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Exerci]iul
combinat
\ntrunit
de instruc]ie
“JCET 92F”
|n perioada 02–16 aprilie 2002, la Baza Aerian`
Otopeni, se desf`[oar` exerci]iul combinat \ntrunit de
instruc]ie “JCET 92F”, la care particip` militari din
for]ele aeriene ale Rom#niei [i Statelor Unite ale
Americii.
Activitatea are ca scop antrenarea \n comun, pe
aeronave de lupt`, utiliz#nd terminologia [i
procedurile NATO, \n vederea cre[terii interoperabilit`]ii for]elor proprii cu structurile Alian]ei
Nord-Atlantice.
For]ele Aeriene Speciale Americane particip` la
acest exerci]iu cu 40 de militari [i o aeronav` de tipul
MC-130 HERCULES.
Din partea Statului Major al For]elor Aeriene ale
Rom#niei particip` 30 de militari, cu o aeronav` de
transport de tipul C-130 HERCULES, un MiG-29 [i
dou` IAR-330 Puma. La exerci]iu sunt angrenate, de
asemenea, mijloace de transport, transmisiuni [i
utilitare pentru sprijin real, personal navigant, de
dirijare [i tehnic, operatori radio, ofi]eri de leg`tur`
destina]i retransla]iei [i dirij`rii aeronavelor \n spa]iul
aerian anume delimitat pentru aceast` activitate.
Principalele activit`]i desf`[urate \n cadrul
exerci]iului constau \n:  preg`tirea \n comun a
echipajelor pentru zbor  decol`ri de pe diferite
aerodromuri rom#ne[ti  zboruri pe traiect la joas`
altitudine [i la mare altitudine  zboruri pe traiect [i
intercept`ri cu aeronave de v#n`toare (MiG-29)
 lans`ri de containere  lans`ri para[uti[ti de la
mare altitudine  executarea procedurilor FARP
(\narmare [i alimentare la punct \naintat) cu elicoptere
de tipul IAR-330 H  analiza zborurilor [i a celorlalte
momente ale exerci]iului  discu]ii \n leg`tur` cu
rezultatele [i \nv`]`mintele exerci]iului.
C`pitan-comandorul Viorel T`nase, cel ce
coordoneaz` activitatea din partea Statului Major al
For]elor Aeriene ale Rom#niei, ne-a relatat c`
activit`]ile se desf`[oar` \n condi]ii normale, cu
rezultate foarte bune, militarii rom#ni [i americani
\n]eleg#ndu-se [i colabor#nd f`r` probleme.

V ineri, 5 aprilie a.c., la sediul
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, s-a
desf`[urat conferin]a de pres` cu tema
“Aspecte privind securitatea zborului \n
For]ele Aeriene ale Rom#niei”. La
aceast` conferin]`, sus]inut` de [eful
ge-Statului Major al For]elor Aeriene, ge
neral-locotenent Constantin Gheorghe,
reprezentaan]i ai
au participat numero[i reprezent
audio-vizuale.Red`m,
presei scrise [i audio-vizuale.
Red`m, pe
scurt, \n pagina 4, principalele aspecte
prezentate \n cadrul activit`]ii.
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A \nvins
omul,
pilotul!
C`pitanul C~T~LIN MICLO{,
eroul unei \nt#mpl`ri extraordinare
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Ve[ti bune de la aviatorii rom#ni afla]i \n misiune de lupt` \n Afganistan

o7278/(67(_15(*8/4$,&,
1()$&(0'$725,$&7387(00$,%,1(p
Luni, 8 aprilie a.c., l-am contactat
telefonic pe comandorul Florin C`lin,
comandantul unuia dintre echipajele avionului
C-130 Hercules aflat \n misiune \n Afganistan.
Iat`, pe scurt, ce am aflat de la
interlocutorul nostru:
P#n` la aceast` dat`, aviatorii rom#ni au
executat [apte misiuni de lupt`: [ase de
transport logistic \ntre Karaci [i Kabul, a [aptea
fiind cu caracter comunitar (s-au transportat
opt tone de materiale constituind ajutor oferit
de ONU celor afecta]i de cutremurul care s-a
produs \n nordul Afganistanului).
|n total s-au executat 50 ore de zbor, \n
condi]ii de deplin` securitate. Traficul aerian
[i condi]iile meteo nu pun, deocamdat`,

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

probleme importante. Totu[i, ziua temperatura aerului atinge plus 35 de grade. De
aceea, aviatorii no[tri decoleaz` de pe Karaci
noaptea pentru a ajunge la destina]ie
diminea]a.
Hrana [i condi]iile de cazare se situeaz`
\n limite normale. Sunt cu to]ii s`n`to[i, ap]i
de zbor [i hot`r#]i s`-[i fac` \n continuare
datoria a[a cum trebuie. Sigur, \n zon`
persist` pericole de tot felul, a[a c` trebuie
s`-[i asigure permanent m`suri de
securitate. De pild`, \n afara hotelului merg
numai \nso]i]i de poli]i[ti.
“Totul este \n regul` aici. Ne facem
datoria c#t putem mai bine!” – ne-a asigurat,
\n \ncheierea convorbirii, comandorul C`lin.
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Dram` [i eroism la C#mpia Turzii

A |NVINS OMUL, PILOTUL!
Nimic din ceea ce se petrecuse pe
aerodromul de la C#mpia Turzii p#n` la miezul
zilei de 26 martie nu anticipa \n vreun fel
evenimentul grav ce avea s` se produc` la numai
c#teva minute dup` orele 14.
Preg`tirile pentru zbor, at#t ale pilo]ilor, c#t
[i ale avioanelor MiG-21 LanceR, se
desf`[uraser` normal, potrivit reglement`rilor
ce se respect` cu maxim` rigurozitate \n toate
bazele aeriene, inclusiv cea de la C#mpia Turzii.
Misiunile fuseser` bine \nsu[ite de c`tre
personalul navigant, iar aeronavele – verificate
cu minu]iozitate de c`tre to]i speciali[tii care le
deservesc. Zborul putea \ncepe f`r` probleme.
{i a[a s-a [i \nt#mplat. Conduc`torul zborului,
c`pitan-comandorul Adrian Andre[, a efectuat
sonda meteo, cu o dubl` comand`, \mpreun` cu
locotenentul C`t`lin Miclo[. Apoi a \nceput
activitatea de zbor. |n condi]ii meteorologice
normale. Locotenentul a mai f`cut o zon` de
acroba]ie, a aterizat cu bine, apoi a decolat \n
prima misiune pe traiectul ordonat: Turda –
C`l`]ele – Huedin – Flore[ti – B`i[oara. Pe
aceea[i rut` zburau [i alte avioane, la man[a
c`rora se aflau locotenent-comandorul Mihai
B#rsan, care ne-a relatat despre cele petrecute,
locotenentul Constantin Andrei, al]i pilo]i. |nt#ia
trecere pe traiect a lui Miclo[ nu a avut nimic
deosebit fa]` de situa]ia obi[nuit` a unor
asemenea zboruri.
La ora 13.46, locotenentul C`t`lin Miclo[ a
decolat din nou, pentru a patra oar` \n acea zi,
pentru efectuarea aceluia[i traiect. O zon` bine
cunoscut` lui, ca tuturor pilo]ilor de acolo. O
survolase de at#tea ori, chiar dac` nu \n aceea[i
succesiune a localit`]ilor. Zborul se derula \n
deplin` siguran]`. Trecuse de B`i[oara [i luase
cap compas c`tre C`l`]ele. Acele ceasornicului
abia trecuser` de ora 14, c#nd Miclo[ a sim]it
[ocuri de trac]iune. Turajul motorului sc`dea,
sc`dea f`r` ca el s` fi ac]ionat maneta de gaze.
Era la 1.200 m \n`l]ime. Viteza – 440 km/h, iar
turajul indica numai 70 de procente. Sesiz#nd
anomaliile, pilotul a hot`r#t s` \ntrerup`
misiunea [i s` raporteze, potrivit algoritmului
[tiut, conduc`torului de zbor. Acesta i-a ordonat
s` execute imediat viraj dreapta pentru a se
\ndrepta c#t mai urgent spre aerodrom. Speran]a
c` va prinde pista era luat` \n calcul [i de
conduc`torul zborului, [i de pilot. Dar
func]ionarea instala]iei de for]` se \nr`ut`]ea
continuu. Oscila]iile turajului se apropiau de 15

procente. Maneta de gaze era pe pozi]ia
corespunz`toare regimului maximal, dar
motorul \[i ar`ta neputin]a, murea \ncet-\ncet.
Ca s` p`streze viteza minim` de men]inere a
avionului \n aer, pilotul a \mpins u[or de man[`
[i a trecut la zborul \n cobor#re, cu o vitez`
vertical` de 5 metri pe secund`. Era clar c`
defec]iunea survenit` va continua s` afecteze
parametrii de zbor. Permanent \n leg`tur` cu
conduc`torul de zbor, pilotul a efectuat toate
manevrele necesare, dar posibilitatea ajungerii
la aerodrom era tot mai \ndep`rtat`. La
\nc`rc`tura tensional` pe care minutele [i
secundele o creau atunci. P#n` la pist` mai

r`m`seser` 22 de kilometri. |n`l]imea era de
numai 260 de metri [i viteza de 360 km/h, c#nd
orice speran]` de a prinde aterizarea a fost
anulat` [i s-a luat decizia de catapultare. Dar \n
fa]a avionului se profilau tot mai aproape partea
de sud [i zona industrial` ale ora[ului Turda,
fabricile de ciment, de sticl`, uzinele chimice.
Locotenentul C`t`lin Miclo[ a raportat c` va face
tot posibilul s` ocoleasc` ora[ul. Lupta
contracronometru pentru via]` intrase \n faza
final`. De o parte – existen]a lui, la numai 27 de
ani, iar pe de alta, a sute de oameni care ar fi
fost surprin[i de c`derea bolidului. {i explozia
iminent` a combustibilului, a muni]iei de pe
aeronava de lupt`! A reu[it s` evite ora[ul,
\ndrept#ndu-[i aparatul suferind spre un loc
viran. C#nd era pe la 200 de metri \n`l]ime, a

decuplat pilotul automat, pentru a evita ca,
ulterior, avionul s` se \ndrepte spre alt` direc]ie
dec#t cea imprimat` de el, [i a executat
comenzile de catapultare.
Apucase s` aud` \n c`[ti vocea prietenului
s`u, locotenentul Constantin Andrei, aflat [i el
\n aer. Intuind situa]ia prin care trecea C`t`lin
[i recep]ion#nd ordinul pentru catapultare,
Andrei a reluat apelul: “899, conduc`torul de
zbor ]i-a ordonat catapultarea!” Dup` aceea, un
timp nu s-a mai auzit nimic despre soarta lui
Miclo[. Pe aerodrom, nim`nui nu-i venea s`
cread` c` se putea \nt#mpla a[a ceva. Cu at#t
mai mult maistrului militar Paul Fr`]ean,

tehnicianul aeronavei, care avea grij` de avion
ca de lumina ochilor.
Era prima experien]` de acest gen pe care o
tr`ia Miclo[. Ar fi vrut s` nu o aib` niciodat`. I-a
f`cut \ns` fa]` cu succes. Cu un calm [i o st`p#nire
de sine remarcabile, pun#ndu-[i propria via]` \n
pericol, \n penultimele secunde \n care se mai
putea salva a g#ndit [i a reu[it s` evite o catastrof`
de propor]ii incomensurabile ce ar fi provocat
mari pierderi umane [i materiale. Dar, p#n` \n
ultima clip`, avionul a f`cut ceea ce a vrut
temerarul locotenent. De[i orele zburate pe
respectivul tip de avion, 70, de anul trecut de c#nd
a \nceput s`-l piloteze, nu-l acreditau cu o
experien]` [i deprinderi formidabile.
“Dar b`iatul, ne spunea cu admira]ie \n
glas locotenent-comandorul B#rsan, este,

realmente, foarte bun, de-adev`ratelea (a
confirmat pe deplin! – n.n.). De un an, de
c#nd este \n unitate, a prins o conjunctur`
favorabil`. A venit de la Bac`u, av#nd cursul
de trecere pe MiG-21 LanceR f`cut. A intrat
\n prima serie care a \nceput s` zboare
intens, efectu#nd planul sut` la sut`. Mai
\nt#i i-a avut ca instructori pe comandorul
Oancea [i c`pitan-comandorul Puiu, de la
Bac`u, apoi pe comandorul Mihai Trifan [i
c`pitan-comandorul Sorin Popa, de la
C#mpia Turzii”.
Martorii oculari sesizau amploarea
exploziei [i a p#rjolului ce izbucniser` dup`
pr`bu[irea MiG-ului 21 LanceR. Terenul din
preajm` p`rea ca un c#mp de lupt` pe care
z`ceau, \nc` fumeg#nde, p`r]i din aeronava
distrus`. Este greu de imaginat ce s-ar fi
\nt#mplat [i c#t de sumbre ar fi fost imaginile
dac` avionul ar fi c`zut \n alt` parte.
|ntre timp, pe aerodrom ner`bdarea
cre[tea cu fiecare minut ce se scurgea. Dac`
situa]ia avionului le era \n parte cunoscut`,
to]i vroiau s` [tie, [i doreau din tot sufletul,
ca Miclo[ s` tr`iasc`. {i tr`ia! Le-a confirmat
chiar el, \n scurt timp, sun#ndu-l, pe mobil,
pe colegul s`u, Constantin Andrei.
C#nd vestea a ajuns [i la Br`ila, unde
locuiesc p`rin]ii lui C`t`lin, familia era
curioas` s` afle chiar din gura lui c` nu este
nimic grav. {i a aflat, imediat.
Pentru excep]ionala sa fapt`, locotenentul C`t`lin Miclo[ a fost avansat
\nainte de termen la gradul de c`pitan,
ministrul ap`r`rii na]ionale, domnul Ioan
Mircea Pa[cu, \nm#n#ndu-i personal,
chiar \n spital, unde se afla internat
pilotul, ordinul de avansare, gest rar
\nt#lnit \n cronica de p#n` acum a For]elor
Aeriene ale Rom#niei.
Dup` externare, proasp`tul c`pitan s-a
dus la unitate s`-[i vad` colegii, s` le
povesteasc` prin ce a trecut. A revenit apoi,
dup` c#teva zile. Purta corsetul \nc` la g#t,
nu acuza dureri sup`r`toare, era perfect
normal, lucid, ne-a \ncredin]at ofi]erul cu
rela]iile publice, dup` cum credem c` este
[i la apari]ia acestor r#nduri.
Potrivit Raportului Comisiei de investigare, evenimentul s-a produs datorit`
defect`rii pompei principale de alimentare
cu combustibil a motorului aeronavei.

CONVORBIRILE RADIO
Modul excep]ional \n care a ac]ionat
locotenentul Miclo[ este foarte bine
relevat de convorbirile purtate
\ntre el (indicativ 899)
[i conduc`torul zborului (CZ).

899 – Sadova start, control radio
cu 899.
CZ – Foarte bine!
899 – Sadova start, am stagnare
de turaj, viteza 440, \n`l]imea 1.200,
zona 1.
CZ – Confirm!
CZ – Stagnare de turaj ai spus?
Repet`!
899 – Afirmativ!
CZ – La ce turaj? Maneta de
gaze du-o \n plin!
899 – Maneta de gaze este \n

plin, turaj 70 procente.
CZ – |n`l]imea ta?
899 – Temperatura 400.
CZ – |n`l]imea?
899 – |n`l]ime 1.000 metri, viteza
450. O s` \ncerc s` vin spre cas`.
CZ – Men]ine avionul \n pant`
foarte u[oar` de cobor#re, \nc#t s` nu
scad` sub 450.
899 – Confirm, 899!
CZ – Becul “Ajutaj” dac` este
stins?
899 – Afirmativ!
CZ – Maneta de gaze s` r`m#n`
\n plin!
899 – Afirmativ!

CZ – |n`l]imea ta acum?
899 – 899, 900 m, viteza este \n
cre[tere spre 500.
CZ – P`streaz` \n`l]imea de 900
m, dac` po]i, f`r` s` scad`. Viteza s`
nu scad` sub 480!
CZ – Dac` ai decalaj \ntre ace, c#t
este decalajul?
899 – 15 procente.
CZ – Presiune ulei?
899 – 4!
CZ – Confirm!
899 – |n`l]ime 600, viteza 470,
distan]a p#n` acas` 29 km. O s` \ncerc
s` aterizez pe invers.
CZ – Dac` vezi pista?

899 – Negativ! Am \n`l]ime 600.
CZ – Dac` zbori la orizontal`, la
ce valoare scade viteza?
899 – 440, de acum.
899 – Turajul acum este \n
cre[tere. Are oscila]ii destul de mari,
de c#te 10 procente.
CZ – Pozi]ia conului?
899 – Conul este acum 100%.
Variaz` \ntre 70 [i 100%.
899 – Dac` aproba]i s` vin pe
invers? Am 420 viteza [i 600 \n`l]ime.
CZ – Aprob aterizarea pe invers!
CZ – Dac` po]i, s` men]ii
\n`l]imea! Trenul s` nu-l sco]i. Numai
pe direc]ie!
899 – Confirm! Am 400 la or`
acum, cu 500 \n`l]ime.
CZ – Ce distan]` ai p#n` la pist`?
899 – 23!
899 – 23 p#n` la pist`.
CZ – Dac` e[ti orientat [i vezi
pista?
899 – Afirmativ! Sunt orientat,
pista \nc` nu este la vedere.

PETRE B@N~
899 – 380 viteza...
CZ – Ce vitez` de cobor#re ai?
899 – 5 m/s.
CZ – Repet`!
899 – 5 m/s.
899 – 380 la or` cu 400 de metri.
CZ – Ce turaj ai?
899 – Turajul este 60 acum...,
70... Este \n cre[tere.
899 – Deasupra ora[ului
aproape...
CZ – Deasupra ora[ului Turda?
899 – O s` \ncerc s`-l ocolesc.
899 – Am 200 de metri [i 360 la
or`.
CZ – Preg`te[te-te de
catapultare!
899 – 340 la or`.
CZ – |ncearc` s` evi]i ora[ul [i
s` te preg`te[ti de catapultare!
Maneta de gaze s` fie \n plin!
CZ – Ce vitez` ai?
CZ – 899, control cu startul!
CZ – 899, control cu startul!
CZ – 899, catapulteaz`, dac` m`
auzi!
149 – 899, sunt 149 (interven]ia
locotenentului Constantin Andrei).
Startul ]i-a ordonat s` catapultezi!
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Au mai r`mas [apte luni p#n` la summit-ul NATO de la Praga

Demersuri concertate – interne [i interna]ionale
 Reuniunea de la Bucure[ti a membrilor “Grupului de la
nius”   O nou` ini]iativ` de cooperare pro-aderare: “2 + 2”
Vililnius”
(Grecia – Turcia + Rom#nia – Bulgaria)  Calendar concret
de ac]iune zilnic` [i s`pt`m#nal` la nivel parlamentar [i
guvernamental
 “PRIM~V
“PRIM~VARA
ARA NOILOR ALIA}I”.
Dup` cum se [tie, timp de dou` zile – 25
[i 26 martie 2002 –, la Bucure[ti s-a
desf`[urat reuniunea celor 10 membri ai
“Grupului de la Vilnius” (creat \n anul
2000), sub denumirea de “Prim`vara
noilor alia]i”, al c`rei scop fundamental
a fost intensificarea demersurilor
concertate ale candida]ilor la aderare
pentru “valul al doilea”, de la Praga, [i
sprijinirea reciproc` \n \nf`ptuirea
obiectivelor impuse de apartenen]a la
NATO. La \ntrunire au participat [efii de
guvern din Estonia, Letonia, Lituania,
Slovenia, Slovacia, Rom#nia, Bulgaria,
Albania, Macedonia [i Croa]ia, precum [i
patru invita]i de onoare: pre[edintele
Poloniei, Aleksander Kwasniewski;
premierii Turciei [i Republicii Cehe,
Bulent Ecevit [i, respectiv, Milos Zeman;
ministrul de externe al Ungariei, Ianos
Martonyi. De asemenea, au fost prezen]i
adjunctul secretarului de stat american,
Richard Armitage, oficiali ai Alian]ei NordAtlantice de la Bruxelles, reprezentan]i ai
tuturor ]`rilor membre ale NATO.
Nivelul foarte \nalt de participare la
“Prim`vara noilor alia]i” a conferit greutate
[i prestigiu reuniunii de la Bucure[ti, care
s-a constituit \ntr-o conving`toare pledoarie
\n favoarea l`rgirii Alian]ei, a \nt`ririi flancului
sudic al acesteia, ceea ce va aduce un plus
de securitate \ntr-o vast` regiune
european` care se \ntinde de la Marea
Baltic` p#n` la Marea Neagr` [i \n cadrul

c`reia se reg`se[te [i Peninsula Balcanic`,
nu o dat` “butoiul cu pulbere” al
continentului. A fost un bun prilej pentru
liderii celor zece state candidate la aderare
de a reafirma un adev`r pe care diploma]ia
rom#neasc` \l sus]ine de mai mult` vreme:
noile amenin]`ri la adresa securit`]ii
globale, ap`rute dup` 11 septembrie 2001,
impun cu necesitate consolidarea dimensiunii sudice a NATO, prin al`turarea
Rom#niei [i Bulgariei, dar [i a altor state
din zon`, la cei doi poli deja existen]i ai
flancului – Grecia [i Turcia.
|n acest context, premierul rom#n,
Adrian N`stase, a f`cut o ampl` trecere \n
revist` a rezultatelor \nregistrate de ]ara
noastr` la principalele criterii de aderare la
NATO. “Am modernizat armata, am
consolidat democra]ia, am \nt`rit legisla]ia
– a afirmat primul-ministru al Rom#niei.
For]a armat` a fost restructurat`, am dublat
cheltuielile militare pe soldat, iar \n urm`torii
cinci ani Rom#nia va atribui bugetului militar
2–2,5 procente din PIB... Am dezvoltat
infrastructura aeroporturilor [i vom sus]ine
\n continuare cre[terea economic`
\nregistrat` \n ultimii doi ani. Rom#nia a
f`cut [i face eforturi st`ruitoare pentru a
\ndeplini exigen]ele ader`rii la toate
capitolele impuse de Alian]`, demonstr#nd
c` este realmente capabil` s`-[i asume
responsabilitatea de a deveni membru cu
drepturi depline al NATO”. |n acest sens,
premierul Adrian N`stase a adus
argumentul c` Rom#nia a participat, \n ul-

 RACHETE “X
“X––101”
101”.. Agen]ia rus` de [tiri
IT
ARTASS informeaz` c` Moscova va demara, \nc`
ITARAR-T
din acest an, produc]ia de rachete aer-sol de \nalt`
precizie, precum [i lucr`rile \n vederea realiz`rii
rachetei de croazier` “X-101”, cu \nc`rc`tur`
conven]ional`, \n scopul \nzestr`rii For]elor Aeriene
Militare cu arme a[a-zise inteligente. Racheta “X-101”
este o versiune modificat` a mai vechii “X-55”, rachet`
de croazier` lansat` de pe avion [i care dispune de
un sistem automat de ghidare cu vitez` subsonic`,
av#nd o raz` de ac]iune de 2.500–3.000 de kilometri.
 AVIOANE DE RECUNOA{TERE |N
A. Potrivit agen]iei FRANCE PRESSE, dou`
KENYA.
KENY
avioane militare de recunoa[tere britanice de tipul
“Canberra” au sosit, zilele trecute, la Mombasa
(Kenya), “cu scopul de a ajuta supravegherea coastei
Africii de Est”. Cele dou` aparate [i un contingent de
120 de solda]i au fost precedate, la fa]a locului, de o
echip` de recunoa[tere german`, care are aceea[i
misiune. Trei avioane de recunoa[tere germane
patruleaz` zilnic deasupra Somaliei, pentru a
supraveghea eventuale activit`]i care ar putea avea
leg`turi cu terorismul interna]ional.
 TEST N.M.D
N.M.D.. Dup` cum informeaz`
purt`torul de cuv#nt al Pentagonului, citat de agen]ia
ON POST
de [tiri WASHINGT
ASHINGTON
POST,, \n ziua de 15 martie

timii zece ani, cu peste 7.000 de militari la
misiunile interna]ionale de men]inere a p`cii
pe \ntreg globul, inclusiv \n Kosovo [i
Afganistan. “Indiferent de formatul de
extindere ce va fi adoptat la summit-ul de
la Praga – a conchis premierul rom#n –,
]ara noastr` va continua progresele pentru
a-[i atinge obiectivele, va continua
colaborarea [i solidaritatea cu NATO”.
 EFICIEN}A UNEI NOI
MULE
DE
CONLU
FORMULE
CONLU-FOR
CRARE: “2+2”. Ini]iat` la
forumul pentru securitate
de la München, din
februarie a.c.,
noua formul`
de conlucrare \n favoarea
\nt`ririi
securi -

Atlantic`. Ini]iativa de la Vuliagmeni
succede demersurilor diplomatice din 13
februarie, de la Istanbul, c#nd mini[trii de
externe Ismail Cem (Turcia) [i Georgios
Papanderau (Grecia) au cerut cu
insisten]` forului de la Bruxelles ca
Bulgaria [i Rom#nia s` fie incluse \n cel
de-al doilea val al extinderii, eviden]iind
necesitatea \nt`ririi pe aceast` cale a
flancului de sud-est al Alian]ei – o zon`
extrem de sensibil` [i \n continu`
transformare.
Asemenea \nt#lniri de lucru
vor avea loc [i la Bucure[ti
[i Sofia, iar formula
“2+2” s-ar putea
extinde, cuprinz#nd Fran]a,
Italia, Spania [i Portugalia.
Iar Gre-

t`]ii pe
continent, “2+2”
(respectiv, Grecia –
Turcia + Rom#nia –
Bulgaria) [i-a dovedit deja
eficien]a [i posibilit`]ile largi de
manifestare \n plan practic.
Dezvolt#nd aceast` structur`, zilele
trecute, la sud de Atena, \n sta]iunea
balnear` Vuliagmeni, mini[trii de externe
din Grecia, Turcia, Rom#nia [i Bulgaria
au dat contur unui amplu “plan de ac]iune”
\n sprijinul Bucure[tiului [i Sofiei \n
inten]ia de a accede \n Alian]a Nord-

cia [i
Turcia sunt
decise s` continue “lobby”-ul interna]ional \n
favoarea Rom#niei [i
Bulgariei, c`rora le recunosc “o
importan]` deosebit` pentru
stabilitatea regiunii”. “Turcia [i Grecia – a
declarat Ismail Cem – nu sus]in aderarea
Rom#niei [i Bulgariei doar pentru c`
suntem vecini, ci deoarece candidatura lor
prive[te inclusiv securitatea Turciei [i a
Greciei [i joac` un rol deosebit \n
securitatea Europei”.

2002, a fost executat un
nou test \n cadrul
programului
american antirachet` (N.M.D.).
Testul a fost
efectuat cu “deplin
succes”.
INTEN}IE.

Din
.I. relateaz` c` Statele
Washington, agen]ia U.P
U.P.I.
Unite ale Americii [i-au f`cut cunoscut` inten]ia de
a stabili baze militare aeriene \n zona Asiei centrale.
Astfel, se are \n vedere instalarea unei baze aeriene
pe aeroportul Khanabad, din Uzbekistan, care s`
r`m#n` \n serviciu 25 de ani, partea american`
aloc#nd suma de 500 de milioane de dolari pentru
\ntre]inerea aeroportului. De asemenea, se vor
\nfiin]a baze aeriene americane \n zona aeroportului
Manas, din Kirghizstan, [i pe un aeroport, \nc`
neprecizat, din Tadjikistan.
 PRECIZARE
PRECIZARE.. Administra]ia de la Washington
a precizat c` nu \[i va retrage trupele din Arabia Saudit`,
dezmin]ind astfel informa]iile ap`rute \n cotidianul THE
GUARDIAN, potrivit c`rora Pentagonul a \nceput s`
ia m`suri pentru transferarea Cartierului General al
for]elor americane din Golf, \n Qatar.
 “T
OPOL-M”
AR-T
ASS relateaz` c`
“TOPOL-M”
OPOL-M”.. Agen]ia IT
ITAR-T
AR-TASS
Federa]ia Rus` va dezvolta noua sa rachet` balistic`
cu focos unic, denumit` conven]ional “Topol-M”,
echivalentul rachetei americane “Minuteman-3”. |n
conformitate cu prevederile Tratatului de dezarmare
strategic` “START-2”, racheta “Topol-M” va trebui s`
\nlocuiasc` rachetele “SS-18” (cu focoase multiple). De
asemenea, Moscova ar putea decide, ca r`spuns la
ini]iativa S.U.A. de a renun]a, unilateral, la “Tratatul de

limitare a sistemelor de ap`rare antirachet`”, dotarea
rachetelor “Topol-M” cu focoase multiple [i dezvoltarea
propriului s`u program antirachet` (MD).
 AVANS~RI {I NUMIRI |N FUNC}IE
FUNC}IE..
Secretarul american al ap`r`rii, Donald Rumsfeld, a
anun]at noi avans`ri \n grad [i promov`ri \n func]ii \n
For]ele Armate ale S.U.A. Printre cei nominaliza]i se
num`r` [i generalul-maior Thomas B. Goslin, care a
fost avansat la gradul de general-locotenent [i numit \n
func]ia de loc]iitor al comandantului Comandamentului
Spa]ial al For]elor Aeriene Militare.
Prin decret preziden]ial, generalul-maior Magdi
Chaarawoui a fost \naintat la gradul de general-locotenent
[i numit \n func]ia de comandant al For]elor Aeriene
Militare ale Egiptului.
 ACORD BULGARO-RUS
BULGARO-RUS.. Din Sofia, agen]ia
B.T
.A. transmite c` ministrul bulgar al ap`r`rii, Nikolai
B.T.A.
Svinarov, [i directorul companiei ruse constructoare
de aeronave, “R.S.K. –
MIG”, Nikolai Nikitin, au
semnat acordul pentru
repararea [i recondi]ionarea a 20 de avioane
de lupt` de tipul “MIG29” din dotarea For]elor
Aeriene Militare ale
Bulgariei. Prima etap`
de derulare a contractului va dura trei ani [i o
mare parte a lucr`rilor
vor fi executate la Uzina
de Repara]ii Militare
“Ghiorghi Benkovski”,
din Plovdiv. Exportul
Bulgariei \n domeniul

 ROM@NIA ESTE |N GRAFIC.
Concomitent cu demersurile pe plan
interna]ional privind aderarea la NATO, pe
plan intern Rom#nia desf`[oar` activit`]i
intense [i multilaterale \n vederea summitului de la Praga. Guvernul de la Bucure[ti a
preg`tit [i a pus deja \n aplicare, de la 1 aprilie
curent, un grafic minu]ios de ac]iune pentru
aderarea la Alian]`. “Avem un calendar de
ac]iuni de [ase-[apte capitole, pe care \l vom
derula sub form` de grafice de ac]iune zilnic`
[i s`pt`m#nal`, cu dou` ]inte de interes sub
aspectul timpului: mai [i octombrie” – a
precizat premierul Adrian N`stase.
Primul-ministru a apreciat, totodat`, c`
este foarte important s` fie relansat dialogul
cu celelalte partide parlamentare, fiind loc
pentru toate ini]iativele constructive,
valoroase. Trebuie avut \n vedere –
aten]ioneaz` premierul – c` decizia privind
aderarea Rom#niei la NATO – exclusiv
politic`! – ar putea fi influen]at` de evolu]iile
interna]ionale, printre care se num`r` [i
viitoarele alegeri din unele ]`ri membre ale
Alian]ei. Tocmai de aceea Rom#nia trebuie
s` adopte m`surile necesare, \nc#t s` nu
dea pretexte celor care, eventual, nu doresc
ca ]ara noastr` s` fac` parte din NATO. “|n
acest moment – sus]ine Adrian N`stase –,
contextul interna]ional este mai favorabil ca
oric#nd l`rgirii Alian]ei cu [apte ]`ri
candidate, care s` includ` [i Rom#nia”.

S` sper`m c` a[a va fi [i
c`, la summit-ul de la Praga,
din noiembrie a.c., Rom#nia va
fi invitat` s` adere la Alian]a
Nord-Atlantic`, n`zuin]a a mai
bine de 90 la sut` dintre
rom#ni.
Pagin` realizat` de
NICOLAE RADU

produc]iei speciale a fost de 200 de milioane de
dolari \n ultimele [ase luni ale anului 2001, sum`
ce dep`[e[te cu mult exportul pe anul 2000.
Principalele pie]e de desfacere sunt India [i Cehia,
iar \n prezent se duc tratative pentru c#[tigarea de
noi pie]e \n America de Sud [i Asia. |n Complexul
.A. –
Militar Industrial din Bulgaria – precizeaz` B.T
B.T.A.
\[i desf`[oar` activitatea 2.500 de persoane \n 24
de \ntreprinderi cu capital privat [i 6 aflate \n
proprietatea statului.
 MODERNIZARE
MODERNIZARE.. Comandantul-[ef al For]elor
Aeriene Militare ale Federa]iei Ruse, generalul-colonel
AR-T
ASS c`
Vladimir Mihailov, a declarat agen]iei IT
ITAR-T
AR-TASS
Rusia \[i va men]ine poten]ialul avia]iei strategice [i,
mai mult dec#t at#t, va moderniza bombardierele
strategice “TU-160”, \nc#t s` dispun` de capacitatea
de a transporta noi tipuri de rachete cu ogive nucleare
[i conven]ionale. |n prezent, Rusia dispune de 15
bombardiere de tipul “TU-160”.

“TU-160”
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CONFERIN}~ DE PRES~ ORGANIZAT~ DE STATUL MAJOR AL FOR}ELOR AERIENE

6(&85,7$7($=%258/8,r
352%/(04&58&,$/4$)25`(/25$(5,(1(
Vineri, 5 aprilie a.c., la sediul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, s-a
desf`[urat conferin]a de pres` cu tema “Aspecte privind securitatea
zborului \n For]ele Aeriene ale Rom#niei”. La aceast` conferin]`,
sus]inut` de [eful Statului Major al For]elor Aeriene, generalreprezentaan]i
locotenent Constantin Gheorghe, au participat numero[i reprezent
audio-vizuale.Red`m,
ai presei scrise [i audio-vizuale.
Red`m, pe scurt, principalele aspecte
prezentate \n cadrul activit`]ii.

MODERNIZAREA
AVIOANELOR MiG-21
Preocuparea privind modernizarea
avioanelor MiG-21 aflate \n dotarea For]elor
Aeriene ale Rom#niei a ap`rut \nc` din anul 1990.
Dup` acumularea informa]iilor necesare (firme
interesate, con]inutul opera]iunilor de modernizare etc.), \n iunie 1992 Statul Major al
For]elor Aeriene a prezentat op]iunea sa privind
cerin]ele
tehnico-opera]ionale
pentru
modernizarea avioanelor MiG-21. Institu]iile
specializate din armat` au lansat cereri de ofert`
respect#nd solicit`rile Statului Major al For]elor
Aeriene. S-au primit oferte din Federa]ia Rus`,
Pakistan, China, din partea firmelor IAI – Israel,
Elbit – Israel, GEC Marconi – Anglia, SABCA –
Belgia.
Firma Mikoian [i-a dat ini]ial acordul de a
participa la modernizarea avionului, dar, ulterior,
a renun]at.
Contractul de modernizare a avioanelor MiG21 a fost semnat \n octombrie 1993, \n derularea
opera]iunii fiind implica]i reprezentan]i din
cadrul:
– Departamentului pentru Armamente
(Directoratul de Programe) – titularul [i
coordonatorul programului;
– Statului Major al For]elor Aeriene
(ingineri [i pilo]i – consultan]i de specialitate) –
beneficiar;
– S.C. Aerostar S.A. – contractor principal;
– Elbit Sistems Ltd. – integrator.
Baza desf`[ur`rii programului
Aprobarea ministrului ap`r`rii na]ionale
pe propunerea Biroului Consiliului de |nzestrare;
 Cerin]ele tehnico-opera]ionale elaborate
de Statul Major al For]elor Aeriene privind
modernizarea avioanelor MiG-21;

 Specifica]ia tehnic` a aeronavei MiG-21
LanceR;
 Procesele Verbale ale Consiliului de
|nzestrare;
 Aprobarea ministrului ap`r`rii na]ionale
pe raportul comun al secretarului de stat [i [ef
al Statului Major General [i al secretarului de
stat [i [ef al Departamentului |nzestr`rii Armatei;
 Hot`r#rea Consiliului Suprem de Ap`rare
a }`rii privind Programul de modernizare a
avionului MiG-21.

Obiectivele programului
Modernizarea aeronavelor MiG-21, prin
dezvoltarea [i integrarea
pe aceast` platform` a
unui sistem modern,
avansat, de avionic`,
naviga]ie [i management
al armamentului care s`
confere urm`toarele performan]e [i capabilit`]i \n
vederea execut`rii cu
maxim` eficien]` a misiunilor aer-aer [i aer-sol:
 cre[terea performan]elor de naviga]ie,
ziua [i noaptea, \n orice
condi]ii meteo;
 cre[terea semnificativ` a randamentului
pilotului \n misiune;
 diversificarea armamentului dirijat prin
integrarea a noi rachete Est [i Vest, precum [i a
muni]iei inteligente;
 cre[terea preciziei de lovire a ]intelor
aeriene [i terestre, ziua [i noaptea, \n orice
condi]ii meteo;
 cre[terea gradului de supravie]uire \n
c#mpul tactic ostil;
 prevenirea tirurilor fratricide;
 cercetarea c#mpului tactic \n spectrul
vizibil [i invizibil, ziua [i noaptea.
Totodat`, s-a urm`rit:
 implementarea unui sistem modern de
suport logistic integrat;
 reducerea semnificativ` a timpilor de
preg`tire a misiunilor de zbor;
 \mbun`t`]irea preg`tirii personalului
navigant.
Prin contract s-a
stabilit modernizarea a
110 avioane: 96 simpl`
comand` (71 \n
variant` aer-sol, 25 \n
variant` aer-aer) [i 14
avioane dubl` comand`.
P#n` \n prezent, au
fost livrate beneficiarului 99 de
avioane, echipamente
de sol, containere specializate (iluminare
laser, contram`suri
electronice [i foto), un
trenajor de avionic`
(simulator).
De la intrarea \n serviciu a avioanelor MiG21 LanceR, \n anul 1997, [i p#n` \n prezent, au
fost executate peste 13.000 ore de zbor, astfel:
1997 – peste 500;
 1998 – circa 1.700;
 1999 – circa 3.000;
2000 – peste 3.000;
2001 – peste 4.500;
|n 2002, pentru avionul MiG-21 LanceR sunt
planificate 6.603 ore de zbor, din care s-au
efectuat deja 300 de ore.

Stadiul preg`tirii personalului navigant
Avionul este exploatat pe 4 baze aeriene, de
c`tre 128 pilo]i, majoritatea preg`ti]i s` execute
misiuni de \ntrebuin]are \n lupt`.
Procesul de instruire \n zbor este orientat c`tre utilizarea tuturor posibilit`]ilor
oferite de avion. Introducerea unui nou
sistem de avionic` [i de armament a impus
modificarea unor standarde de zbor [i ale
unor cerin]e de preg`tire, care au \nsemnat,
\n ultim` instan]`, modificarea filozofiei

|n urma analizei complexe a informa]iilor,
comisia a stabilit c` accidentul s-a datorat unei
comenzi efectuate de pilot nefiresc de brusc,
probabil pentru evitarea unei p`s`ri.
Argumentele pe care se bazeaz` aceast`
concluzie sunt:
– aeronava a trecut de la zborul normal la o
evolu]ie critic`, cu rotirea simultan` \n jurul
celor trei axe, \n timp de 1,2 secunde. Timpul
foarte scurt indic` faptul c` aceast` comand`
este nefireasc`, ilogic`, imposibil de interpretat
ca act volitiv;
– conform parametrilor reda]i de \nregistratorul de zbor, de la acest moment [i p#n`
la impact, pilotul nu a mai ac]ionat \n nici un fel
comenzile aeronavei;
– carlinga pilotului a fost deteriorat` \n
partea dreapt`, iar pilotul a fost lovit la cap \n
zona acestei deterior`ri.

PILOTUL A AC}IONAT
EXEMPLAR
 CONCLUZII PRIVIND EVENIMENTUL GRAV DE ZBOR PETRECUT LA
26.03.2002

zborului, a[a cum fusese \n]eleas` \n
perioada exploat`rii avionului MiG-21
nemodernizat.

PROBABIL, O PAS~RE…
 CONCLUZIILE PRIVIND CATASTROFA DE AVIA}IE PRODUS~ LA
21.02.2002

|mprejur`ri: Pilotul, locotenent Miclo[
C`t`lin, executa zbor de antrenament \n zona
aerodromului C#mpia Turzii, la 26.03.2002.
Dup` 16 minute de la decolare, a raportat
c` motorul nu func]ioneaz` normal [i, sub
\ndrumarea conduc`torului de zbor, a ac]ionat
potrivit prevederilor manualului de zbor pentru
o asemenea situa]ie. Teoretic, existau dou`
solu]ii: aterizarea \n procedur` de urgen]` pe
aerodrom sau catapultarea. Potrivit analizei
situa]iei, \n prima faz` a dezvolt`rii
evenimentului, s-a \ncercat prima solu]ie –
aterizarea \n procedur` de urgen]` pe
aerodrom. Aceast` variant` a fost \ns`
abandonat` [i s-a luat decizia de catapultare \ntro zon` nepopulat`, dup` evitarea localit`]ii
Turda.

Evenimentul s-a produs pe timpul zborului
Cauza accidentului a constituit-o
de antrenament.
defectarea sistemului de alimentare cu
|n urma accidentului, comisia a cercetat
combustibil a motorului.
parametrii \nregistra]i de “cutia neagr`”,
componentele de aeronav` rezultate la
Pentru modul exemplar \n care au
distrugere [i declara]iile martorilor care au
ac]ionat pe timpul dezvolt`rii acestui
v`zut evolu]ia avionului \n momentul pr`bu[irii.
eveniment, locotenentul Miclo[ C`t`lin a
Dup` ce, ca urmare a indiciilor de care s-a
fost avansat la gradul de c`pitan, iar
dispus \n prima faz` a cercet`rii, au fost
conduc`torul de zbor, c`pitan-comandorul
eliminate alte cauze posibile, s-au examinat trei
Adrian Andre[, a fost premiat.
ipostaze:
– eroare de pilotaj;
– defec]iune tehnic`;
– \nr`ut`]irea brusc`
a st`rii de s`n`tate a
M`surile stabilite pentru diminuarea probabilit`]ii de apari]ie a
pilotului.
evenimentelor de avia]ie:
Expertiza tehnic` a
1. reanalizarea conceptului de preg`tire a pilo]ilor \n sensul
resturilor aeronavei [i
specializ`rii unor baze aeriene pentru antrenarea personalului navigant
analiza parametrilor
pe diferite niveluri de preg`tire;
furniza]i cu precizie de
2. verificarea st`rii tehnice a avioanelor MiG-21 LanceR [i a tuturor
\nregistratorul de zbor
parametrilor de func]ionare a motorului [i instala]iilor dup` un program
au determinat eliminarea
complex;
cu certitudine a primelor
3. ini]ierea [i dezvoltarea unui program de anduran]`, cu trei aeronave
dou` ipoteze: eroarea de
de tip MiG-21 LanceR, p#n` la epuizarea resursei totale a acestora, \n
pilotaj [i defec]iunea
scopul determin`rii resurselor fizice reale ale diferitelor piese [i
tehnic`.
subansamble, estim`rii ratei [i caracterului defec]iunilor posibile [i, pe
Au fost necesare 15
aceast` baz`, elabor`rii unei strategii de mentenan]` adecvate;
zile de analiz` a parame4. analiza, \n comun cu \ntreprinderile produc`toare/reparatoare de
trilor prin utilizarea unei
tehnic` specific` avia]iei militare, a calit`]ii execu]iei [i a eficien]ei
tehnici speciale de
procedurilor de recep]ie la sol [i \n zbor a aeronavelor, precum [i a
transformare a informareceptivit`]ii acestora \n remedierea constat`rilor;
]iilor codificate \ntr-o
5. \nfiin]area, la Statul Major General, a unei structuri specializate \n
imagine dinamic`. Aceamonitorizarea [i evaluarea siguran]ei zborului, c`reia s` i se subordoneze
sta reproduce cu oarecare
sub aspect profesional toate structurile similare din For]ele Aeriene;
aproxima]ie evolu]ia avi6. introducerea standardelor NATO privind calitatea, modul de
onului. Caseta a fost
depozitare, manipulare [i transport ale combustibililor, lubrifian]ilor [i
deteriorat` [i s-a reconlichidelor speciale.
stituit doar o parte din ea.

M~SURI IMPORTANTE
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Canadair. A efectuat primul zbor la 26 mai

F-104 STARFIGHTER
1. Tipul: avion de v#n`toare.
2. Primul zbor: 28 februarie 1954.
3. Produc]ia: LOCKHEED (SUA)
 F-104 A: a efectuat primul zbor la 17
februarie 1956. Livr`rile c`tre for]ele aeriene
americane au \nceput la 26 ianuarie 1958.
 NF-104 A: avion destinat zborurilor
de antrenament la mare \n`l]ime (p#n` la
40.000 m). A efectuat primul zbor \n iulie
1963.

1961.

 F-104 DJ: avion \n dubl` comand`
aflat \n dotarea for]elor aeriene japoneze.

Caracteristici tehnico-tactice:
Anvergura……………...................................6,68 m;

 CF-104 D: avion \n dubl` comand`.

Lungimea…………….................................16,69 m;

Au fost construite 38 de exemplare de c`tre

În`l]imea………….…...................................4,11 m;

Canadair.

Greutatea…………….................................6.387 kg;

4. Clien]i din NATO: SUA, Germania,
Canada, Olanda, Belgia, Italia, Norvegia.

Viteza maxim`………...............................2,2 Mach;
Raza de ac]iune…..…...............................3.510 km.

 F-104 F: avion similar variantei F-104
D, livrat for]elor aeriene germane, \ncep#nd
din vara anului 1960.
 F-104 G: avion produs, sub licen]`,
\n Europa. Au fost produse 947 de exemplare.
 RF-104 G: avion de recunoa[tere.
 TF-104 G: avion de antrenament, \n
dubl` comand`. Au fost construite 104

 F-104 B: avion de antrenament [i
lupt`, \n dubl` comand`. A efectuat primul
zbor la 7 februarie 1957.

exemplare. A efectuat primul zbor \n
octombrie 1962.
F-104 J: au fost construite, sub licen]`,

 F-104 C: avion de v#n`toare–
bombardament. Livr`rile au \nceput la 16
octombrie 1958.

177 de exemplare \n Japonia (Mitsubishi).
 F-104 N: au fost construite trei
exemplare

 F-104 D: avion \n dubl` comand`,
prima versiune av#nd posibilitatea aliment`rii
\n aer.

destinate

zborurilor

de

antrenament ale astronau]ilor de la N.A.S.A..
 CF-104: au fost construite 200 de
exemplare, sub licen]`, de c`tre firma

F-117 STEALTH FIGHTER

1. Tipul: avion de v#n`toare-bombardament.
2. Primul zbor: prim`vara anului 1978.
3. Produc]ia: LOCKHEED (SUA)
 F-117 A Nighthawk: anun]ul oficial asupra existen]ei acestui tip de aeronav` a
fost f`cut abia \n noiembrie 1988. P#na atunci, timp de mai bine de 10 ani, toate zborurile
acestor aeronave s-au desf`[urat \n timpul nop]ii. Au fost produse 59 de exemplare, fiind
livrate \ntre 1982 [i 1990.
 Variante ulterioare: F-117 A+, F-117 B, A/F-117 X.
4. Clien]i din NATO: SUA.
Caracteristici tehnico-tactice:
Anvergura……………...........................13,20 m;
Lungimea……………............................20,08 m;
În`l]imea………….…..............................3,78 m;
Greutatea…………….........................13.381 kg;
Viteza maxim`………............................1 Mach;
Raza de ac]iune…..…..........................1.056 km;
Motoarele………….…........................2 x 48 kN.

1. Tipul: avion de v#n`toare.
2. Primul zbor: 18 noiembrie 1978.
3. Produc]ia: BOEING (SUA)
 F/A –18 A: au fost construite 371 de exemplare.
Livr`rile c`tre marina american` au \nceput \n mai 1980.
 F/A –18 B: avion \n dubl` comand`. Au fost
construite 39 de exemplare. Livr`rile au \nceput \n
ianuarie 1983.
 F/A –18 C: a efectuat primul zbor la 3
septembrie 1987.
 F/A –18 D: avion \n dubl` comand`, destinat
antrenamentului.
 F/A –18 C/D Night Attack: a efectuat primul
zbor la 6 mai 1988. Livr`rile au \nceput la 14 noiembrie
1989.
 F/A –18 D(RC): avion de recunoa[tere. A
efectuat primul zbor \n anul 1984.
 F/A –18 E/F SuperHornet: este rezultatul
unui program de modernizare \nceput \n 1992. A
efectuat primul zbor la 4 martie 1996. Livr`rile au
\nceput la 17 noiembrie 1999.
 CF/A –18 A/B: avion aflat \n \nzestrarea for]elor
aeriene canadiene. Livr`rile au \nceput la 25 octombrie
1982.
 EF/A –18 A/B: au fost construite 72 de

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

F/A-18 HORNET

exemplare. Livr`rile c`tre for]ele aeriene spaniole au
\nceput la 10 iulie 1986.
 AF/A –18 A: avion produs, \ncep#nd din 1985,
de Aerospace Technologies of Australia. A efectuat
primul zbor la 3 iunie 1985.
4. Clien]i din NATO: SUA, Canada, Spania,
Suedia, Finlanda.
Caracteristici tehnico-tactice (F/A –18 C):
Anvergura……………......................................11,43 m;
Lungimea……………......................................17,07 m;
În`l]imea………….…........................................4,66 m;
Greutatea……………....................................10.810 kg;
Viteza maxim`………....................................1,8 Mach;
Raza de ac]iune…..…....................................3.400 km;
Motoarele………….…...............................2 x 71,2 kN.

 Hawk
 Harrier
 Jaguar
Pagin` realizat` de
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Pentru tinerele cadre militare ale For]elor Aeriene

9,,7258/
9,,7258/_1&(3(
_1&(3($=,
$=,
Motto: “Viitorul unui om, ca [i al unei lumi, se construie[te, nu se viseaz`.”
Reforma for]elor armate continu`. Este un proces dinamic, \n care
etapele se succed uneori cu o vitez` uluitoare, dovedind profesionismul
celor angrena]i \n gestionarea sa. Lucrurile merg din ce \n ce mai bine,
rezultatele eforturilor conjugate se transform` \n certitudini, contur#nd pe
zi ce trece, \n linii tot mai optimiste, viitorul. Pentru c` singura imagine
obiectiv` a viitorului este cea generat` de oamenii prezentului, iar de cele
mai multe ori asociem aceast` imagine tinerilor, am c`utat s` distingem
fr#nturi din vremurile care vor veni \n privirile, g#ndurile [i, mai ales, \n
faptele acestora.

Speciali[tii
viitorului
Sergentul-major IULIAN
BORCEA face parte din promo]ia
1999 a {colii de Aplica]ie pentru
Transmisiuni, Informatic` [i R`zboi

Electronic, din Sibiu. L-am rugat s` ne
spun` \n ce m`sur` l-au ajutat
cursurile pe care le-a parcurs \n [coal`
\n activitatea pe care a desf`[urat-o
p#n` acum \n unitate. Iat` ce ne-a
r`spuns:
“Pe l#ng` orele de preg`tire
militar`, \n primul an de [coal` am
urmat o serie de alte cursuri
interesante, care aveau s` m` ajute
chiar mai mult dec#t a[ fi crezut \n
activitatea de administrator pe care o
desf`[or \n prezent. Astfel, cuno[tin]ele
de management, economie [i
administra]ie \mi ofer` posibilitatea de
a gestiona eficient bunurile materiale
ale companiei, iar cele de psihologie a
grupurilor mici [i de drept constitu]ional m` ajut` \n activitatea de
preg`tire [i instruire a militarilor \n
termen. De asemenea, tot \n [coal` am
studiat tehnica militar` de transmisiuni existent` pe teritoriu, precum
[i c#teva apari]ii de ultim` genera]ie
\n acest domeniu. Cel mai important
lucru este, \ns`, acela c` [coala
militar` mi-a sporit \ncrederea \n
for]ele proprii [i m-a \nv`]at s` nu cedez
\n fa]a greut`]ilor, s` lupt \ntotdeauna
pentru a ob]ine ceea ce \mi doresc [i,
nu \n ultimul r#nd, s` pre]uiesc a[a
cum se cuvine ceea ce-am dob#ndit”.
Pe maistrul militar ALEXANDRU MAICAN, reprezentant al
promo]iei 2001 – “Constantin Prezan”

a {colii de Aplica]ie pentru Transmisiuni, Informatic` [i R`zboi
Electronic, l-am rugat s` ne vorbeasc`
despre modul \n care a reu[it s` se
adapteze, de la sosirea sa \n unitate
p#n` \n prezent.
“Specificul muncii noastre – ne-a
r`spuns el – face ca aceast` etap` s`
se consume de la sine, f`r` a necesita
nici m`car cel mai mic efort. Vii \n
unitate, iei contact cu tehnica, te
str`duie[ti s` pui \n practic`
cuno[tin]ele pe care le-ai acumulat \n
[coal` [i, din c#nd \n c#nd, consta]i c`
ceva ]i-a sc`pat. Probabil c`, la
momentul respectiv, ]i s-a p`rut a fi un
am`nunt total lipsit de importan]`.
Iat` \ns` c` acum, c#nd e[ti fa]` \n fa]`
cu tehnica, realizezi faptul c` p#n` [i
cel mai mic am`nunt cap`t` o
importan]` cov#r[itoare. Transpiri
\ncerc#nd s`-]i aduci aminte ce ]i-a spus
profesorul la cursuri \n leg`tur`
subiectul care te pune \n dificultate sau
s` intuie[ti ce ar trebui s` faci mai
departe pentru a duce algoritmul la bun
sf#r[it, astfel \nc#t tehnica s`
func]ioneze normal. Decizia e grea, iar
responsabilitatea hot`r#rii tale –

imens`. Nu po]i s` ri[ti. Ridici ochii
\ntreb`tor… [i e[ti salvat: colegul t`u
este permanent l#ng` tine, gata oric#nd
s`-]i \mp`rt`[easc` r`bd`tor din
experien]a sutelor, poate a miilor de ore
petrecute \n fa]a tehnicii ale c`rei
secrete ]ie \]i par a nu se mai sf#r[i
niciodat`. Ce u[urare! El are un
r`spuns pentru fiecare \ntrebare care
te fr`m#nt`. Pentru el nu mai exist`
secrete! De ce? Pentru c` [i el a avut
parte, la r#ndul s`u, de un coleg cu
experien]`”.
Despre preocup`rile personale pe
linia preg`tirii profesionale ne-a vorbit

camaradul s`u de
promo]ie, maistrul
militar OVIDIU
V I O R E L
NECULA:
“|n momentul de
fa]`, preocup`rile
mele converg c`tre
trei domenii principale: perfec]ionarea deprinderilor

necesare lucrului cu tehnica pe care am
fost \ncadrat, \nsu[irea cuno[tin]elor
legate de func]ionarea [i exploatarea
tehnicii de transmisiuni numerice [i, nu
\n ultimul r#nd, perfec]ionarea
cuno[tin]elor de limba englez`. Primul
domeniu se refer` la activitatea de zi
cu zi, iar motivul pentru care \i acord
cea mai mare importan]` deriv` din
convingerea mea c` maistrul militar
trebuie s` fie, \nainte de toate, un bun
specialist. De asemenea, consider c`
transmisiunile numerice [i limba
englez` reprezint`, \n profesia mea,
principalele coordonate ale viitorului.
|mi place s` cred c`, \n m`sura \n care
voi reu[i s` st`p#nesc [i aceste domenii
cel pu]in la fel de bine ca pe cel dint#i,
trecerea pe orice alt tip de tehnic` de
transmisiuni care va intra, \n viitorul
apropiat, \n \nzestrarea armatei
rom#ne va necesita din partea mea
alocarea, \ntr-un timp c#t se poate de
scurt, a unui efort minim de familiarizare. Singura mea nel`murire
legat` de preg`tirea profesional` se
refer` la obligativitatea urm`rii
cursului de comandan]i de plutoane.
Poate gre[esc, \ns` consider c`
domeniul de activitate al mai[trilor
militari este cel al depan`rii [i
exploat`rii tehnicii, iar cursurile de
carier` ar trebui s` concure la
perfec]ionarea deprinderilor necesare
acestui gen de activit`]i, av#nd cu totul
alt specific dec#t cele de comand`”.

Comandan]ii
de m#ine
Sublocotenentul MARIUS –
ALIN DULEA este licen]iat al
Academiei Trupelor de Uscat, f`c#nd

parte din promo]ia 1999. Acesta ne-a
vorbit despre activit`]ile pe care le
desf`[oar`, \n momentul de fa]`, \n
calitatea sa de comandant de pluton:
“|n prezent m` aflu la comanda
unui pluton de militari angaja]i pe
baz` de contract, conduc#nd preg`tirea
militar` general` [i de specialitate a
acestora. |n intervalul imediat urm`tor
voi prelua un alt pluton de militari
angaja]i pe baz` de contract, nou veni]i
\n unitatea noastr`. Preg`tirea acestora va include, pe l#ng` consolidarea
cuno[tin]elor [i perfec]ionarea deprinderilor \nsu[ite pe timpul efectu`rii
stagiului militar, adaptarea la
condi]iile specifice unit`]ilor de
transmisiuni, misiunea mea fiind
aceea de a-i ajuta s` se integreze \n noul
colectiv [i s` r`spund` cerin]elor
impuse de func]iile pe care urmeaz` s`
le \ncadreze. |n acela[i timp, eforturile
mele se \ndreapt` spre propria-mi
preg`tire profesional`. Primul pas pe
care l-am f`cut \n acest sens a fost acela
de a-mi \nsu[i prevederile Ghidului
carierei militare, care creaz` cadrul de
preg`tire, perfec]ionare [i evolu]ie a
cadrelor militare \n activitate. |n ceea
ce m` prive[te, prevederile acestui act
normativ \mi ofer` posibilitatea

urm`rii celui de-al doilea curs de
carier` – cel de comandan]i de
companie –, dup` efectuarea a doi ani
de serviciu \ntr-o unitate operativ` [i
numai \n m`sura \n care voi \ndeplini
celelalte condi]ii necesare. Nu [tiu cum
au stat lucrurile p#n` \n prezent \n ceea
ce prive[te reglementarea carierei
militare, \ns` acum, prin prisma
prevederilor Ghidului carierei militare,
mi se pare c` acest domeniu trebuie
abordat cu toat` seriozitatea. |ntr-un
fel, a[ putea spune c`, pentru mine,
planificarea carierei este o provocare
pe care o accept cu cea mai mare
pl`cere, av#nd convingerea c` fiecare
realizare \n acest domeniu reprezint`
[ansa unui pas \nainte”.
|n cele din urm`, am c`utat s`
afl`m care sunt principalele dificult`]i
cu care se confrunt` \n prezent
tinerele cadre militare. |n leg`tur` cu
acest subiect, sublocotenentul
LEONARD PESCARU, licen]iat al

Academiei Trupelor de Uscat,
promo]ia 2000, ne-a m`rturisit:
“|n primul r#nd, am fost surprin[i
de faptul c` am g`sit \n unit`]ile la care
am fost repartiza]i sta]ii de transmisiuni care nu ne-au fost prezentate
\n [coal`, consider#ndu-se c` acestea
vor fi scoase din \nzestrare \n cel mai

scurt timp. Peste acest [oc ini]ial am
trecut, \ns`, destul de repede, \n]eleg#nd
foarte bine faptul c` reforma for]elor
armate nu se poate face b`t#nd din
palme. |n momentul de fa]`, tehnica pe
care lucr`m nu mai are secrete pentru
noi. Acest lucru a fost posibil, \n cea mai
mare m`sur`, datorit` ajutorului
acordat de colegi no[tri mai vechi, care
sunt adev`ra]i profesioni[ti. La urma
urmei, aceast` colaborare asidu`
impus` de situa]ia creat` a fost benefic`
nu numai \n planul preg`tirii profesionale, ci [i \n cel al integr`rii noastre
\n colectivul unit`]ii. La ora actual`,
cea mai stringent` problem` pe care o
au cadrele militare tinere este legat` de
lipsa locuin]elor de serviciu. Am
urm`rit cu interes \n ultima vreme, \n
presa militar`, informa]iile referitoare
la programul de construc]ie a locuin]elor proprietate personal` pentru
cadrele militare, care urmeaz` s` se
deruleze \n baza unui contract \ncheiat
\ntre Ministerul Ap`r`rii Na]ionale [i
o firm` de profil din Marea Britanie.
Pe baza acestor informa]ii am f`cut un
calcul [i am ajuns la concluzia c`, dac`
ar fi s` optez pentru cel mai ieftin
apartament construit prin acest
program, ar trebui s` pun deoparte
solda pe urm`torii cinci ani [i
jum`tate, numai pentru a putea achita
avansul de 30% necesar \ncheierii
contractului! |n aceste condi]ii, nu-mi
r`m#ne dec#t s` aloc \n continuare cea
mai mare parte din sold` pentru plata
chiriei. O fac cu convingerea c` momentul ini]ierii unui program
asem`n`tor [i pentru tineri nu poate fi
departe”.

Dup` cum se vede, \n
unitatea comandat` de colonelul DUMITRU LECA,
responsabilitatea, hot`r#rea
[i, nu \n ultimul r#nd,
optimismul fac cas` bun` cu
tinere]ea. |n privirile acestor
tineri am descoperit esen]a
acelui viitor pe care \l
preg`tim, pe care \l vrem c#t
mai senin.
Locotenent
CIPRIAN P~TRA{CU
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Cer deschis

ZBOR
JUBILIAR
A fost executat` cea de-a 50-a misiune “Cer

coloneii Gheorghe C#rstean, respectiv,

deschis” pe rela]ia Rom#nia – Ungaria. |n ]ara
noastr` au avut loc 27, \n Ungaria 22. O misiune

Mihail Zamfirescu. Cea de a 50-a, tot de
comandant [i loc]iitor, de data aceasta fiind vorba

a fost comun`, rom#no-ungar`, \n BosniaHer]egovina.

de cu totul alte persoane, pe atunci debutan]i \n
asemenea zboruri.

Pilot prim al avionului AN-30 echipat pentru
asemenea zboruri a fost locotenent-

Un alt fapt demn de semnalat la misiunea
jubiliar` \i prive[te pe cei din grupul exper]ilor.

comandorul Paul Ochiro[i, care a luat parte
la marea majoritate a misiunilor efectuate \n

Doi dintre cei trei poart` acela[i nume: Rotariu.
Este vorba de locotenent-colonelul Gheorghe

Ungaria, ca [i \n alte ]`ri. Vorba lui, “mi-au sc`pat
numai vreo cinci”.

Rotariu, [eful laboratorului foto, [i fiul s`u,
Gabriel, aflat la prima misiune. {i el va participa

|mpreun` cu echipajul s-au aflat, din cadrul
Statului Major General, comandorul Neculai

la developarea filmelor. Se vor face circa 200 de
fotografii, pe durata a patru ore de zbor, de la

Mitu, un alt veteran al misiunilor “Cer deschis”,
locotenent-comandorii Alin Colbea [i

\n`l]imi cuprinse \ntre 3.000 [i 5.000 metri,
fiecare dintre cele dou` ]`ri primind un num`r

Nicolae Ududec.
Prima misiune “Cer deschis” \n Ungaria a

egal de filme.
Misiuni “Cer deschis” se mai execut` [i cu

fost efectuat`, cu nou` ani \n urm`, de
comandantul de escadril` de atunci \mpreun`

Germania, Bulgaria, Ucraina, Fran]a, Italia,
Marea Britanie, Turcia, Grecia, iar \n S.U.A.

cu loc]iitorul s`u pentru zbor: locotenent-

numai cu echipa (f`r` avion). (P. B#n`)

COLABORARE ROM@NO-ELEN~
O delega]ie a For]elor Aeriene Elene,
condus` de maiorul Vasilis Agorogianis, a
participat, la sf#r[itul lunii martie, \n Rom#nia,
la o \nt#lnire de lucru [i schimb de opinii cu
omologi rom#ni, referitoare la antrenamentul
\n comun cu avioane de lupt`.
Principalele probleme abordate au fost
legate de stabilirea misiunilor ce urmeaz` a se
executa, \mpreun` cu personalul navigant
rom#n, desemnat s` desf`[oare antrenamentul
\n comun, identificarea unor spa]ii pentru
depozitarea materialelor, determinarea
caracteristicilor tehnico-tactice [i calit`]ii
pistelor de decolare-aterizare, precum [i
dotarea acestora cu sisteme de siguran]`
aerian`.

{eful delega]iei rom#ne, comandorul
Chiril` Pane[, ne-a precizat c` “\n urma
discu]iilor cu partea elen`, am propus ca datele
de desf`[urare a misiunilor de instruire \n
comun s` fie planificate \nainte de participarea
pilo]ilor rom#ni la exerci]iul <<COOPERATIVE
KEY 2002>>, din Fran]a, constituindu-se, astfel,
\ntr-un antrenament extrem de util”.
|n perioada urm`toare, membrii delega]iei
elene vor prezenta propriilor factori de decizie
elementele pe care le-au recunoscut \n teren [i
vor transmite p`r]ii rom#ne o perioad` \n care
delega]ia similar` rom#n` s` fac` recunoa[terea
Bazei Aeriene Larissa, propus`, la reciprocitate,
pentru desf`[urarea unui antrenament \n
comun cu aeronave de lupt`. (C.P.)

Privind \napoi cu m#ndrie
Membrii filialei Bucure[ti a Asocia]iei
Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii (A.R.P.I.A.) au evocat momente
din activitatea desf`[urat` de personalul ce
a \ncadrat, cu 50 de ani \n urm`, Divizia 66
Avia]ie V#n`toare cu Reac]ie. Materialul
prezentat de unul din fo[tii comandan]i de
regimente, comandorul (r) Daniel M`l`escu,
primul “simplist” pe avionul reactiv MiG-15,
a reu[it s` surprind` aspecte esen]iale din
istoria marii unit`]i de la a c`rei \nfiin]are sa \mplinit o jum`tate de secol: instruirea \n
zbor, serviciul de lupt`, exerci]ii [i aplica]ii
cu trageri \n poligoane, participarea la
paradele militare etc. Au fost de fa]` domnii
general-maior (r) Aurel Niculescu, care s-a
aflat o perioad` \n fruntea diviziei,
comandorii (r) Adrian Nicolae, Ion V`leanu,
Nicolae Borzea, al]i fo[ti comandan]i de
unit`]i [i subunit`]i, ofi]eri de stat major,
ingineri, navigatori [i tehnicieni din

comandamentul marii unit`]i, din regimentele subordonate. Au fost rostite cu
pio[enie [i respect numele unor a[i ai avia]iei
militare cu reac]ie care, \ntre timp, au trecut
\n eternitate: Ion T#u, Dumitru Balaur,
Gheorghe Gherghina, {tefan Ispas, precum
[i ale altor generali [i comandan]i care au
activat \n Divizia 66 Avia]ie V#n`toare, ale
pilo]ilor c`zu]i la datorie.
|n aceea[i [edin]`, comandorul (r) Jean
Sab`u a vorbit despre deta[amentele
companiei TAROM din perioada c#nd domnia
sa era \n activitate, performan]ele realizate de
pilo]ii de linie la bordul avioanelor AN-24,
IL-18, IL-62, ROMBAC, Boeing.
|n sal`, dou` prezen]e feminine
remarcabile, \n afara doamnei Sanda Agache
Mihe[. Este vorba de Elena Bulgaru, prima
femeie pilot de elicopter din Rom#nia, [i prof.
univ. Maria Mociorni]`, sora locotenentului
erou Gheorghe Mociorni]`. (PETRE B@N~)

Comitetul de organizare, constituit pentru

anivers`rii a 50 de ani de la
la jubileu preg`tirea
absolvirea {colii Militare de Ofi]eri de
Promo]ia 1952 –
Artilerie Antiaerian`, din Bra[ov, promo]ia 1952, roag`

colegii de promo]ie s` ia leg`tura telefonic` cu domnii: colonel (r) Stancu Dumitru
(telefon 068/42.56.45 – Bra[ov) [i colonel (r) Moldovan Vasile (telefon 068/13.44.63
– Bra[ov sau 067/34.41.63 – Covasna), pentru a primi preciz`ri \n vederea particip`rii
la jubileu. V` inform`m c` avem acceptul Academiei For]elor Aeriene, ca \nt#lnirea colegial`
s` se desf`[oare \n perioada 31.08 – 1.09.2002, la Bra[ov.

SISTEME DE SUPRAVEGHERE
|n perioada 24–30 martie 2002, la Bucure[ti [i Constan]a, s-au desf`[urat o
serie de activit`]i av#nd ca tematic` supravegherea spa]iului aerian na]ional cu
radare pentru \n`l]imi mici.
Din partea For]elor Aeriene ale S.U.A. au participat colonelul Wiliam
Krueger [i maiorul Grant Minor. For]ele Aeriene ale Rom#niei au fost
reprezentate de 20 de ofi]eri din cadrul Centrului Opera]ional de Suveranitate
Aerian` [i personalul radarului FPS-117 de la Constan]a.
Pe parcursul celor cinci zile de dezbateri s-au abordat probleme referitoare
la arhitectura sistemului ASOC, integrarea senzorilor pentru ob]inerea imaginii
radar recunoscute, tehnologii [i programe software necesare. O aten]ie
deosebit` s-a acordat principiilor [i procedurilor utilizate pentru organizarea
[i planificarea sistemelor radar de supraveghere a spa]iului aerian, precum [i
celor legate de prevenirea atacurilor la \n`l]imi mici [i alarmarea for]elor.
Activitatea, \nscris` \n programul Mil-to-Mil, a oferit [i o serie de elemente
edificatoare legate de rela]iile \ntre structurile de supraveghere a spa]iului
aerian [i bazele aeriene, la nivel opera]ional. (C.P.)

Studiu analitic
La sf#r[itul lunii martie a.c., s-a desf`[urat o
\nt#lnire de lucru, la nivel de exper]i, pentru
elaborarea Studiului Analitic referitor la Ap`rarea
Aerian` a Rom#niei.
Delega]ia NATO a fost format` din Jim
Lovell, [eful Sec]iei Ap`rare Aerian`, [i Guy
Cherruell, membru \n Comitetul NATO
pentru Ap`rare Aerian`.
|n discu]iile purtate, la care a participat [i
generalul-locotenent Constantin Gheorghe,

[eful Statului Major al For]elor Aeriene, s-au
f`cut referiri la rezultatele din raportul preliminar
al etapei artilerie [i rachete antiaeriene [i asupra
sistemului de comand`-control, unde s-au
detaliat capitolele organizarea ierarhic`,
structura [i fluxul de date.
|nscriindu-se \n programul de activit`]i
NATO/PfP, finalizarea acestui studiu a \nsemnat
[i \ndeplinirea unui obiectiv de parteneriat.
(C.P.)

&RQWULEX@LHPDLPXOW
GHF»WQHFHVDUT
Bibliotecile
personale ale celor
interesa]i de domeniu, ale institu]iilor
[i unit`]ilor militare
de profil s-au \mbog`]it cu o lucrare de \nalt` ]inut` [tiin]ific` [i
documentar`, ap`rut` la Editura Sylvi:
“Supravegherea aerian` – de la
mitoloca]ie la radioloca]ie”. Un demers
l`udabil [i mai mult dec#t necesar al unor
oameni care [i-au dedicat cea mai mare parte
din via]` cunoa[terii din interior a armei
deosebit de importante din categoria For]elor
Aeriene ale Rom#niei – radioloca]ia –, ochiul
magic prin care permanent, zi de zi, ceas de
ceas [i secund` cu secund` este supravegheat
spa]iul aerian al ]`rii.
Tip`rirea unei asemenea lucr`ri era
a[teptat` de mul]i ani. Referirile la istoricul,
menirea [i dezvoltarea radioloca]iei au fost,
\n ani, mai pu]ine, mai s`race \n con]inut [i,
pe nedrept, mai discret aduse la cuno[tin]a
cititorilor. Chiar dac` ele au \mbr`cat forma
unor studii sau articole risipite \n diverse
publica]ii militare ori ale unor stricte
comunic`ri prezentate la simpozioane sau
sesiuni [tiin]ifice, se impunea elaborarea unei
c`r]i care s` abordeze \nchegat, necenzurat,
\ntreaga problematic` ce o incumb`
radioloca]ia.
Lucrarea \ncepe, cum era [i firesc, cu o
prezentare a unor descrieri mitice, adev`rate
“jurnale de lupt`“ culese din literatur`, asupra
“r`zboaielor cere[ti”, cum le nume[te
generalul-maior (r) Eugen Teodorescu, unul
din autori.
La baza c`r]ii au stat at#t vastele cuno[tin]e
ale autorilor, c#t [i nesecatele izvoare ce le

reprezint` documentele aflate \n arhive [i care
au fost investigate cu acribie de cei trei
speciali[ti.
Contribu]ia serviciului de p#nd` [i alarm`
aerian` la misiunea de ap`rare a cerului patriei
este surprins` \n toate momentele \n care
aceasta s-a afirmat cu prisosin]`, pe timpul celor
dou` conflagra]ii mondiale, iar o dat` cu
\nfiin]area armei radioloca]ie, fenomenul este
antamat \n pluridimensionalitatea aspectelor
care \i confer` particularitatea.
Radioloca]ia specializat` (modular`) \n
sprijinul categoriilor de for]e armate,
\nv`]`m#ntul de specialitate, modernizarea
sistemului de supraveghere, cercetarea prin
radioloca]ie a spa]iului aerian la \nceputul
mileniului trei reprezint`, de asemenea,
capitole de mare interes, \n ele pot fi reg`site
ac]iuni, fapte [i personalit`]i care [i-au pus
pecetea asupra devenirii acestei arme.
Dincolo de evocarea unor structuri [i
momente de referin]` din decursul existen]ei
radioloca]iei, al evolu]iei sale pas cu pas, merit`
subliniat` str`dania generalului-maior (r)
Eugen Teodorescu, colonelului dr.
Visarion Neagoe (general de brigad` la
apari]ia acestor r#nduri) [i locotenentcolonelului dr. Ioan Munteanu de a sintetiza
din noianul de evenimente petrecute \n timp
pe cele mai semnificative, al`turi de eroii lor,
care la vremea respectiv` nu au beneficiat de
mediatizarea meritat` sau au fost l`sa]i \ntr-un
anonimat total.
Supravegherea aerian` este, \n esen]`, o
ampl` [i prestigioas` cronic` a radioloca]iei
rom#ne, un document de o rigoare [tiin]ific`
indubitabil`.
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NOUL COD RUTIER AL ROM@NIEI

Reproducem, pentru cititorii revistei noastre,
cele mai importante din reglement`rile noii legi
a circula]iei:  persoanele care sufer` de
alcoolism, toxicomanie ori sunt dependente de
substan]e sau medicamente contraindicate nu au
dreptul s` participe la examenul pentru ob]inerea

permisului de conducere  termenul de
\nmatriculare a unui autovehicul va fi de 60 de
zile, \n loc de 30 de zile  utilizarea centurii de
siguran]` de c`tre conduc`torii [i pasagerii
autovehiculului \n timpul deplas`rilor pe
drumurile publice devine obligatorie  accidentul rutier f`r` victime poate fi anun]at \n cel mult
trei zile de la data producerii acestuia 
conduc`torii de autovehicule r`spund penal
atunci c#nd concentra]ia alcoolic` este de peste
0,8 grame la mie \n s#nge [i 0,4 mlg la mie
\n aerul respirat (\n func]ie de metoda de
m`surare) conducerea vehiculului sub
influen]a b`uturilor alcoolice, \nc`lcarea
normelor legale privind dep`[irea altor
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Lua]i aminte!

1. Dragostea etern` dureaz` 3 luni.
2. A avea con[tiin]a curat` \nseamn` a avea
memorie proast`.
3. Cel care se na[te s`rac [i ur#t are mari [anse ca
atunci c#nd o s` creasc`... s` \[i dezvolte ambele calit`]i.
4. Cei cinsti]i sunt inadapta]ii societ`]ii.
5. Pe[tele care lupt` \mpotriva curentului... moare
electrocutat.
6. Nu este important s` c#[tigi... este important
s`-l faci pe cel`lalt s` piard`.
7. Nu sunt complet inutil... cel pu]in servesc de exemplu negativ
pentru al]ii.
8. A gre[i este omene[te... totu[i, a da vina pe altul este [i mai
omene[te.
9. Cel mai important nu este s` [tii... mai important este s` ai telefonul
celui care [tie.
10. Eu nu suf`r de nebunie... m` bucur de ea \n fiecare minut.
11. Este bine s` la[i b`utura... \ns` este r`u s` ui]i unde ai l`sat-o.
12. Banii nu aduc fericirea... o cump`r` gata f`cut`.
13. Inteligen]a m` urm`re[te..., dar eu sunt mai rapid.
14. Fugi de tenta]ii..., dar \ncet, s` te poat` ajunge.
15. Exist` o lume mai bun`..., dar este foarte scump`.
16. A studia \nseamn` s` te \ndoie[ti de inteligen]a colegului de birou.
17. Dac` o p`s`ric` ]i-a [optit ceva..., atunci \nseamn` c` ai \nnebunit,
pentru c` p`s`relele nu vorbesc.
18. Munca nu a omor#t niciodat` pe nimeni..., dar de ce s` ri[ti?
19. Alcoolul omoar` \ncet-\ncet. Nu conteaz`, nu m` gr`besc!

Fotbal

Se \ngroa[`
gluma (proast`)!
Incredibil, dar adev`rat: de mai
bine de [ase luni, STEAUA nu a
c#[tigat nici un punct \n deplasare,
pierz#nd [apte meciuri consecutiv pe
terenurile adversarilor! Este o
contraperforman]` unic` \n istoria
echipei din Ghencea, este un
precedent dureros [i ustur`tor,
percepute [i blamate ca atare de miile
[i miile de suporteri [i simpatizan]i ai
ro[-alba[trilor, care \n ultimele partide
de campionat – la Craiova, la
Bucure[ti, la Gala]i –, au scandat cu
vehemen]`: “DE-MI-SI-A!”, “PI-}I, LAS~-NE!”, “ASTA NU E STEAUA
NOASTR~, ASTA E O GLUM~
PROAST~!” Iar “gluma proast`“ pare
c` se \ngroa[`, mai ales dup`
neputin]a STELEI de a trece de...

Redac]ia

Extensiv Craiova, \n meciul de
“Cup`“, de la Pite[ti, unde a ob]inut
o calificare chinuit` doar dup`
prelungiri [i executarea loviturilor de
departajare!
Ce se \nt#mpl`, totu[i, la Steaua,
campioan` na]ional` en titre [i recent
c#[tig`toarea SUPERCUPEI ROM@NIEI? |n fond, lotul actual al lui
Pi]urc` este cam acela[i din edi]ia
trecut`, la club nu sunt probleme
financiare presante, primele de joc (de
victorie!) sunt mai substan]iale ca
niciodat`, atmosfera de lucru
(antrenament) este calm`, chiar dac`
pe alocuri punctat` de tensiuni
interioare n`scute mai mult din trufia
managerului general dec#t din cauze
obiective intrinseci. Or, \n finalul
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intersec]ie la culoarea ro[ie a semaforului,
folosirea incorect` a luminilor pe timp de noapte,
dep`[irea cu mai mult de 30 kilometri a vitezei
maxime admise \n localit`]i, neacordarea
priorit`]ii la trecerea pietonilor [i neprezentarea
\n termenul legal la unitatea pe raza c`reia s-a
produs un accident f`r` victime se pedepsesc
cu amend` de la 1 la 3 milioane de lei [i
suspendarea dreptului de a conduce pe o
perioad` de 30 de zile  fiecare conduc`tor
auto va avea o fi[` \n calculatorul Serviciului
Poli]iei Rutiere [i la cumularea a cel pu]in 15
puncte de penalizare, stabilite prin
regulamentul de aplicare a noii legi privind
circula]ia pe drumurile publice, i se va suspenda
permisul de conducere pe o durat` de minimum
30 de zile. Titularul permisului suspendat astfel
va fi obligat s` urmeze un curs de siguran]`
rutier`.

NICOLAE RADU

Sport extrem cu Lotus M 250
Firma Lotus este una dintre cele mai celebre printre
constructorii de automobile sportive.
Modelele LOTUS ofer`, \n special,
ceea ce se a[teapt` de la o ma[in`
cu voca]ie sportiv`: rapiditate [i
manevrabilitate.
Concep]ia general` a lui M 250
abordeaz` cea mai sportiv` solu]ie,
similar`, printre altele, cu a ma[inilor de aparent [i simplit`]ii tabloului de bord.
Formula 1. Motorul este amplasat Totu[i, pasagerii \nal]i de p#n` la 1,90
central, consolele sunt scurte, iar locurile m pot sta lini[ti]i \n privin]a cosunt mult avansate. Aspectul interiorului modit`]ii. Din cadrul echipamentelor de
poart` o amprent` spartan`, datorit` bord nu lipsesc: aerul condi]ionat, CDaluminiului Player-ul [i sistemul de naviga]ie.
Echiparea bogat`
este [i rezultatul
faptului c`

turului [i \nceputului returului,
STEAUA nu a
jucat MAI NIMIC, a acumulat
doar
PATRU
PUNCTE
|N
CLASAMENT
(\n retur) [i a
irosit cu non[alan]` nu mai pu]in de 11 PUNCTE,
ajung#nd pe locul al cincilea (!) \n
clasament, la 11 puncte distan]` de
liderul Dinamo!
Din afar`, tabloul oferit ast`zi de
fotbali[tii de la STEAUA este unul
dezolant, contradictoriu, pesimist p#n`
la decep]ie. Din jocul [i comportamentul echipei au disp`rut ori s-au
diluat p#n` aproape de zero principalele
“arme” [i atu-uri tradi]ionale ale
angrenajului ro[-alba[trilor: spiritul
combativ, de \nving`tori; atitudinea fa]`
de profesia de fotbalist, fa]` de onoarea
de a reprezenta culorile unui clubfanion \n sportul [i fotbalul rom#ne[ti;
viteza de execu]ie; capacitatea psiho-
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Lotus M 250 va fi destinat utiliz`rii pe strad`,
nu pe circuitele de vitez`. Masa total` a
ma[inii nu dep`[e[te 1.000 de kg, la o putere
a motorului de 250 CP. Poate s` accelereze
p#n` la 100 km/h \n mai pu]in de 5 secunde,
viteza de 160 km/h fiind atins` \n 11
secunde.
Cu aceste caracteristici, M 250 poate
concura f`r` complexe cu adev`rate legende
ale lumii automobilelor sport: Porsche, Ferrari,
Lamborghini sau Jaguar.
Compania Lotus mizeaz` pe noul
model pentru a-[i \mbun`t`]i serios
v#nz`rile. Se urm`re[te atingerea unei
produc]ii de 3.000 de automobile anual, din
care 1.500 vor fi exportate \n SUA. |n
discu]ie ar mai intra doar pre]ul. Dup` cum
sus]ine produc`torul, nu va dep`[i...
.)
130.000 DM! (C.P
(C.P.)

moral` \n teren; disciplina tactic`;
tehnicitatea [i eficacitatea combina]iilor; rafinamentul driblingurilor;
[tiin]a golului. |n locul “vitezi[tilor” [i
“magilor” de alt`dat` au ap`rut ni[te
mingicari scunzi [i nervo[i, ni[te
atacan]i mol#i [i mofturo[i, funda[i
apatici [i cert`re]i, mijloca[i f`r` stil,
f`r` imagina]ie, f`r` v#n`. Cum
spuneam mai sus, echipa nu joac`
nimic, n-are o concep]ie tactic`
modern`, nu are idei, nu are scheme
nici \n ap`rare, nici la construc]ie, nici
la finalizare. De[i, de pild`, la Bistri]a
[i Gala]i juc`torii au trudit mai mult, sau zb`tut \n teren, [i-au creat mai multe
ocazii la poarta advers`, n-au reu[it
totu[i s` se concentreze suficient [i s`
fructifice situa]iile favorabile, rat#nd cu
senin`tate din pozi]ii ideale, irosind
oportunit`]i ce le-ar fi adus goluri pe
tabela de marcaj [i puncte pre]ioase \n
clasament.
Echipa \n ansamblu pare
dezorientat`, vl`guit`, c#rcota[` c#nd
e vorba de adversari, agresiv` c#nd e
vorba de spectatori, fie ei [i fani, mai
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mereu nemul]umit` de arbitraje, labil`
psihic, capricioas`, arogant`, deloc
pragmatic`. {i, ca [i c#nd n-ar fi fost de
ajuns propriile-i sl`biciuni, a mai
intervenit [i “Scandalul Hagi”, care a
tulburat [i mai mult apele \n Ghencea,
scind#nd juc`torii [i suporterii \n “proHagi” [i “pro-Becali – P`unescu–
Pi]urc`“, ceea ce a sporit degringolada,
mut#nd accentul pe chestiuni auxiliare,
extrafotbalistice, \n dauna fondului, a
formei sportive precare a echipei [i a
lipsei acute de performan]`. O situa]ie
grea, st#njenitoare pentru toat` lumea,
cu implica]ii incalculabile asupra
viitorului imediat [i mai \ndep`rtat al
echipei.
S` sper`m, totu[i, c` “gluma proast`“
va lua sf#r[it c#t mai repede, STEAUA
\[i va reveni la forma ei din zilele bune,
iar proxima ocazie este etapa urm`toare,
c#nd ro[-alba[trii vor \nt#lni pe propriul
teren alb-viole]ii lui Halagian, echip` pe
care b`ie]ii din Ghencea au surclasat-o
la Pite[ti cu 4–0.
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Zilele trecute, Guvernul a aprobat
proiectul unei noi legi privind circula]ia pe
drumurile publice (Codul Rutier al
Rom#niei), urm#nd ca acesta s` fie discutat
[i aprobat \n Parlament. Noul act normativ
corespunde, din toate punctele de vedere,
legisla]iei europene \n materie [i va intra \n
vigoare p#n` la sf#r[itul lunii mai 2002.

autoturisme, conducerea ma[inilor cu defec]iuni
tehnice grave la sistemele de fr#nare sau direc]ie
constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz` cu
amend` de la 5 la 10 milioane de lei [i
suspendarea exercit`rii drepturilor de
conducere pe o perioad` de 90 de zile  aceea[i
sanc]iune se aplic` [i \n cazul dep`[irii cu mai
mult de 50 de kilometri la or` a vitezei maxime
admise de lege, nerespect`rii drepturilor de
trecere la nivel cu calea ferat`, nerespect`rii
semnalelor poli]i[tilor la trecerea coloanelor
oficiale sau \n cazul neopririi ma[inilor la semnul
regulamentar al poli]istului  dep`[irea
coloanelor de vehicule oprite la culoarea ro[ie a
semaforului sau la nivelul trecerii de cale ferat`,
schimbarea direc]iei de mers prin \nc`lcarea
liniei continue, neacordarea priorit`]ii –
constituie, de asemenea, contraven]ii [i se
sanc]ioneaz` cu amend` de la 3 la 5 milioane
de lei [i suspendarea dreptului de a conduce
pe o perioad` de 60 de zile  p`trunderea \n

