
modernizate [i m`iestria pilo]ilor. Numai o
singur` zi din totalul de  15, c#t a durat
exerci]iul, nu au zburat, de Sfin]ii Mucenici,
c#nd au avut liber. |n rest, solicit`rile au fost
maxime, \n pofida condi]iilor meteorologice
complexe, care au pus la grele \ncerc`ri
aptitudinile personalului aeronavigant. Din
multitudinea misiunilor pe care le execut`
elicopterele SOCAT nu au lipsit cele de
transport, c`utare-salvare, acoperire aerian`
(sprijin de avia]ie) pe timpul debarc`rii for]ei
maritime de asalt compus` din militari
suedezi [i rom#ni, pe plaja de la Usca, de pe
litoralul M`rii Baltice. |n condi]iile \n care au
alternat ninsori [i ploi, cea]`, au reu[it s` duc`
la bun sf#r[it misiuni dificile. Bun`oar`, ne-a
relatat c`pitanul Gabriel Stochirlea, c`pitanul Gabriel Stochirlea, c`pitanul Gabriel Stochirlea, c`pitanul Gabriel Stochirlea, c`pitanul Gabriel Stochirlea, din
Statul major al componentei aeriene,
elicopteri[tii au primit ordin s` ia personal
dintr-o zon` greu accesibil`. F`r` s`
efectueze o recunoa[tere prealabil`, ei au
reu[it s` g`seasc` dispozitivul \n care
trebuiau s` aterizeze, o mic` unitate aflat`
pe o strad`, mascat` de cea]` [i de o perdea
de copaci, av#nd minime coordonate de
localizare. Un maior american, ofi]er de
leg`tur` pe l#ng` conducerea aplica]iei, aflat`
pe nava de comandament Mount Whitney,
[i-a declarat satisfac]ia fa]` de performan]a
aviatorilor rom#ni. Ca [i \n alte situa]ii.

Demn de remarcat este [i faptul c` media
de v#rst` a aviatorilor prezen]i la exerci]iu,
dup` estim`rile c`pitan-comandorului
Simionescu, s-a situat \n jurul cifrei 32.

{eful de stat major al  Bazei 90
Transport Aerian, comandorul Ionelcomandorul Ionelcomandorul Ionelcomandorul Ionelcomandorul Ionel

Cernat,Cernat,Cernat,Cernat,Cernat, remarca  modul \n care echi-
pajul avionului C-130 Hercules, de
asemenea, \n bun` parte t#n`r, [i-a
\ndeplinit misiunile. Comandantul
aeronavei, c`pitan-comandorulc`pitan-comandorulc`pitan-comandorulc`pitan-comandorulc`pitan-comandorul
Gheorghe Lupe[,Gheorghe Lupe[,Gheorghe Lupe[,Gheorghe Lupe[,Gheorghe Lupe[, \mpreun` cu pilo]ii
[i speciali[tii de la bord: c`pitan-c`pitan-c`pitan-c`pitan-c`pitan-
comandorii Vcomandorii Vcomandorii Vcomandorii Vcomandorii Viorelioreliorelioreliorel T`nase, CiprianT`nase, CiprianT`nase, CiprianT`nase, CiprianT`nase, Ciprian
Motoroiu, locotenent-comandorii IonMotoroiu, locotenent-comandorii IonMotoroiu, locotenent-comandorii IonMotoroiu, locotenent-comandorii IonMotoroiu, locotenent-comandorii Ion
VVVVVirgil,irgil,irgil,irgil,irgil, Alin Corbea, Nicolae B`lu]`,Alin Corbea, Nicolae B`lu]`,Alin Corbea, Nicolae B`lu]`,Alin Corbea, Nicolae B`lu]`,Alin Corbea, Nicolae B`lu]`,
mai[trii militari Vmai[trii militari Vmai[trii militari Vmai[trii militari Vmai[trii militari Viorel Cioc iorel Cioc iorel Cioc iorel Cioc iorel Cioc [i VVVVValentinalentinalentinalentinalentin
Ionic`,Ionic`,Ionic`,Ionic`,Ionic`, au efectuat zece misiuni de
transport trupe, tehnic` de lupt`, zbor
tactic la mic` \n`l]ime (\ntre 100–200
metri), cu \nso]ire de avioane de
v#n`toare. Toate, complexe, pe fond
tactic, \ntr-un extins teatru de opera]ii.
O singur` misiune a fost anulat`, din
ordin superior, [i din motive absolut
obiect ive. Trebuiau s` lanseze
para[uti[ti [i cum plafonul era sub 200
de metri, nu se puteau executa salturile.
La bord au avut para[uti[ti olandezi [i
germani. |n cadrul exerci]iilor de lupt`
aerian` au lucrat cu aviatori polonezi,
olandezi, americani [i danezi. C`pitan-
comandorul Ciprian Motoroiu, navigator
instructor, f iu al unui fost pilot [i
comandant de regiment de renume al
avia]iei noastre militare cu reac]ie, care
ne-a relatat despre numai c#teva din
activit`]ile la care a participat C-130
Hercules, a ]inut s` ne precizeze c`
mul]umirile [i felicit`rile ce le-au fost
adresate de ofi]eri americani, germani
[i din alte ]`ri NATO au \ncununat \nc`
o experien]` ce s-a chemat STRONG
RESOLVE 2002, care, al`turi de cele
din urm` cu patru ani, din Portugalia,
de Cooperat ive Key – 2001, d in
Bulgaria, [i celelalte care au mai avut
loc, reprezint` o impresionant` carte
de vizit`, demn` de luat \n seam` la
decizia mult a[teptat` din toamna
acestui an la Praga.

C #nd era \n clasa a [asea, t#n`rul
    Carol Gref     Carol Gref     Carol Gref     Carol Gref     Carol Gref a v`zut la un coleg o

insign` de pilot pe care i-o d`ruise cineva. Mult`
vreme copilul de atunci [i-a dorit [i el o
asemenea insign`. Abia dup` c#]iva ani a reu[it
s` o ob]in`. Culmea, era chiar de pilot clasa 1.
Le-a vrut [i pe celelalte, 2 [i 3. Le-a avut. {i
a[a a \ncol]it microbul, patima colec]ionarului.
A[a a ajuns s` intre \n posesia multor insigne
din armata rom#n`, dar [i din cele apar]in#nd
altor ]`ri. Are colec]ii complete de \nsemne
pentru navigatori, mecanici de bord [i la sol,
toate insignele de academii militare sovietice,
de cosmonau]i. Pe unele le-a ob]inut cu ajutorul
unui fost coleg din Academia de |nalte Studii
Militare, locotenent-colonelul Vitali Legalec,
[eful Statului Major al Brig`zii de Avia]ie Mixt`
“Decebal”, din Republica Moldova, [i al unui
camarad al acestuia. Altele au fost achizi]ionate
personal din t#rgurile de la Chi[in`u [i B`l]i.
De]ine, de asemenea, toate insignele germane
de specialist de clas` din avia]ie, para[utism,
scafandrerie, din majoritatea aripilor de avia]ie
din S.U.A. Printre cele mai rare se num`r` cele
din trupele de elit` americane, de pilo]i
cosmonau]i pe specialit`]i.

Maiorul Carol Gref, genist \n Statul Major
al For]elor Aeriene, a f`cut o pasiune [i pentru
colec]ionarea de decora]ii. At#t de mare, \nc#t
pentru a procura trei ordine “Coroana Rom#niei”

Culmea pasiunii unui colec]ionar

{I-A V@NDUT AUTOTURISMUL
CA S~ CUMPERE TREI DECORA}II

\n grad de mare cruce, pe care a dat nu mai
pu]in de 400 de dolari, Ordinul “Sf#ntul Sava”
[i \nc` un alt important ordin, [i-a v#ndut, \n
1990, autoturismul! Printre rarit`]i de]ine cea
mai \nalt` distinc]ie ce se poate acorda
militarilor din For]ele Terestre Americane,
Legiunea de Merit \n grad de comandor, una
similar` fiindu-i acordat` de c`tre americani [i
regelui Mihai I, la 10 mai 1947. Are 40 de
decora]ii americane din cele 60 c#te – zice el
– sunt \n total. |i lipsesc, \ntre altele, decora]iile
Congresului American, Medaliile de Onoare,
dar de]ine toate decora]iile pe care le-a avut
pilotul-[ef de pe portavionul “Cernomore]”, din
Marea Neagr`, echipamente de avia]ie ale unor
pilo]i de pe fosta nav` amiral din Mediterana,
din anul 1993, “Belknap”, a altuia de pe
portavionul “Missouri”. Un alt set de decora]ii
cuprinde “Vulturul german”, mai multe clase,
dar nu [i cel de prim rang, care era atribuit
numai persoanelor importante din str`in`tate
pentru sprijinul acordat Reichului german. O
asemenea distinc]ie a fost \nm#nat` [i
\mp`ratului Japoniei.

Crucea de fier german`, ambele clase,
acordat` locotenentului aviator B#cu poart`,
una, semn`tura \n original a mare[alului
Göring, iar cealalt` – a feldmare[alului Keitel.

Dar colec]ia maiorului Gref este mult mai
bogat`. Al`turi de cele amintite mai sus, ofi]erul
mai posed` 87 de uniforme de general din
armatele Rom#niei, S.U.A., Germaniei, fostei
U.R.S.S., circa 100 de caschete [i un num`r
impresionant de epole]i, doi dintre ei apar]in#nd
unui fost general al Wehrmachtului, [i peste
20 de c`[ti de zbor rom#ne[ti, ruse[ti [i
americane.

De[i a participat la mai multe expozi]ii
colective, Gref vrea s` deschid` o expozi]ie
personal`, \n care s` grupeze cele mai
valoroase achizi]ii ale sale. S` le adune, \ntr-
un fel, din acele locuri pe unde poate s` le
]in`, garsoniera (cu chirie) \n care locuie[te,
\mpreun` cu so]ia [i un copil, nepermi]#ndu-i
s` ad`posteasc` dec#t ce are el mai de pre].

Pagin` realizat` de
comandor (r) PETRE B@N~
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POATE V~ INTERESEAZ~!POATE V~ INTERESEAZ~!

Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

Rubric` realizat` cu sprijinul Biroului Mai[tri [i Subofi]eri din
cadrul Sec]iei Personal a Statului Major al For]elor Aeriene

SUBOFI}ERUL DE STAT MAJORSUBOFI}ERUL DE STAT MAJORSUBOFI}ERUL DE STAT MAJORSUBOFI}ERUL DE STAT MAJORSUBOFI}ERUL DE STAT MAJOR
Subofi]erii de stat major provin din rândul subofi]erilor lupt`tori [i

speciali[ti. Ei ocup` func]ii în comandamente de unit`]i [i superioare
acestora, în toate domeniile activit`]ii de stat major, în tura operativ` [i
serviciul de tur` permanent.

Aceast` categorie de subofi]eri desf`[oar` urm`toarele activit`]i:
– particip` la elaborarea [i redactarea documentelor de planificare

a instruc]iei, la organizarea [i desf`[urarea exerci]iilor tactice executate
de subunit`]i, precum [i la elaborarea documentelor de preg`tire psiho-
metodic` [i de specialitate;

– ]ine eviden]a îndeplinirii planului cu principalele activit`]i [i a
ordinelor primite de la e[aloanele superioare pe linia preg`tirii pentru
lupt`;

– propune m`suri pentru remedierea neregulilor constatate în urma
controalelor efectuate la subunit`]i;

– urm`re[te asigurarea logisticii necesare instruc]iei;
– actualizeaz` documentele preg`tirii pentru instruc]ie.
Subofi]erii de stat major pot ocupa func]ii corespunz`toare gradelor

de plutonier-major, plutonier adjutant [i plutonier adjutant principal,
numai dup` absolvirea cursului de stat major. Acest curs se adreseaz`
subofi]erilor care:

 îndeplinesc condi]iile legale de stagiu minim în gradul de plutonier;
 au ocupat timp de cel pu]in 3 ani o func]ie de comandant de pluton,

loc]iitor sau instructor în baze de instruc]ie (institu]ii similare), sau o
func]ie de specialist în structura unit`]ilor pân` la baza aerian` inclusiv;

 au perspective s` fie promova]i în comandamente de unit`]i [i
superioare acestora;

 au fost evalua]i prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani cel
pu]in cu calificativul “foarte bun”;

 au vârsta de cel mult 41 de ani.

– Domnule colonel doctor,

publica]ia noastr` a relatat,

recent, despre o interven]ie

spectaculoas` \n Delt` a

echipajului unui elicopter

pentru a salva via]a mai

multor cet`]eni din c#teva

localit`]i, afla]i \n pericol.

Elicopteri[tii militari sunt

renumi]i pentru solicitu-

dinea, rapiditatea [i precizia

cu care r`spund \n asemenea

situa]i i  l imit`.  Despre

misiuni asem`n`toare, \n

cadru tactic de data aceasta,

se vorbe[te ori de c#te ori

auzim de MEDEVAC

(Evacuare Medical`). Suntem

informa]i c` \n acest domeniu

s-au \ntreprins c#teva m`suri

salutare, cu rezultate nota-

bile. V` rug`m s` v` referi]i,

\n c#teva cuvinte, la aspectele

[i realiz`rile esen]iale.

– Dintotdeauna, un deziderat
major al serviciilor medicale din
For]ele Aeriene l-a constituit crearea
unui sistem eficient [i rapid de
evacuare aerian` a r`ni]ilor politrau-
matiza]i din teatrul de opera]ii sau,
pe timp de pace, a tuturor acelora a
c`ror \nr`ut`]ire a st`rii de s`n`tate
le punea via]a \n pericol. Ne-am
confruntat, nu de pu]ine ori, pe
timpul calamit`]ilor naturale
sau al iernilor cu z`pezi mari,
care f`ceau impracticabile
drumurile, cu situa]ia de a fi
solicita]i s` salv`m vie]i
omene[ti, [i singurele mijloace
de evacuare cu posibilit`]i
reale de interven]ie erau
elicopterele. |n acest caz,
principala problem` o
reprezint`, din punct de
vedere medical, insuficienta
dotare cu aparatur` modern`,
capabil` s` men]in` \n para-
metrii normali func]iile vitale,
precum [i o amenajare a car-
goului elicopterului care s`
asigure un confort medical
minim pacientului [i echipei
medicale.

O dat` cu implementarea
noilor concep]ii cu privire la
restructurarea armatei [i integrarea
\n structurile euro-atlantice a ap`rut
[i necesitatea stringent` de orga-
nizare a unui serviciu de evacuare
aeromedical` modern [i eficient,
gata oric#nd s` fac` fa]` exigen]elor
NATO, precum [i solicit`rilor tot
mai numeroase pentru transport
medical aerian. |n acest sens, s-au
stabil i t  trei  baze aeriene
opera]ionale, s-au identificat trei
elicoptere IAR-330 Puma, ale c`ror
resurse de zbor,  suficiente,
permiteau exploatarea lor \n regim
MEDEVAC timp \ndelungat, s-au
stabil i t  echipajele – at#t cele
principale, c#t [i cele de rezerv`.
Echipamentele medicale moderne
[i performante au fost ob]inute prin
gri ja Direc]iei  de Asisten]`
Medical`, un rol esen]ial av#ndu-l
domnul general-maior profesor

doctor Mihai Augustin.

– Consemn`m, deci, o

nou` abordare. De la un

simplu transport aerian de

bolnavi, r`ni]i etc. la un

serviciu complex [i aproape

complet \n care se acord` [i

MEDEVAC – un vis \mplinit
– interviu cu domnul colonel dr. ALEXANDRU ELIAD, medic-[ef

al Statului Major al For]elor Aeriene –

asisten]` medical` ne\ntre-

rupt`, \n timpul transportului

\n aer.

– Da, [i s-a trecut la proiectarea
noii  concep]i i  de amenajare a
cargoului elicopterelor, la stabilirea
locurilor de dispunere a aparaturii
[i a pozi]ion`rii t`rgilor; o aten]ie
deosebit` s-a acordat sistemului de
iluminat [i aliment`rii cu energie
electric` a aparaturii, conceput` \n
a[a fel \nc#t s` nu afecteze bilan]ul
energetic al elicopterelor. |mpreun`
cu comandorul inginer doctor

Marius Danielescu [i locotenent-

comandorul Nicolae Ioni]`, s-a
realizat contractul cu IAR Bra[ov
S.A. – Ghimbav, unde s-a definitivat
proiectul de amenajare a elicop-
terelor, s-au demarat [i, ulterior,
finalizat lucr`rile de instalare a
echipamentelor medicale.

– Domnule doctor, \n ce

const`, concret, [i c`ror

priorit`]i  r`spunde aparatura

medical` instalat` la bordul

elicopterelor amenajate pen-

tru asemenea misiuni ?

– Elicopterele desemnate pentru
activitatea MEDEVAC sunt dotate
cu defibrilatoare, electrocardiografe
performante, sisteme electrice de
aspirat secre]iile, ventilator, truse
moderne complete,  de intuba]ie
oro-traheal`,  sisteme fixe de
administrat oxigenul,  truse de
urgen]` etc. Deci este acoperit`
toat` gama de urgen]e medico-
chirurgicale ce pot ap`rea \n teatrul
de opera]ii. Iat` [i un exemplu.
Avem un politraumatizat. Se poate
pune o perfuzie. Sunt saltele vacuu-

matice pe care poate fi instalat. |n
afar` de aceasta – gulere cervicale,
care imobilizeaz` capul. Alt caz: un
accident de avia]ie soldat cu
contuzii [i pl`gi multiple. Bolnavul
se poate stabil iza la bordul
aeronavei prin perfuzii ,  pansa-
mente, medica]ie adecvat`. Toate
acestea se pot face la bordul
aeronavei \n timpul zborului. Exist`
dotare [i pentru situa]ii limit`. De
pild`, la o oprire a activit`]i i
cardiace, inima se poate repune \n
func]iune prin uti l izarea
defibrilatorului.

|n prezent, cele trei elicoptere
sunt gata oric#nd pentru \ndepli-
nirea misiunilor MEDEVAC. Un
aspect foarte important \l constituie
elaborarea, de urgen]`,  a unui
concept de selec]ie [i instruire a
personalului paramedical care va
\ncadra [i deservi elicopterele.

– Interesant` idee. Din

cine va f i  format acest

personal [i c#nd aprecia]i c`

\[i va putea ocupa locul \n

elicoptere, al`turi de ceilal]i

membri ai echipajului?

– Vor fi ni[te tineri asisten]i
medicali  cunosc`tori  ai  l imbii
engleze (nivel 3),  pe care s`- i

activ`m ca subofi]eri, considera]i
personal aeronavigant,  cu o
preg`tire fizic` deosebit`. Aceast`
echip` trebuie s` fie gata la orice
or` din zi [i din noapte. Viitorul va
perfec]iona [i  eficientiza la
maximum aceast` ini] iativ`,
sistemul de evacuare medical`,
MEDEVAC, al For]elor Aeriene ale
Rom#niei constituind \nc` o dovad`
a faptului c` dispunem de cadre,
at#t de comand`, c#t [i medicale,
capabile [i competente.

La reu[ita implement`rii globale
a acestui program, am beneficiat
nemijlocit de \ndrumarea [i sprijinul
[efului Statului Major al For]elor
Aeriene, domnul general-

locotenent Constantin Gheorghe.

Suntem convin[i c` implementarea
acestui program rezolv` multe din
problemele de evacuare medical`
cu care ne confrunt`m.

– V` mul]umim, domnule

colonel doctor!

A consemnat
comandor (r) PETRE B@N~comandor (r) PETRE B@N~comandor (r) PETRE B@N~comandor (r) PETRE B@N~comandor (r) PETRE B@N~

“Nu v` aduna]i comori pe p`m#nt, unde

molia [i rugina le stric` [i unde furii le

sap` [i le fur`, ci aduna]i-v` comori \n

cer, unde nici molia, nici rugina nu le

stric`; unde furii nu le sap` [i nici nu le

fur`. C`ci unde este comoara ta, acolo va

fi [i inima ta”.

(Ev. Matei VI-14-21)

Aceste cuvinte ale
M#ntuitorului Hristos
l`sate nou` prin

Sf#ntul Evanghelist Matei sunt o
prim` garan]ie a ceea ce putem
dob#ndi dac` ascult`m poruncile
lui Dumnezeu [i le \mplinim.

Iat`, prim`vara \[i arat`
primele semne, au \nflorit plantele
[i Postul cel Mare a \nceput prin
aceast` chemare, acest \ndemn
adresat tuturor celor care cred \n
Iisus Hristos ca Domn [i
Dumnezeu [i, mai ales, \n |nvierea
Lui din mor]i.

Vremea Postului r#nduit de
Sf#nta Biseric` Ortodox`,
pecetluit` de Sfin]ii P`rin]i ai
veacurilor cre[tine trecute, este
vremea c#nd omul \[i aduce
aminte de p`catele sale [i cere
ajutorul lui Dumnezeu pentru a
sc`pa de ele. Astfel, postul este
lucrarea prin care omul nu-l ur`[te
pe fratele s`u. Acela care cu toate
c` \[i \nchide gura de la toate
bucatele, dar care nu \ntinde m#na
spre ajutorarea s`racilor, acela
este omul care lucreaz` numai cu
jum`tate de m`sur`.

Spre Golgota Învierii
(Pentru cei ce vor s` se m#ntuiasc`)

©Putereacred¡n]e¡Putereacred¡n]e¡

Cel care \ns` a unit postul de
bucate [i osteneala sa trupeasc` [i
sufleteasc` (\n rug`ciune) cu
iertarea gre[elilor aproapelui,
acela va sta \naintea lui Dumnezeu
\n haina str`lucitoare.

Omul este chemat astfel la
poc`in]`, la \nfr#nare, la fapte bune
[i, nu \n ultimul r#nd, la rug`ciune.

Pentru cel care vrea s` urce pe
“Scara m#ntuirii” de care
pomene[te Sf#ntul Ioan Sc`rarul
trebuie s` se hot`rasc` s`-[i
schimbe via]a, at#t c#t i-a mai
r`mas p#n` la ziua cea din urm`.

Primul pas este m`rturisirea
tuturor p`catelor \n Biseric`, \n
fa]a preotului (Sf#nta Spovedanie),
primind un canon pentru vinde-
carea sufletului, iar apoi s` nu se
leneveasc` \n a face fapte bune
pentru m#ntuire.

S` ne ajute Bunul Dumnezeu s`
putem purta cu vrednicie crucea
Domnului \n drumul spre m#ntuire,
cu roade bogate totdeauna!

Preot slujitor al Statului
Major al For]elor Aeriene

GEORGE MANEA
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Hochei pe ghea]`

din primul tur, desf`[urat la
Bucure[ti [i \ncheiat cu scorul de 8–2
pentru campioana èn titre, au urmat
dou` \nt#lniri la
Gheorgheni,

terminate,
de asemenea, cu

victoriile steli[tilor: 5–4 [i 4–0. |n
acest fel, medaliile de aur [i titlul de
campioni na]ionali au revenit, \n mod
logic, elevilor antrenorului Marius

Gliga, iar inimosul lor sponsor, Florin
P#rvu, le-a oferit un premiu de 150 de
milioane de lei. Ehei, dac` ar fi fost vorba
de fotbal...

Nici \n acest an competi]ia nu a
pus probleme deosebite ro[-al-

ba[trilor, care au
“defilat” maie-
stuos prin campio-
nat, surprinz#nd
d o a r

c`derea
inexplicabil` a eternei

sale rivale, Sport
Club Miercurea
Ciuc, care a ratat, \n
acest an, calificarea \n
final`. STEAUA a
aliniat aceea[i for-
ma]ie ambi]ioas`,
omogen` la toate
capitolele, a c`rei valoare de
ansamblu este cu mult peste
nivelul celorlalte competitoare. Din
echip` au str`lucit, ca [i \n edi]iile

precedente, “b`tr#nul” Ro-

berto Cazacu, golgeterul
campionilor, Cristi Daia,

Laszlo Basilidesz,

R`zvan Lupa[cu,

Nicolae Andrei

[i, nu \n ultimul
r#nd, portarul
Viorel Radu,

cel mai bun
juc`tor al finalei
cu num`rul 3,

care s-a aflat la
ultima sa

a p a r i ] i e
sub cu-
l o r i l e
clubului
militar.

|n pofida condi]iilor deloc faste
\n care se antreneaz`, \n pofida echi-
pamentului sportiv \nvechit [i

neperformant, \n pofida bugetului
auster [i a pu]in`t`]ii banilor oferi]i
de sponsori, echipa STEAUA
BUCURE{TI a demonstrat aceea[i
seriozitate \n preg`tire, aceea[i
abordare matur` a fiec`rei \nt#lniri,
aceea[i disciplin` tactic` \n joc,
aceea[i dragoste p`tima[` pentru
ap`rarea culorilor clubului, pentru
cre[terea prestigiului Armatei,
pentru a-i mul]umi pe miile [i miile
de suporteri [i simpatizan]i din
\ntreaga ]ar`. O atitudine [i o
comportare ce-i onoreaz` pe
hochei[tii ro[-alba[tri [i pentru
care le mul]umim din suflet [i pe
aceast` cale.

Felicit`ri, b`ie]i, [i la c#t mai
multe succese interne [i
interna]ionale!

RADU ARGE{ANURADU ARGE{ANURADU ARGE{ANURADU ARGE{ANURADU ARGE{ANU

A[adar, s-a reluat campionatul na]ional de fotbal, cea mai mare
bucurie – \n lipsa altora, de alt` natur`! – a microbistului rom#n. Iar din returul actualei edi]ii
s-au derulat deja primele trei runde, una mai... furtunoas` dec#t alta, care au st#rnit mai
pu]ine “valuri” \n clasament, dar adev`rate “seisme” \n lumea conduc`torilor de cluburi, hot`r#]i,
se pare, s` st#rpeasc` definitiv aranjamentele de orice fel, blaturile, meciurile “strategice”.

Nu ne propunem, acum, s` abord`m fotbalul rom#nesc sub aspectul s`u moral – ar
fi prea multe de spus [i de comentat. De fapt, ceea ce ne intereseaz` \n primul r#nd este
comportarea \n teren a echipei noastre de suflet, STEAUA BUCURE{TI. Ro[-alba[trii au
pornit cu dreptul, \nving#nd la mare lupt`, \n prima etap`, echipa F.C.M. Bac`u (2–1), \ns`
\n cea de-a doua au clacat decep]ionant la Craiova, unde au fost \nvin[i de gazde cu 2–0,
\n urma unui meci foarte slab practicat de “elevii” antrenorului Victor Pi]urc`. {i nici \n cea
de-a treia partid`, cu F.C. Na]ional, STEAUA nu s-a comportat mai bine, juc#nd \nc#lcit [i
irosind numeroase ocazii de gol. Scorul nedecis (0-0) o \ndep`rteaz` la 6 puncte de lider
[i o scoate, practic, din cursa pentru titlu.

Ce se \nt#mpl`, totu[i, cu STEAUA? Aflat`, de mai mult timp, \ntre orgoliu [i neputin]`,
cu un lot de juc`tori sub]iat numeric [i valoric, cu o a[ezare \n teren deficitar`, cu un
sistem defensiv nesigur [i neomogen (Miu a fost “retrogradat”, f`r` motive serioase, la
echipa de tineret!?), cu un atac neproductiv, \n grea suferin]` sub aspect tehnico-tactic,
practic f`r` om de gol (dup` plecarea pripit` a lui D`nciulescu [i Ciocoiu), cu o concep]ie
de joc ce nu ]ine seama de calit`]ile [i disponibilit`]ile juc`torilor, STEAUA pare o echip`
obosit`, f`r` vlag`, f`r` veleit`]i [i stil de \nving`tor. Blazarea unora dintre componen]i
(Claudiu R`ducanu, Baciu, Martin Tudor), ne\ncadrarea \n stilul de joc al echipei  a altora
(Neaga, Stoica, Paraschiv), inconstan]a \n joc a portarilor (Nae [i Lung) [i funda[ilor laterali
(Florentin Dumitru [i Mirel R`doi) fac forma]ia vulnerabil` la toate capitolele, o demobilizeaz`
\n momentele dificile (mai ales dup` primirea golurilor).

Este momentul, credem, ca echipa s` se apuce serios de treab`, s`-[i vad` de jocul
[i de obiectivele ei de performan]`.

NICOLAE R~DULESCUNICOLAE R~DULESCUNICOLAE R~DULESCUNICOLAE R~DULESCUNICOLAE R~DULESCU

Fotbal

Cum era de a[teptat, cum sperau
\nfoca]ii suporteri ai ro[-alba[trilor,
STEAUA a c#[tigat din nou titlul de
campioan` na]ional` la hochei pe
ghea]` – cel de-al

36-lea

din istoria

clubului! O victorie superb`,
ob]inut` chiar pe stadionul
adversarilor, ambi]ioasa echip`
Progym Apicom, din Gheorgheni, \n
doar trei confrunt`ri, din cinci, c#te
prevede regulamentul acestei
competi]ii. Dup` victoria categoric`

Ceea ce g#ndeau mul]i c` se va
\nt#mpla la Fotbal Club Steaua este pe
punctul de a deveni realitate. Singura  echip`
de club care a adus cu adev`rat glorie
fotbalului rom#nesc a ajuns una oarecare.
Un lot alc`tuit la \nt#mplare, juc`tori fie
mediocri, fie nemotiva]i, o a[ezare pe teren
haotic`, arbitrar`, un joc f`r` orizont, f`r`
limpezime – iat` ce se afl` ast`zi \n locul
Stelei care zburda [i c#[tiga \n mecurile cu
campioanele din Europa.

Av#nd greut`]i cu orice forma]ie pe care
o \nt#lne[te, complic#nd jocul a neputin]`,
Steaua de ast`zi mai “str`luce[te” prin
spectacole jalnice produse pe teren sau la
diferite posturi de televiziune de Victor
Pi]urc` [i de cineva care \[i spune Becali [i
sus]ine c` finan]eaz` echipa.

Este at#ta confuzie \n ceea ce se
petrece la F.C. Steaua, \nc#t nici

Haos [i teroare

|ntre orgoliu [i neputin]`

persoanele importante ale institu]iei nu mai
\n]eleg nimic. Declara]iile celor trei –
P`unescu, Pi]urc`, Becali –, atunci c#nd
nu exprim` nemul]umiri [i acuza]ii, sunt
criptate, alambicate, tulburi. S-a creat un
asemenea haos \n jurul echipei [i o
asemenea teroare \n interiorul acesteia,
\nc#t numai o minune o va aduce la un nivel
competi]ional coerent.

Ve]i spune c` a[a se \nt#mpl` atunci
c#nd la mijloc sunt mari interese financiare.
Or fi interese de o astfel de natur`, dar tare
cred c`, mai mult dec#t orice, aici este
vorba de lips` de pricepere, de
necunoa[tere a fenomenului, de ignoran]`.
C` de iresponsabilitate parc` nu-mi vine
s` vorbesc...

Comandor
DUMITRU AMARIEI

“Ave]i o scrisoare!” mi-a strigat deun`zi, pe c#nd m` \ntorceam de la serviciu,
vecina de la etajul unu. De la cine s` fie, oare? – m` \ntrebam deschiz#nd cutia
po[tal` cu sentimentul celui care a[teapt` o surpriz` pl`cut`. Din p`cate, de[i vecina
mea le [tie \ntotdeauna pe toate, de aceast` dat` se \n[ela: era factura telefonic`!
Tr`im \n secolul vitezei. Cine mai are timp, \n ziua de ast`zi, s` redacteze scrisori?
Dac` avem de transmis un mesaj, folosim telefonul. Totu[i, tare m-a[ fi bucurat s`
fie, \ntr-adev`r, o scrisoare...

Orice s-ar spune, scrisoarea r`m#ne, chiar [i \n zilele noastre, un mijloc de
comunicare aparte, reflect#nd cu fidelitate cultura, caracterul [i educa]ia celui care a
redactat-o. Aprecierea unei scrisori \ncepe cu impresia pe care o creaz` h#rtia folosit`:
aceasta trebuie s` fie de un alb imaculat, cu suprafa]a neted` [i marginile t`iate
drept. |n aceea[i m`sur`, aspectul scrisorii este condi]ionat de calitatea scrisului. Atunci c#nd urm`rim s` d`m o not`
personal` mesajului transmis, este indicat s` scriem de m#n`, folosind cerneal` albastr` sau neagr`; scrisul tip`rit
trebuie folosit numai \n scrisorile oficiale. De asemenea, este bine s` scriem pe o singur` parte a colii [i s` numerot`m
paginile. |n ceea ce prive[te dispunerea \n pagin`, vom \ncepe prin a scrie \n dreapta, sus, localitatea [i data. Urmeaz`
scrierea central` a formulei de introducere, la c#]iva centimetri de marginea de sus a paginii. |n aceea[i ordine de
idei, textul trebuie \ncadrat \n pagin` l`s#nd o margine de trei centimetri pe care nu scriem nimic, iar alineatele s`
\nceap` cu al]i  doi centimetri spre interiorul paginii.

La sf#r[itul scrisorii, \n dreapta jos, dup` o formul` de \ncheiere politicoas`, amical` sau afectuoas`, semn`m.
Dincolo de aceste considerente, nu trebuie s` uit`m faptul c` o scrisoare poate fi, \ntr-adev`r, o surpriz` pl`cut`.

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

n anul 2002,
c o m p a n i a
Wolkswagen va lansa pe pia]`

noul model de clas` mare D1.
Automobilul va \ngloba solu]ii tehnice de avangard`.

Au fost confirmate cinci variante de motorizare, din care
cel mai mic un V6 de 3,2 litri [i 241 CP. Ar fi destul de greu,
dac` am vrea s` vorbim despre un v#rf de gam`. Vor exista,
totu[i, ca variante de top, dou` propulsoare, unul turbodiesel
[i altul cu benzin`. Primul este un TDi de 5 litri, V10, din
care s-au ob]inut 313 CP. Este cel mai puternic propulsor

|

cu motorin` de pe autoturisme.

Transmisia va fi de tip integral, iar cutia de viteze
va fi automat`, cu [ase trepte ce vor putea fi

schimbate de la volan, cu ajutorul a dou` leviere
mici din vecin`tatea coloanei de

direc]ie, asem`n`toare cu cele de la
Ferrari 355 F1.

Una din dot`rile c`reia i-a
fost acordat` o aten]ie cu totul
special` a fost instala]ia de
climatizare. Amplasarea [i
debitul gurilor de ventila]ie vor
fi astfel realizate \nc#t to]i
pasagerii, inclusiv cei doi din

spate, vor putea s`-[i comande un
microclimat propriu, f`r` ca ambian]a

interioar` a ma[inii s` fie afectat` de curen]i de
aer care s` deranjeze!

Dac` cineva se mai \ntreab`, \nc`, de ce ar
cump`ra o limuzin` de lux produs` de marca
Volkswagen, r`spunsul \l ofer` domnul Ferdinand
Piech, pre[edintele companiei: “pentru c` este cea

mai puternic`, cea mai rapid` [i cea mai

confortabil`!” (C.P.)
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