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 O veste foarte bun` de la Bruxelles: Consiliul Nord-
Atlantic a remis, prin lordul George Robertson, secretarul
general al NATO, ministrului rom#n al ap`r`rii, Ioan Mircea
Pa[cu, o scrisoare oficial` prin care face cunoscut faptul c`
organele de decizie ale Alian]ei au aprobat ca Centrul
Opera]ional pentru Suveranitatea Aerian` (ASOC) al
Rom#niei s` fie cuplat la Sistemul Integrat de Ap`rare Aerian`
al NATO (NATINADS), \n scopul schimburilor reciproce de
date despre situa]ia aerian` [i al unei mai bune cooper`ri
regionale \n domeniul managementului spa]iului aerian \n
Europa central` [i de est. Memorandumul ce se va \ncheia,
\n acest sens, \ntre Rom#nia [i NATO va stabili cu precizie
modalit`]ile de cooperare [i implementare a structurilor [i
m`surilor necesare unui schimb eficient de date care s`
sporeasc` securitatea aerian`, siguran]a zborurilor \n zonele
de interes comun. |n acest fel, Rom#nia se integreaz`, practic,
\n sistemul de supraveghere aerian` al NATO, \n spa]iul
aerian al Alian]ei, oferind [i primind informa]ii \n leg`tur` cu
activitatea ce se desf`[oar` pe cerul Europei. Facem, a[adar,
\nc` un pas hot`r#t, apreciat ca atare [i la Bruxelles, spre
integrarea de facto de facto de facto de facto de facto [i de jure de jure de jure de jure de jure \n NATO, \n principalele ei
structuri militare specifice.

Recent, prin intermediul maiorului Eric Mortier, ofi]er de
leg`tur` pe probleme de avia]ie militar` pe l#ng` Statul Major
al For]elor Aeriene ale Rom#niei, serviciul Doctrin` [i
Instruc]ie, din cadrul Statului Major al For]elor Aeriene, a
primit o dona]ie din partea statului francez, const#nd din
materiale informatice.
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Scrut#nd viitorul… {ase francezi [i un
rom#n = grupa de zbor \n care s-a instruit [i
afirmat locotenentul Robert Zomoni]` pe
timpul stagiului de perfec]ionare ca pilot de
v#n`toare \n Fran]a
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ROM@NIA – PA{I SIGURI SPRE ALIAN}A NORD-ATLANTIC~

PRIN REUNIUNEA DE LA REYKJAVIK,

Rom#nia a mai trecut un important... prag c`tre
Praga [i c`tre NATO. Summit-ul din capitala
Islandei a confirmat, pe de o parte, hot`r#rea
Statelor Unite [i a celorlal]i alia]i europeni de
extindere cu [apte state, printre care [i Rom#nia,
a NATO, iar pe de alt` parte, stadiul avansat de
preg`tire al ]`rii noastre pentru a accede, \n valul
al doilea de l`rgire, de la Praga, al Alian]ei Nord-
Atlantice. De[i \n comunicatul final al reuniunii
de la Reykjavik nu se fac referiri concrete la
num`rul [i numele ]`rilor ce vor fi invitate la
aderare – [i aceasta, \n principal, sus]in anali[tii
politici, pentru a menaja sensibilit`]ile Rusiei,
care a intrat \ntr-o rela]ie nou` cu NATO –,
secretarul de stat american, Colin Powell, a
reiterat de mai multe ori c` Statele Unite doresc
o extindere masiv` a Alian]ei, at#t \n contextul
politico-militar mondial generat de evenimentele
din 11 septembrie 2001, c#t [i al noilor provoc`ri
la adresa p`cii [i securit`]ii interna]ionale. Iar
numele Rom#niei a fost rostit de fiecare dat`

ROM@NIA – PA{I SIGURI SPRE ALIAN}A NORD-ATLANTIC~
Au mai r`mas cinci luni [i jum`tate p#n` la summit-ul NATO de la Praga

 Pragul c`tre Praga – trecut cu bine [i la Reykjavik  Pragul c`tre Praga – trecut cu bine [i la Reykjavik  Pragul c`tre Praga – trecut cu bine [i la Reykjavik  Pragul c`tre Praga – trecut cu bine [i la Reykjavik  Pragul c`tre Praga – trecut cu bine [i la Reykjavik  Senatul american a votat Senatul american a votat Senatul american a votat Senatul american a votat Senatul american a votat
legea prin care sprijin` “extinderea robust`” a NAlegea prin care sprijin` “extinderea robust`” a NAlegea prin care sprijin` “extinderea robust`” a NAlegea prin care sprijin` “extinderea robust`” a NAlegea prin care sprijin` “extinderea robust`” a NATTTTTOOOOO  Presa interna]ional` salut` Presa interna]ional` salut` Presa interna]ional` salut` Presa interna]ional` salut` Presa interna]ional` salut`
[i sprijin` demersurile favorabile primirii Rom#niei \n [i sprijin` demersurile favorabile primirii Rom#niei \n [i sprijin` demersurile favorabile primirii Rom#niei \n [i sprijin` demersurile favorabile primirii Rom#niei \n [i sprijin` demersurile favorabile primirii Rom#niei \n Alian]`Alian]`Alian]`Alian]`Alian]`

 RACHETE BALISTICE. Din
Londra, agen]ia de [tiri REUTERS transmite
c` Marea Britanie semnaleaz` \narmarea
continu` a Arabiei Saudite cu rachete balistice
de produc]ie chinezeasc`, ceea ce ar
reprezenta, \n viitor, “o amenin]are la adresa
Marii Britanii”. Raportul \n acest sens al
Ministerului Ap`r`rii, care a fost \naintat
Comitetului pentru ap`rare din Parlament,
cuprinde [i o list` cu 28 de ]`ri care posed`
rachete balistice, printre care se num`r`
Egiptul, Israelul, Emiratele Arabe Unite [i
Yemenul. Raportul subliniaz`, de asemenea,
c` Iranul, Irakul, Libia, Siria [i Coreea de Nord
dezvolt` programe proprii de \nzestrare cu
rachete.

 “ANATOLIAN EAGLE 2002”.

Recent, s-a \ncheiat prima faz` a exerci]iului
tactic aerian turco-american, cu numele de
cod “Anatolian Eagle 2002”. Dup` cum
informeaz` RAI UNO, exerci]iul s-a
desf`[urat \n zona de responsabilitate a Bazei
3 Aeriene Tactice Konya, din regiunea
Anatolia (Turcia). |n prima faz` au participat
circa 700 de militari, care au ac]ionat cu 50

de avioane de lupt` de tipul “F-16” – turce[ti
[i americane. Nu s-au folosit sistemele de
armament.

 “AN/FPS 3D”. Potrivit agen]iei
ASSOCIATED PRESS, Statele Unite
consider` c` Iordania poate juca un rol
deosebit de important \n strategia sa militar`
privind Irakul, exper]ii militari ai Pentagonului
apreciind c` de pe teritoriul iordanian pot fi
monitorizate [i detectate timpuriu orice

 ACCIDENT DE AVIA}IE. Din
Caracas (Venezuela), agen]ia PRENSA

LATINA face cunoscut c`, pe data de 20
aprilie 2002, \n apropierea Capitalei a avut
loc un grav accident de avia]ie, \n urma
c`ruia [i-au pierdut via]a noul comandant
al For]elor Aeriene Militare, generalul
Luis Acevedo, precum [i al]i trei generali
din cadrul For]elor Aeriene ale
Venezuelei. Elicopterul \n care ace[tia se
aflau s-a pr`bu[it din cauza condi]iilor
meteo nefavorabile.

c#nd a fost vorba de pretendentele la aderare
din noiembrie a.c.

 SENATUL AMERICAN a votat [i a remis
pre[edintelui George W. Bush legea prin care
sprijin` extinderea NATO [i autorizeaz` acor-
darea asisten]ei de securitate pentru [apte state
candidate la aderare. “Aceast` lege va ajuta
NATO s` extind` zona de stabilitate spre estul
[i sudul continentului, astfel \nc#t \n cursul
urm`torului deceniu vom putea spune, pentru
prima oar` \n istoria modern`, c` avem o Europ`
\ntregit` [i liber`“ – a declarat senatorul
democrat Joseph Biden, pre[edintele
Comitetului pentru Rela]ii Externe din Senatul
S.U.A. Potrivit legii adoptate de Senatul
american (“Freedom Consolidation Act”),

Statele Unite vor acorda o asisten]` militar` \n
valoare total` de 55,5 milioane de dolari pentru
[apte state candidate la aderare, printre acestea
fiind nominalizat` [i Rom#nia, care va primi cel
mai mare ajutor: 11,5 milioane de dolari.

 PRESA  INTERNA}IONAL~ salut`,
la unison, [i sprij in` demersurile
favorabile primirii Rom#niei \n
NATO la summit-ul din
noiembrie, de la Praga. “Italia
]ine mult ca Rom#nia [i
Bulgaria s` adere la NATO
[i suntem con[tien]i de
importan]a stra-
tegic` pe care o
reprezint` sud-
estul european
pentru Alian]a
Nord-Atlantic`“ –
scrie publica]ia LA

STAMPA, relu#nd decla-
ra]ia de la Bucure[ti a premierului
italian, Silvio Berlusconi. |n acela[i
sens, prestigiosul ziar LA REPUBLICA

salut` faptul c` la Reykjavik a avut c#[tig
de cauz` “linia propus` de S.U.A. [i Italia,
potrivit c`reia statele ce vor primi invita]ia de
aderare la NATO, \n noiembrie a.c., vor fi
admise imediat ce vor fi preg`tite, f`r` condi]ii
prealabile”. Iar \n “pole position” se afl` –
sus]ine publica]ia citat` – ]`rile baltice,
Slovenia, Rom#nia [i Bulgaria, ultimele dou`
state fiind “sponsorizate” de Italia pentru a

\nt`ri flancul sud-estic al Alian]ei. Sub
titlul “Acord istoric”, ziarul spaniol EL

MUNDO subliniaz` c` Spania [i
celelalte state aliate din sudul

Europei sprijin` “extinderea
echilibrat` [i compensat`
geografic” a NATO, astfel
\nc#t “integrarea celor
trei ]`ri baltice s` fie

completat` de
aderarea celor-
lalte candidate
din sudul conti-
nentului, precum

Rom#nia [i Bulga-
ria”. La r#ndul s`u, co-

tidianul german SÜDDEU-

TSCHE ZEITUNG pledeaz` pentru
extinderea masiv` a Alian]ei [i

accentueaz` faptul c` redimensionarea
NATO are la baz`, \n primul r#nd, interesul
politic al stabiliz`rii Europei de Sud [i Est. “|n
mod cert – scrie ziarul german – extinderea
l`rgit` va avea efecte pozitive de pe urma
ader`rii Rom#niei [i Bulgariei”.

Recent, prin intermediul maiorului Eric

Mortier, ofi]er de leg`tur` pe probleme de

avia]ie militar` pe l#ng` Statul Major al

For]elor Aeriene ale Rom#niei, serviciul

Doctrin` [i Instruc]ie, din cadrul Statului

Major al For]elor Aeriene, a primit o do-

na]ie din partea statului francez, const#nd

din materiale informatice. La solicitarea

noastr`, maiorul Mortier ne-a declarat

urm`toarele:

“|n cele 18 luni de c#nd sunt deta[at la Statul
Major al For]elor Aeriene din Rom#nia, am reu[it
s` cunosc foarte bine structura comandamentului
[i problemele pe care le presupune procesul de
restructurare. O consecin]` direct` a
restructur`rii este cre[terea volumului de sarcini
pe care trebuie s` le \ndeplineasc` colegii mei
de departament. Unii dintre ace[tia se confrunt`
cu activit`]i de concep]ie [i de elaborare a
documentelor, dar nu dispun \ntotdeauna de
instrumentele informatice corespunz`toare, ce le-ar
permite s` lucreze mai eficient.

Pilot de v#n`toare [i instructor de zbor, \n
acela[i timp pasionat de informatic`, eu provin
dintr-o unitate de instructori de zbor \n care
\ntreaga activitate este gestionat` pe calculator.
De aceea, eu [tiu \n ce m`sur` aceste instrumente
cresc eficien]a, atunci c#nd sunt bine utilizate.

|n colaborare cu colegii francezi deta[a]i la
celelalte State Majore [i care au identificat
acelea[i cerin]e, am propus un proiect de
\nzestrare [i am ob]inut un buget din partea
Direc]iei de cooperare militar` [i de ap`rare din
cadrul Ministerului francez de Externe, buget
care a fost repartizat \n mod egal fiec`rui stat
major la care suntem \ncadra]i.

  |n colaborare cu locotenent-colonelul Mihai
Geam`n`, specialist \n informatic`, am
determinat necesarul de tehnic` al
departamentului Doctrin` [i Instruc]ie, opt#nd
pentru cea mai bun` solu]ie de \nzestrare
posibil`. Ca urmare, am achizi]ionat un video-
proiector care va permite efectuarea unor
prezent`ri de cea mai bun` calitate \n cadrul
[edin]elor organizate frecvent de Statul Major al
For]elor Aeriene, un fotocopiator [i cinci unit`]i
centrale capabile s` utilizeze cele mai recente
programe profesionale, av#nd [i o bun` capacitate
de stocare a datelor. |n afara acestor instrumente
am achizi]ionat [i dispozitivele necesare lucrului
\n re]ea al acestor calculatoare.

De acum, colegii mei vor putea lucra mai bine
[i mai repede, deci mai eficient!”

atacuri cu rachete lansate de Irak \mpotriva
for]elor coali]iei antiteroriste sau \mpotriva
Israelului. Pentru \mbun`t`]irea capacit`]ii
Iordaniei de a asigura aceast` monitorizare,
Administra]ia S.U.A. a aprobat v#nzarea c`tre
statul iordanian a unui radar cu raz` mare de
ac]iune de tipul “AN/FPS 3D”, \n valoare de
22 milioane de dolari.

 RESTRUCTURARE. Comandantul
Trupelor de Avia]ie [i Ap`rare Aerian` ale
Poloniei, generalul Kyszard Olsewski, a
declarat agen]iei P.A.P. c`, p#n` la sf#r[itul
anului 2003, din cadrul Trupelor de Avia]ie [i
Ap`rare Aerian` vor fi disponibiliza]i
aproximativ 5.000 de militari profesioni[ti,
care vor beneficia de programe de reconversie
profesional`. |n ce prive[te preg`tirea pilo]ilor
de elicoptere, aceasta se va face pe aparate
de tipul “SW-4”, care le vor \nlocui pe cele de
tipul “SOKOL”. P#n` la sf#r[itul anului 2010,
for]ele aeriane ale Poloniei vor achizi]iona 47
de elicoptere model “SW-4”.

 EXERCI}IU AERIAN CEHO-

AMERICAN. Surse militare din Praga, citate
de agen]ia FRANCE

PRESSE, informeaz`
c`, \n perioada 23 aprilie
– 6 mai 2002, \n
poligonul Hradiste, din
vestul Boemiei, s-a
desf`[urat exerci]iul
aerian ceho-american cu
numele de cod “Griffin
Strike”. La exerci]iu au
luat parte 350 de militari
americani din cadrul
Brig`zii 12 Avia]ie,
apar]in#nd Corpului 6
Aerian, de la Giebelstadt
(Germania), dota]i cu 18
elicoptere de lupt` (15
de tipul “UH-60 Black-
hawk”, 2 elicoptere
medicale [i un elicopter
de transport de tipul

“CH-47 Chinook”. |n context, purt`torul de
cuv#nt al Ministerului Ap`r`rii al Cehiei a
anun]at c` guvernul de la Praga a aprobat
proiectul privind achizi]ionarea a 24 de
avioane de v#n`toare de tipul “JAS-39 Gripen”,
construite de BAE Systems [i SAAB, \n
valoare total` de 1,8 miliarde dolari.

 MISIUNE MILITAR~ NATO LA

MOSCOVA. {tiri din Bruxelles, confirmate
de agen]ia ITAR-TASS, anun]` c` \n ziua de

27 mai 2002, Alian]a Nord-Atlantic` [i-a
deschis prima misiune militar` la Moscova,
condus` de generalul britanic Peter Williams,
care este asistat de ofi]eri americani, germani,
olandezi [i polonezi. Misiunea militar` NATO
la Moscova a fost inaugurat` de secretarul
general al NATO, lordul George Robertson,
[i semnific` noul stadiu de rela]ii dintre Alian]a
Nord-Atlantic` [i Federa]ia Rus`.

 APLICA}IE DE COMANDAMENT

{I STAT MAJOR. |n regiunea Tula, din
Federa]ia Rus`, s-a desf`[urat, recent, o ampl`
aplica]ie de comandament [i stat major, la care
au participat efective din cadrul Armatei 61
aeriene (rezerva Comandamentului Suprem).
Potrivit agen]iei ITAR-TASS, la aplica]ie au
luat parte avioane de transport militar de tipul
“IL-76” [i “AN-12”, avioane de atac la sol model
“SU-24” [i “SU-25” [i avioane de v#n`toare de
tipul “SU-27” [i “MiG-31”.

 NEGOCIERI. Din Sofia, agen]ia de
pres` BTA transmite c`, la 20 mai a.c.,
Bulgaria [i S.U.A. au \nceput negocierile
pentru distrugerea sistemelor de rachete “SS-
23”, “SCUD” [i “R-15 Dnevnik” bulgare.
Distrugerea rachetelor de acest tip (cu raz`
medie de ac]iune) este una din condi]iile
(neoficiale) ale S.U.A. pentru acceptarea
candidaturii Bulgariei la NATO [i invitarea
acestei ]`ri \n Alian]` la summit-ul de la Praga,
din noiembrie a.c.

“SUPER-GALEB g4”. Dup`
efectuarea mai multor teste, autorit`]ile de la
Belgrad vor lansa \n produc]ie de serie un nou
avion de instruire [i de atac la sol – informeaz`
agen]ia de pres` TANIUG. Este vorba de
aparatul de tip “Super-Galeb g4”, care poate
fi echipat cu rachete anti-tanc [i este capabil
s` loveasc` ]inte blindate de la o distan]` de
20 kilometri.

F-16
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La vremuri noi, func]ii noi [i oameni noi
Recent, generalul de brigad` Marinel Nicolaegeneralul de brigad` Marinel Nicolaegeneralul de brigad` Marinel Nicolaegeneralul de brigad` Marinel Nicolaegeneralul de brigad` Marinel Nicolae a

fost numit \n func]ia de director al Statului Major al
For]elor Aeriene. Aceast` numire \ncununeaz` o
carier` militar` care a \nceput \n 1972, dup` absolvirea
{colii de ofi]eri de radioloca]ie. Au urmat: Academia
Militar`, Cursul de comandan]i de brigad`, Colegiul
de Stat Major Superior [i Colegiul de Ap`rare, \n
Olanda. De-a lungul a trei decenii, actualul director al
Statului Major al For]elor Aeriene a parcurs neobosit
treptele ierarhiei militare, pornind la drum ca loc]iitor
al [efului unei sta]ii de radioloca]ie. A ocupat, ulterior,
alte func]ii de r`spundere, unele \n momente deosebit
de dificile, fiind, pe r#nd, comandant al Batalionului 5
Radioloca]ie, comandant al Brig`zii 41 Radioloca]ie,
[ef de stat major al Corpului 1 Aerian [i loc]iitor al
comandantului Diviziei 1 Aeriene.

Generalul de brigad` Marinel Nicolae a tr`it bucuria
fiec`rei reu[ite profesionale al`turi de so]ia [i fiica sa,
care l-au sprijinit \ntotdeauna \n realizarea demersurilor
dedicate carierei militare.

– Domnule general, mai

\nt#i, v` propun s` l`murim

ce \nseamn`, ce presupune

func]ia de director al

Statului Major al For]elor

Aeriene?

– |n principal, atribu]iile
directorului categoriei de for]e
armate se refer` la elaborarea
concep]iilor [i ducerea la
\ndeplinire a deciziilor [efului
statului major respectiv. Plani-
ficarea activit`]ilor, organizarea,
controlul [i evaluarea revin
compartimentelor din subordinea
directorului.

– Am impresia c` func]ia

aceasta este deosebit de

cuprinz`toare. A]i primit,

deci, o func]ie important`,

complex`, la un e[alon

superior celui la care a]i

lucrat p#n` mai ieri.

Formal, v` afla]i pe un teren

absolut nou, f`r` o

experien]` anterioar`. Ce

sentimente \ncerca]i?

– Sigur, exist` senza]ia aceea
produs` c#nd te love[ti de lucruri
noi. Func]ia aceasta [ocheaz`. Mai
\nt#i prin denumire. Este un lucru
nou pentru organismul militar din
Rom#nia. Apari]ia func]iei de
director a presupus o reconsiderare
a modului \n care sunt exercitate
comanda, conducerea la nivelul
superior al Statului Major al
For]elor Aeriene. Au existat, poate
mai exist` \nc`, ezit`ri. {i din partea
mea [i, desigur, din partea  celor
cu care lucrez. Totu[i,  de[i timpul
a fost  scurt, lucrurile s-au a[ezat.
S-au conturat responsabilit`]ile
directorului, oamenii s-au obi[nuit
cu noua realitate. Marele meu
noroc este faptul c` oamenii cu care
lucrez sunt oameni de calitate. De[i
nu-i cunosc pe to]i foarte bine,
rela]iile presupuse de \ndeplinirea
atribu]iilor func]ioneaz` normal.
Sau, m` rog, c#t se poate de normal
\ntr-o situa]ie mobil`, dinamic`,
mereu \n schimbare.

– Se poate spune c`, \n

ceea ce v` prive[te, pe-

rioada de acomodare cu

noua postur` profesional`

s-a \ncheiat. V-a]i creat deja

o p`rere despre ceea ce se

petrece \n leg`tur` direct`

cu noua func]ie, despre

volumul de munc`, despre

specificul activit`]ii. Ce

anume v` ocup` cel mai

mult timpul?

– Folosind o expresie din
jargonul birocratic, voi spune c`
“rezolvarea h#rtiilor”. Sunt cople[it
de h#rtii. Dar [i de un volum foarte
mare de informa]ii. M` ab]in s`
spun dac` e bine sau e r`u. Oricum,
e normal ca pentru \nceput s` existe
multe informa]ii noi. Pentru
moment chiar \mi este necesar
acest flux informa]ional substan]ial.
|n timp, sper, se vor diminua [i
volumul informa]ional [i, desigur,
cel al h#rtiilor.

– Domnule general, v`

rog s` v` referi]i, pe scurt,

la noua schem` de co-

mand` la nivelul superior al

Statului Major al For]elor

Aeriene.

– P#n` nu de mult, la acest nivel
erau mai mul]i loc]iitori, fiecare
coordon#nd un domeniu strict

specializat, strict limitat. Acum,
comanda fiind format` din [eful
statului major, loc]iitor [i director,
se statueaz` o nou` schem`
func]ional`. {eful statului major ia
deciziile majore \n conducerea
categoriei de for]e. Loc]iitorul este
cel care coordoneaz` activitatea,
rezolv` problemele curente,
exprim#nd autoritatea [efului
statului major \n rela]iile cu
unit`]ile [i marile unit`]i. |n plus,
loc]iitorul are responsabilit`]i
importante [i \n zona activit`]ii din
cadrul comandamentului statului
major. Directorul urm#nd s` fie
omul care s`-[i asume problemele
de concep]ie, de planificare, de
organizare. Cel pu]in aceasta este

inten]ia actual`. Pe m`sur`
ce \naint`m \n timp,
rela]iile dintre cei trei,
atribu]iunile, r`spunderile
se vor cristaliza, vor prinde
contur precis [i o
func]ionalitate eficient`.

– Care ar fi priorit`]ile

directorului la aceast`

or`?

– Sunt patru domenii
prioritare. Primul prive[te
procesul de proiectare a
For]ei Obiectiv 2007. Este
o ac]iune de anvergur` pe
care dorim s` o  clarific`m,
s` devin` o chestiune
viabil`, coerent`, strict
coroborat` cu proiectul de
structuri [i ghidul carierei
militare.

Al doilea domeniu
prioritar este cel al
\ndeplinirii obiectivelor de
interoperabilitate, fapt
direct legat de preg`tirea

lupt`torilor [i a entit`]ilor
lupt`toare.

Apoi, am \n vedere coordonarea
procesului curent de restructurare.
Aici se petrec schimb`ri importante
cu implica]ii hot`r#toare pentru
structur`, dar [i cu efecte delicate,
\n unele cazuri, pentru oameni.
Este vorba de cei care trebuie s`
p`r`seasc` anumite structuri, s` se
mute \n altele sau chiar s` plece din
sistem. Pentru cei care r`m#n apare
necesitatea specializ`rii, preg`tirii
\n vederea \ndeplinirii noilor
func]ii, noilor misiuni. Eu spun c`
este o reconversie la nivelul
structurii noastre militare.

A patra problem`, la fel foarte
important`, este aceea a elabor`rii,
\ntr-un ritm rapid [i c#t mai
inteligent cu putin]`, a normelor
dup` care s` ne desf`[ur`m
activitatea, dup` care s` ne ghid`m
preg`tirea \n continuare. |n cadrul
categoriei noastre de for]e armate
s-au produs schimb`ri profunde, \n
dotare a ap`rut tehnic` nou` sau
modernizat`, trebuie s` ne instruim
dup` procedee noi, dup` standarde
[i exigen]e noi. Toate acestea, \n
perspectiva integr`rii noastre \n
structurile NATO, trebuie statuate
prin regulamente, manuale,
instruc]iuni.

– interviu cu generalul de brigad` Marinel Nicolae,
director al Statului Major al For]elor Aeriene –

La vremuri noi, func]ii noi [i oameni noi

– O chestiune punctual`.

Am vorbit de planificarea

restructur`rii, a moder-

niz`rii categoriei de for]e

p#n` \n 2007. Ce pute]i s`

ne spune]i despre dinamica

acestei activit`]i?

– Concep]ia For]ei Obiectiv
2007 trebuie s` fie finalizat` p#n`
la 1 septembrie al acestui an. Noi
deja am f`cut un plan de
implementare a acestei concep]ii,
sunt colective de lucru constituite
pe domenii, urmeaz` ca la sf#r[itul
lunii iunie s` ne \ntrunim [i s` d`m
forma unitar` acestei concep]ii.
Suntem pe un drum bun pentru c`
ne-am propus s` plec`m de la datele
de baz`. Cum va ar`ta Statul Major
al For]elor Aeriene la sf#r[itul lui
2007. Ce efective va avea, ce
compunere pe grade, specialit`]i
militare. De asemenea, ce structuri
trebuie s` p`str`m pentru ca Statul
Major al For]elor Aeriene s`-[i
\ndeplineasc` misiunile.

– Iat`, este vorba de o

proiec]ie care poate deveni

realitate peste cinci ani. Ce

ritm v-a]i propus pentru

realizarea modific`rilor

necesare? Cum ve]i controla

fenomenul?

– Toate ac]iunile noastre le
planific`m, le \ncadr`m \n termene
scurte [i medii: semestriale [i,
respectiv, anuale. Astfel, asigur`m
flexibilitatea, timpul necesar
introducerii eventualelor corec]ii.

– Domnule general, p#n`

\n 2007 mai este foarte

mult timp, se pot petrece

foarte multe lucruri greu de

anticipat ast`zi. Accepta]i c`

ceea ce hot`r#]i dumnea-

voastr` la sf#r[itul anului

2002 nu va mai corespunde

realit`]ilor de peste cinci ani

[i c` proiectul va putea

suporta modific`ri?

– Sunt convins c` vor fi
modific`ri pentru c` noi nu lu`m \n
calcul numai posibila aderare la
NATO. Avem \n vedere c` exist`
posibilitatea s` ne confrunt`m cu
greut`]i. S-ar putea s` ajungem la
concluzia c` o analiz` pe care am
f`cut-o acum nu a fost corect`. Nu
am avut suficiente informa]ii sau
resursele pentru a transpune ceva
\n practic` nu au fost suficiente. Sau,
din contr`, putem s` beneficiem de
resurse suficiente [i atunci s`
acceler`m ritmul acesta de
transformare.

– Domnule general, \ntr-

un asemenea demers toate

lucrurile sunt importante.

Cel mai semnificativ este,

totu[i, efectivul. Pute]i s` ne

spune]i c#te persoane vor

lucra \n categoria noastr`

de for]e armate \n 2007?

– Da: 15.720.

– V` mul]umesc. S`

trecem la lucruri mai apro-

piate de noi \n timp: care

este problema cea mai

important` urm`rit` \n acest

an de instruc]ie \n unit`]ile

Statului Major al For]elor

Aeriene?

– Cel mai important lucru \l
constituie opera]ionalizarea struc-
turilor nou create. Avem structuri noi,
unele dintre ele dotate cu tehnic`
nou` sau modernizat`, pe care trebuie
s` le aducem la un nivel superior de
preg`tire, astfel \nc#t s` poat` ac]iona
\n orice condi]ii de vreme, timp [i
situa]ie \n c#mpul tactic.

– Baza aerian` de la

Fete[ti func]ioneaz` de ceva

timp \ntr-o formul` inte-

grat`. C#nd zic func]ioneaz`

m` refer la faptul c`

structura aceasta este deja

opera]ionalizat`. Cum au

decurs lucrurile?

– S-ar putea s` fiu b`nuit de
subiectivitate: lucr#nd la Divizia 1
Aerian`, am fost cel care a coordonat
activitatea la aceast` baz`. |n primul
r#nd sunt \ncurajatoare rezultatele
procesului de instruire \n zbor.
Oamenii de acolo au fost atent
direc]iona]i pentru ob]inerea
performan]ei \n preg`tirea perso-
nal`. |n cunoa[terea limbii engleze,
\n folosirea tehnicii de calcul [i,
bine\n]eles, \n \nsu[irea exploat`rii
avionului MiG-21 LanceR. De
asemenea, au fost \ncuraja]i s`
participe la misiuni interna]ionale [i
s-a dovedit c` toate acestea i-au ajutat
s` se apropie de standardele de
preg`tire din ]`rile NATO.

De altfel, activit`]ile s-au
desf`[urat foarte bine \n \ntregul lor.
A fost nea[teptat de rapid` adaptarea
la noile condi]ii. La urma urmei,
integrarea \nseamn` a asigura
suportul logistic echitabil tuturor
structurilor [i specialit`]ilor. {i ceea
ce este mult mai important, coman-
dantul s` aib` capacitatea de a urm`ri
[i a pretinde \n egal` m`sur`
men]inerea ritmului de instruire at#t
unit`]ilor de artilerie, c#t [i celor de
avia]ie. S` nu se simt` nimeni
marginalizat \n acest proces de
planificare, de organizare, iar
controlul [i evaluarea s` fie f`cute cu
maximum de exigen]`. Dup` mine,
aceasta este integrarea. Celelalte
curg de la sine. Sunt integra]i pentru
c` este necesar s` \ndeplineasc` o
misiune de lupt` \n comun.

– S` \n]eleg c` \n acest

caz lucrurile au mers la

nivelul a[tept`rilor?

– Au mers la nivelul a[tept`rilor
[i semnalele sunt \n continuare de
aceast` natur`. Chiar dac` au
existat [i mici accidente. Pro-
blemele merg foarte bine [i cred c`
experimentul constituie o dovad`
c` structura integrat` este nu numai
cea care face economie de for]e,
mijloace [i resurse financiare; mai
mult dec#t at#t, ea realizeaz` putere
de lupt` pentru o structur` militar`

Comandor DUMITRU AMARIEI
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Nu a fost u[or s` ajung` \n Fran]a. Din 20 de
pilo]i \nscri[i la preselec]ie, a fost declarat
singurul admis, dup` un ultim examen sever,
chiar la Ambasada Fran]ei din Bucure[ti. Asta
s-a \nt#mplat cu doi ani \n urm`.

Stagiul are un profil modular, sf#r[itul
fiec`rei etape av#nd un obiectiv bine determinat,
necesar form`rii ulterioare. |n cazul s`u, \nainte
de a \ncepe etapele teoretice [i practice, de zbor,

Locotenentul ROBERT
ZOMONI}~, pilot de v#n`toare

perfec]ionat \n Fran]a

a executat un stagiu preg`titor la Cursul
Interna]ional de Francez` Rochefort. De[i
cuno[tea \ntr-o anumit` m`sur` franceza, trebuia
s` st`p#neasc`, la nuan]`, limba ]`rii gazd`,
terminologia militar` [i civil` de specialitate,
totul urm#nd s` se desf`[oare \n aceast` limb`,
colegii s`i fiind to]i francezi. A urmat apoi, la
Cognac, \n cadrul {colii de pilotaj a for]elor
aeriene, primul modul, numit “Trunchiul

comun”. |n mod normal acesta dureaz` 20 de
s`pt`m#ni, cu executarea a 76 ore de zbor pe
avionul Epsilon. Av#ndu-se \n vedere experien]a
anterioar` (este promo]ie 1997 cu c#teva sute
de ore la man[`, dintre care 120 pe reac]ie, 30
pe MiG-21 [i MiG-21 LANCER), a efectuat numai
56 de ore [i 35 de minute de zbor.

La Cognac, elevii sunt orienta]i, \n func]ie
de rezultate, spre filierele v#n`toare, transport,
elicoptere sau navigatori v#n`toare-
bombardament. De[i sunt planificate 76 de ore,
practic, la sf#r[itul acestui modul, elevul atinge
90–100 ore de zbor. {i aceasta pentru  c`
misiunile dureaz` uneori mai mult, fiind multe
de \nv`]at, dar [i din necesitatea repet`rii celor
executate nesatisf`c`tor, precum [i a unor
exerci]ii numite “pax”, efectuate din cabina a
doua, de pe postul instructorului, pentru a
observa [i \n]elege mai bine aplicarea
procedurilor [i a tehnicii de pilotaj.

|n paralel, de o mare importan]` \n aceast`
faz` este activitatea la simulator, unde se \nva]`
executarea zborului dup` aparate, zborul
instrumental. Ultima faz` [i cea mai grea o
reprezint` executarea \ntrunit` a procedurilor
instrumentale de apropiere.

|n general, se efectueaz` o or` de
antrenament la simulator [i trei ore de zbor,
evolu]ia de la simulator fiind bine integrat` \n
profilul ascenden]ei \n preg`tire, astfel \nc#t
elevul s` fi simulat cel pu]in o dat` o procedur`
sau evolu]ie de executat \n zbor.

Zborul de la Cognac este cea mai delicat`
etap`. Aici elevul \[i fundamenteaz` “traseul”
carierei sale de pilot. Programul este vast [i, la
r#ndu-i, este \mp`r]it \n mai multe p`r]i, care
se termin` cu un test. La fiecare dintre aceste
submodule, se urm`re[te mereu altceva. Iat`,
de pild`, unul, numit, prescurtat, PP – pilotage
perfectionnement –, care cuprinde 11 exerci]ii,
\n cadrul c`ruia pilotul devine ceva mai
autonom, execut` gama de acroba]ie complet`
[i st`p#ne[te pe deplin procedurile de avarie.

La fiecare exerci]iu se simuleaz` o pan`, de la
cea mai u[oar`, p#n` la aterizarea for]at` cu
motorul oprit. Testul trebuie s` confirme
capacitatea elevului de gestionare a zonei
aeriene [i pilotarea sigur` a avionului. Din acest
moment se trece la grefarea “subtilit`]ilor de
pilotaj”.

|n toat` perioada stagiului, Zomoni]` a
sus]inut sute [i sute de teste. La nivel teoretic,
sunt teste periodice de verificare a cuno[-
tin]elor, “teste cartu[“ – scurte [i inopinate, pe
diferite teme [i cu implica]ie direct` \n
activitatea de zbor –, precum [i celebrele

\ntreb`ri fulger, curente, cu care
elevul este bombardat la tot pasul.
|n limbajul pilo]ilor francezi li se
spune “\ntreb`ri de 100 de franci”.

La zbor, evaluarea este foarte
complex`. Exist` grile de notare a
execu]iei \n sine, a capacit`]ilor
personale [i generale. Se fac remarci,
observa]ii [i se justific` motivele
pentru care s-a acordat un anume
calificativ. Acestea se concretizeaz`
\ntr-un tablou complex – denumit
“PICASSO”, datorit` culorilor utilizate
pentru marcarea calificativelor –,
unde exist` grafice [i un cod al
culorilor care reliefeaz` obiectiv [i
dintr-o privire valoarea, punctele forte
[i problemele elevului. |n fiecare zi
de luni [i de c#te ori se impune,
monitorii, adic` instructorii, se adun`
[i discut` cu fiecare elev, stabilind
valoarea acestuia [i modalit`]ile de
ameliorare, rezolvarea unor mici
probleme sau, pentru cei mai slabi,
modul de ac]iune pentru a-i readuce
la nivelul normal. Dac` toate
mijloacele de sus]inere sunt epuizate,
\n acestea fiind incluse num`rul de
ore suplimentare, reexamin`rile,
bun`voin]a chiar, f`r` a fi \ndeplinite
criteriile cerute, elevul sf#r[e[te prin
a fi eliminat. {i au fost asemenea
cazuri.

Francezii folosesc un sistem de
notare diferit de al nostru. De la zero
la 20, nota 12 fiind standardul minim
acceptat, iar 14 nota minim` pentru calificativul
bun. Conteaz` \ns` foarte mult p`rerea
instructorilor care discut` \ntre ei. Aprecierea
este dat` dup` opinia majoritar`.

{i structura instructorilor este diferit`.
Primul este “na[ul”. El zboar` cu elevul primele
cinci zile. Sunt [i trei instructori la un elev.
Zomoni]` a zburat de dou` ori cu acela[i
instructor. A avut [i instructori egali \n grad cu
el, locotenen]i. Dar [i din cei cu state vechi \n
avia]ie, cum se spune. Trei sferturi din
instructorii pe care i-a avut au executat cel pu]in
o campanie de r`zboi \n zone fierbin]i: Ciad, Golf,
Bosnia, Kosovo etc. Pilo]ii instructori sunt pilo]i
opera]ionali de v#n`toare. Prin natura
contractului, un pilot francez este obligat s` vin`,

cel pu]in de dou` ori \n cariera sa, \n [coal`, ca
instructor.

|n situa]ia sa a fost o provocare pentru oricare
din instructorii pe care i-a avut s` aib` un elev
str`in. Francezii s-au m#ndrit cu el. Dar [i el cu
dasc`lii pe care i-a avut \n aer.

Dup` parcurgerea  primului modul, elevul
ob]ine, prin echivalare, brevetul civil de pilot
privat (militar gradul I). Din punct de vedere
teoretic, la sol, \n paralel cu zborul se efectueaz`
\n jur de 100 de ore de cursuri, engleza [i sportul
fiind \n volum de patru ore pe s`pt`m#n`.

A doua etap` a parcurs-o la Salon de
Provence, la “Divizia de zboruri”. Dup` trei
s`pt`m#ni de cursuri, \n care a \nv`]at avionul
Tucano, procedurile normale de utilizare ale
aerodromului [i a efectuat primele [edin]e de
simulator, a trecut la zborul propriu-zis. {i aici a
str`b`tut mai multe submodule. Unul mai dificil
dec#t altul, cu teste, cum am mai spus, la finalul
fiec`ruia. Exigen]ele sunt, firesc, mult mai mari
dec#t \n prima etap`. Unul dintre submodule,
denumit FORM, este cel care, de fapt, statueaz`
filiera de pilot de v#n`toare, incomparabil mai
complex dec#t cel de la Cognac. Timp de
aproximativ 14–15 misiuni se execut` decolarea
cu forma]ia, urcare \n forma]ie str#ns` sau
ofensiv` de tranzit ,  evolu]ie str#ns` cu
forma]ia, ruperi  [i  intr`ri  \n forma]ie,
urm`rire, forma]ie ofensiv` [i defensiv` la
joas` altitudine, aterizare cu forma]ia. {i
multe altele care insufl` mentalitatea de

v#n`tor. |n 15 s`pt`m#ni, a zburat 73 de ore
[i 30 de minute!

Brevetat de un general

– Cel mai mult, \ntr-o zi, c#t ai zburat? –
\l \ntreb`m pe proasp`tul absolvent.

– Recordul l-am atins cu Tucano: patru ore
[i jum`tate \ntr-o zi. Au fost \ns` [i s`pt`m#ni \n
care am zburat pu]in. De regul`, am zburat 30
de ore pe lun`. Zborul \ncepea luni, la 8
diminea]a, [i se \ncheia vineri, la pr#nz. Zburai
c#t \]i d`dea. Erai motivat.

– Pe c#te aerodromuri?

– Programarea era foarte flexibil`. Mereu

eram pe alte aerodromuri. Pot spune c` am reu[it
s` cunosc toat` Fran]a. Am zburat [i \n Belgia.
Plecam diminea]a [i veneam seara. |n Corsica.
|n Spania, la San Sebastian, misiuni de naviga]ie
exterioar`, pe c`i aeriene civile. At#t cu Tucano,
c#t [i cu Alpha Jet.

– Alpha Jet a fost aeronava cu care ai

zburat \n cea de-a treia etap`.

– |ntr-adev`r. O dat` absolvit` “Divizia de
zboruri”, treci, pentru 28 de s`pt`m#ni [i
aproximativ 100 de ore de zbor, la {coala de
Avia]ie de V#n`toare de la Tours. Eu am
executat 117 ore [i 45 de minute. A fost una
din cele mai dure etape. Nivelul de dificultate
[i exigen]` este maxim. De data aceasta,
programul de instruire la sol num`r` [ase
s`pt`m#ni. Pe toat` durata etapei, simulatorul,
cu trei grade de libertate, este un ajutor de
nepre]uit. C#t prive[te exerci]iile de zbor,
acestea cuprind toate categoriile de manevre
[i misiuni pe timp de zi [i de noapte, \n toate
condi]iile, zbor instrumental, cu v#nt [i f`r`,
\n limit` de combustibil, cu pene de motor,
zboruri \n str`in`tate, acroba]ie, lupt` aerian`
etc. Ultimul submodul, [i cel mai captivant,
este FORM 2 – rolul coechipierului: 13
misiuni, la cap`tul c`rora elevul trebuie s` fac`
dovada unui coechipier care faciliteaz` munca
liderului [i contribuie la realizarea unui
dispozitiv eficient de lupt` la dou` avioane, s`
arate c` este capabil s` \ndeplineasc` misiuni
operative. |n urma testului final, se consider`

c` elevul are nivelul standard
pentru acordarea brevetului militar
de pilot gradul II, adic` un bun
coechipier pentru misiuni de atac,
asalt, interceptare [i lupt` aerian`.
Prin echivalare, i se acord` [i
brevetul civil de pilot de linie.

– |n total, c#t ai zburat \n

Fran]a?

– 260 de ore pe trei tipuri de
avioane.

– Din fotografii v`d c` ai avut

printre colegi [i o fat`.

– A fost prima care a terminat
zborurile. De[i a avut unele
probleme la un moment dat, [i-a
revenit. O lupt`toare de mare for]`
[i vitalitate. Ca [i ceilal]i.

– Mai ]ii leg`tura cu fo[tii

colegi?

– Leg`tura o p`str`m
permanent. Chiar asear` m-a sunat
unul.

– Cine te-a brevetat?

– Am avut onoarea s` fiu brevetat
de un general din comandamentul
[colilor, un mare pilot [i dasc`l.

–Ce a \nsemnat aceast` [coal`

pentru locotenentul Zomoni]`?

– Am c`p`tat \ncredere \n
mine. {tiu c` pot zbura ziua [i
noaptea \n orice condi]ii, am
\nv`]at cum s` progresez. Am fost
deosebit de emo]ionat c#nd un
pilot instructor cu 100 de misiuni
de lupt` mi-a str#ns m#na [i mi-a
spus “Bravo, Zomoni]`!” Mai \mi
trebuiau doi ani ca s` devin un pilot
total autonom. Dac` nu voi
continua preg`tirea \ntr-un ritm

corespunz`tor, la anul, pe vremea asta, chiar [i
cei ce au fost mai slabi dec#t mine m` vor
dep`[i.

– Care a fost momentul cel mai \n`l]`tor

\n cei doi ani?

– Ziua \n care am plecat de acolo. S-a ridicat
Drapelul Rom#niei pe cel mai \nalt catarg. Mi-a
s`rit inima de emo]ie.

– Ce spune tata, comandorul (r) Ion

Zomoni]`, fostul meu coleg de [coal` [i de

academie, un foarte bun zbur`tor, instructor

de zbor [i comandant?

– M` invidiaz`. Pozitiv...

Comandor (r) PETRE B@N~

Zbor asistat de
exigen]` maxim`

LA {COALA PERFORMAN}ELOR
OCCIDENTALE

LA {COALA PERFORMAN}ELOR
OCCIDENTALE
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Pagin` realizat`
de locotenent

CIPRIAN P~TRA{CU

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

KC-10 Extender

L-39 Albatros

Mi-8
Mi-24
Mi-26

1. Tipul: avion de interceptare, atac [i recunoa[tere.
2. Primul zbor: 26 aprilie 1987.
3. Produc]ia: SAAB (Suedia).

JAS-39 A: avion \n simpl` comand`. A efectuat primul zbor la 4 martie 1993. Livr`rile c`tre
For]ele Aeriene ale Suediei au \nceput la 8 iunie 1993. Au fost construite 204 exemplare.

JAS-39 B: avion \n dubl` comand`. A efectuat primul zbor la 29 aprilie 1996. Livr`rile au
\nceput \n vara anului 1998.

 JAS-39 C/D: versiuni aflate \n stadiul de proiect, viz#nd modernizarea aparaturii de zbor.
 JAS-39 X: model destinat exportului.

4. Clien]i din NATO: Suedia, Cehia, Ungaria.

Caracteristici tehnico-tactice (JAS-39 A):

– Anvergura ..................................................... 8,40 m;
– Lungimea .................................................... 14,10 m;
– |n`l]imea ....................................................... 4,50 m;
– Greutatea ................................................... 6.622 kg;
– Raza de ac]iune ............................................ 800 km;
– Motorul ........................................................ 80,5 kN.

JAS-39 Gripen

1. Tipul: avion-cistern`.

2. Produc]ia: McDONNELL DOUGLAS (SUA).

 KC-10A: avion capabil s` alimenteze \n zbor aeronave situate pe o raz` de 3.500 kilometri. A

efectuat primul zbor la 12 iulie 1980. Livr`rile c`tre for]ele aeriene americane au \nceput la 17

martie 1981.

3. Clien]i din NATO: SUA.

Caracteristici tehnico-tactice:

– Anvergura .................................................................................................... 50,4 m;

– Lungimea .................................................................................................. 55, 35 m;

– |n`l]imea .................................................................................................... 17,70 m;

– Greutatea ...............................................................................................110.945 kg;

– Combustibilul destinat aliment`rii

altor aeronave ............................................................................................ 90.718 kg;

– Raza de ac]iune ....................................................................................... 7.032 km;

– Motoarele ......................................................................................... 3 x 233,53 kN.

1. Tipul: avion \n dubl` comand`, destinat antrenamentului.
2. Primul zbor: 4 noiembrie 1968.
3. Produc]ia: AERO (Cehia).

 L-39 C: varianta ini]ial`.
 L-39 V: au fost construite 8 exemplare.
 L-39 ZO: versiune \narmat`. A efectuat primul zbor la 25 august 1975.
 L-39 ZA: avion de atac la sol [i recunoa[tere. A efectuat primul zbor la 29 septembrie 1976.
 L-39 MS: a efectuat primul zbor la 30 septembrie 1986. Au fost produse 6 exemplare.
 L-139 Albatros 2000: a efectuat primul zbor la 8 mai 1993.

4. Clien]i din NATO: Cehia, Germania, SUA, Ungaria.

Caracteristici tehnico-tactice (L-39 ZA):

– Anvergura ....................................................... 9,46 m;
– Lungimea ...................................................... 12,13 m;
– |n`l]imea ......................................................... 4,77 m;
– Greutatea ..................................................... 3.565 kg;
– Raza de ac]iune ........................................... 1.650 km;
– Motorul ........................................................ 16,87 kN.
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REUNIUNE  INTERNA}IONAL~
NORD-ATLANTIC~  |N  ROM@NIA

Conferin]`
de pres`

Cu prilejul Sesiunii Plenare a Comitetului NATO

pentru Managementul Traficului Aerian, la Cercul

Militar Na]ional din Bucure[ti a avut loc o conferin]`

de pres` la care au participat generalul-maior Luc

Robin, pre[edintele Comitetului, Ion {elaru, secretar

de stat  la  Ministerul  Lucr`ri lor Publ ice,  Trans-

po r tu r i l o r  [ i  Locu in ] e i ,  g ene ra lu l - l o co t enen t

Constantin Gheorghe, [eful Statului Major al For]elor

Aeriene, Sorin Stoicescu, director general la Direc]ia

General` Servicii, Transport Aerian [i Aeroporturi din

Ministerul Lucr`ri lor Publice, Transporturilor [i

Locuin]ei. Jurnali[tilor li s-au prezentat elemente

privind desf`[urarea Sesiunii Plenare, rela]iile civili-

militari \n zona traficului aerian contemporan, nout`]i

priv ind managementul  spa] iului  aerian dup` 11

septembrie 2001.

Aflat \n misiune ISAF,

comandorul FLORIN

C~LIN, comandant de

echipaj pe aeronava C-130

Hercules, \[i are

“domiciliul” provizoriu

\ntr-un hotel din ora[ul

pakistanez Karachi. De

acolo pleac` \n misiune,

acolo se \ntoarce dup`

\ndeplinirea ei. |ntre cele

dou` momente \i mai

r`m#ne timp s` citeasc`,

s` scrie. A[a s-a n`scut

ideea unui “jurnal”, a

unor note despre ora[ul

ce-l g`zduie[te [i oamenii

lui de toate zilele. Cu

aprobarea autorului, un

excelent observator [i un

fin stilist, red`m \n

paginile revistei noastre

g#ndurile [i \nsemn`rile

“comise” at#t de departe

de ]ar`, de cei dragi de

acas`.

|nceputul povestirii este
situat undeva \n luna

decembrie a anului 2001, c#nd
s-a hot`r#t ca Rom#nia s` par-
ticipe cu for]e \n teatrul
ac]iunilor din Afganistan.
Dup` trei curse infernale cu
decol`ri la miezul nop]ii [i
c#teva ore dormite \n avion, a
venit [i ziua c#nd a trebuit s`
plec`m, definitiv, \n misiune, la
dispozi]ia unei for]e interna-
]ionale ce [i-a propus s` ajute
la impunerea unor reguli de
via]` [i a unui regim politic

civilizat \ntr-o ]ar` \n care
civiliza]ia p`trunde greu:
Afganistan. Zbor cu nepl`ceri,
pentru c` la decolarea de la
Ashabad c`tre Kabul, a ap`rut
un incident tehnic la unul
dintre motoare [i a trebuit s`
ne \ntoarcem [i s` \nnopt`m la
acela[i hotel cu preten]ii (unde,
de altfel, mai fusesem cu
aproape o lun` \nainte, dar
atunci din cauza situa]iei
meteorologice defavorabile de la
Kabul). 21 martie – zi de
referin]`, ziua c#nd am ajuns
la Karachi, \n Pakistan, la
vecinii afganilor, unde s-a
stabilit baza sudic` de operare
a for]ei  ISAF. Multe mi-am
imaginat despre Karachi sub
influen]a [tirilor din media
rom#neasc`, dar mai cu seam`
din povestirile colegilor care au
zburat \n zon` prin intermediul
Companiei ROMAVIA. Ajun[i
seara, prea multe nu sunt de
v`zut. Aeroportul are minimul
necesar, este unul interna]ional
[i este cu preten]ii \n zon`.
Prima impresie despre localnici
[i englezi este pozitiv`. Englezii
ne-au primit ca pe parteneri la
o munc` deloc u[oar`: aceea de
a muta un munte din locul lui
de veacuri, muntele nep`s`rii
de sine care strive[te poporul
afgan de sute de ani [i care i-a
adus \n starea de semis`lb`ticie

[i crunt` s`r`cie pe
ace[ti oameni ce
tr`iesc pe ruinele
unui fost faimos
imperiu, Persia.
Un lucru este cert,
au o istorie lung`,
cu r`d`cini ad#nci
\n negura vre-
murilor trecute.
Primele contacte cu
localnicii m` pun
\n expectativ` pen-
tru c` nu [tiu ce s`
cred despre compor-
tamentul lor: sunt
politico[i, amabili,
ospitalieri sau sunt
forma]i de via]` [i
soart` \ntr-o ati-
tudine de umilin]`,
cu r`bufniri de
orgolii ale des-

cenden]ilor unei foste mari
civiliza]ii? Se sesizeaz` semnele
tensiunilor dintre Pakistan [i
]`rile vecine care au carac-
terizat perioada anterioar`
venirii noastre aici [i ar fi greu
s` n-o faci pentru c` suntem
caza]i \ntr-un hotel l#ng`
aeroport, p`zit de poli]ia local`
24 de ore din 24. La fel, este
strict supravegheat  transportul
pe distan]a de 500 de metri ce
separ` aeroportul de hotel.
Hotelul, foarte scump, compa-
rativ cu facilit`]ile puse la
dispozi]ie, are un farmec
specific, dat de vegeta]ia zonei,
dar [i de existen]a unor gr`dini
interioare, ca [i a unei piscine
ce se alimenteaz` permanent cu
apa dintr-o f#nt#n` amenajat`
cu scurgeri \n cascade, printre
plantele specifice zonei.
Prezen]a b`[tina[ilor printre
membrii misiunii completeaz`
farmecul locului. Micile maga-
zine cu multe lucruri, pe care
nu le cump`r` nimeni, se
anim` \n special seara, c#nd se
mai r`core[te atmosfera, iar
aeronavele C-130 ale englezilor
decoleaz` spre Kabul, una c#te
una.

P#n` la aceast` dat`,
zbur`torii misiunii vorbesc to]i
aceea[i limb`, a celor din “}ara
HERCULES C-130”, o limb`
numai de noi [tiut`, care ne

La sf#r[itul s`pt`m#nii
trecute, avionul C-130
Hercules 6166, care exe-
cut` misiuni \n Afganistan,
s-a re\ntors \n ]ar` pentru o
zi, dup` ce a efectuat mai
multe zboruri la Kabul [i
Bagram, ultima localitate
fiind zona \n care urmeaz`
a fi dislocat batalionul
rom#nesc de men]inere a
p`cii [i care va fi transportat
pe calea aerului cu puter-
nica aeronav` a avia]iei
noastre militare.

Comandorul Florin
Muntiu, comandantul deta-
[amentului, s-a aflat \n cel de-
al zecelea zbor pe ruta Kabul
– Karachi – Bucure[ti [i
retur. Echipajele rom#ne[ti
au zburat peste 110 ore \n
teatrul de opera]ii, trans-
port#nd sute [i sute de tone
de materiale, alimente [i
combustibil,  ac]ion#nd
adesea \n condi]ii deosebit
de grele \n cadrul celor 20
de misiuni de lupt` \ndepli-
nite p#n` acum. {i \ndepli-
nite nu oricum, ci la un \nalt
nivel profesional – a[a cum
apreciaz` comandantul
britanic al modulului \n care
este integrat [i deta[a-
mentul rom#n din Afga-
nistan. |n ultima perioad`,
zborurile s-au desf`[urat la
temperaturi de peste 45 de
grade, \n furtuni de praf care
\ngreunau \ntre]inerea

Cu aeronava C-130 Hercules
leag`, care are [i dialecte, B, E,
G sau H, [i pentru care am f`cut
[i facem sacrificii cu to]ii.
Numai faptul c` st`m departe
de familii este un sacrificiu pe
care cu to]ii \l resimt, fie c`-l
recunosc, fie c` nu, pentru c`
telefonul social [i computerul cu
acces la INTERNET, puse la dis-
pozi]ie de misiune, sunt unele
din punctele de atrac]ie perma-
nente ale hotelului. 20 de minute
dintr-o s`pt`m#n` – la at#t se
reduce timpul pe care ni-l
acord` ISAF pentru leg`tura
telefonic` cu familiile, cu cei
apropia]i. De ce? Poate pentru
c` suntem prea mul]i pentru o
singur` linie telefonic`! {i,
atunci, de ce nu sunt mai multe
linii telefonice? – vine firesc
\ntrebarea. Probabil cost` prea
mult [i avem de-a face cu englezi
la comand`; poate chiar cu
sco]ieni, cine [tie?

Clubul, un alt punct de
atrac]ie, beneficiaz` de prezen]a
specificului local, a bambusului
care orneaz` barul [i a m`su]elor
cu intarsii, ca [i de tehnologia de
ultim` genera]ie a televiziunii [i
a DVD-ului. Ap`, ceai, cafea,
filme [i biliard – sunt condi-
mentele folosite pentru a da gust
timpului liber. Sunt destui [i cei
care citesc, chiar destul de mul]i,
pe scaunele scoase pe balcoanele
comune de trecere, pe fotoliile
r`sfirate \n jurul piscinei sau
chiar pe gazonul frumos \ntre-
]inut al spa]iilor verzi dintre
corpurile hotelului. Timp liber!!!
Ce important este s`-l ai, dar ce
greu trece timpul pentru cel care
are din bel[ug [i nu-l pre]uie[te
cum se cuvine. Experien]a pu]i-
nelor plec`ri \ndelungate a
anilor ce au trecut, c#nd unii au
intrat \n criz` din ne[tiin]a
folosirii timpului, m` \ndeamn`
s` scriu [i s` \ncerc s` citesc mai
mult dec#t am f`cut-o \n ultimii
ani. |mi lipsesc preocup`rile
familiale, dar m` bucur c` am
timp de citit sau de scris. S` fie
semn de b`tr#ne]e c` nu m` mai
atrag piscina sau taclalele cu
colegii? Mai vedem!

Comandor FLORIN C~LINComandor FLORIN C~LINComandor FLORIN C~LINComandor FLORIN C~LINComandor FLORIN C~LIN

Sesiunea Plenar` a Comitetului NATO pentru Managementul Traficului Aerian

tehnic`, amenin]au blocarea
filtrelor. La decolarea de pe
Karachi, la ora 3 diminea]a,
termometrele ar`tau plus 35
de grade. Pilo]ii rom#ni au
satisfac]ia de a fi zburat
al`turi de belgieni, greci,
englezi [i portughezi,
nesemnal#ndu-se nici o
diferen]`. Misiunile se
\ncheie cu rezultate
deosebite, fiind apreciate de
comandantul britanic care
asigur` conducerea ope-
ra]iunii de sprijinire a gu-
vernului afgan provizoriu.

Dac`, dup` aterizare,
echipajul lui Muntiu a r`mas
\n ]ar` pentru un timp, a
doua zi avionul a decolat din
nou \n direc]ia Karachi (de
unde execut` misiunile \n
Afganistan), av#nd la bord
dou` echipaje, unul condus
de \nsu[i comandantul esca-
drilei C-130 Hercules,
comandorul Florin C`lin,
care are deja o bun` experi-
en]` \n Afganistan, fiind la al
[aselea zbor pe ruta men]io-
nat`, iar cel`lalt, de c`pitan-
comandorul Gheorghe
Lupe[, care se va antrena \n
teatrul de opera]ii din mult
\ncercata ]ar` asiatic` pentru
a fi oric#nd \n m`sur` s`
lucreze al`turi de celelalte
dou` experimentate echi-
paje ale lui Muntiu [i C`lin.

PETRE B@N~

La Sinaia [i Bu-

cure[ti,  s-au desf`[urat
lucr`rile Sesiunii Plenare a
Comitetului NATO pentru
Managementul Traficului
Aerian (NATMC). Activitatea a
fost organizat` de Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale \mpreun` cu
Ministerul Lucr`rilor Publice,
Transporturilor [i Locuin]ei.

Au participat generalul-
maior Luc Robin, pre[edintele
Comitetului, reprezentan]i
militari [i civili din Coman-
damentul NATO, SHAPE,
ICAO, EUROCONTROL, ai
]`rilor membre ale Alian]ei
Nord-Atlantice [i ]`rilor
partenere.

Din partea ]`rii noastre au
fost prezen]i reprezentan]i ai
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale,
Ministerului Lucr`rilor Publi-
ce, Transporturilor [i Locuin]ei,

Autorit`]ii Aeronautice Civile
Rom#ne, ROMATSA [i ai altor
institu]ii specializate.

Principalele probleme abor-
date la reuniunea de la Sinaia s-
au referit la implica]iile atacu-
rilor teroriste din S.U.A. asupra
traficului aerian, recentele
dezvolt`ri \n domeniul mana-
gementului traficului aerian,
elementele de noutate ap`rute
\n managementul traficului
aerian, normalizarea spa]iului
aerian din zona balcanic`, coor-
donarea exerci]iilor aeriene.
S-au prezentat rapoarte privind
activitatea grupurilor de lucru
pentru comunica]ii, naviga]ie [i
supraveghere [i pentru mana-
gementul traficului aerian. Au
fost eviden]iate aspectele ce ]in
de acordarea asisten]ei tehnice
]`rilor partenere de cooperare \n
domeniul serviciilor de trafic
aerian.

C o m i t e t u l

NATO pentru

Managementul

T r a f i c u l u i

Aerian, func]ion#nd
sub aceast` titulatur` din
anul 1998, a fost creat \n
1955 sub denumirea de
Comitetul pentru Coor-
donarea Spa]iului Aerian
European (CEAC). Are
rolul de organism con-
sultativ de \nalt nivel
pentru probleme ce ]in
de coordonarea civil`-
militar` a managemen-
tului traficului aerian din
]`rile membre NATO [i
partenere. Principalele
sale responsabilit`]i vi-
zeaz` desf`[urarea de

exerci]ii aeriene ample,
armonizarea sistemelor
[i procedurilor de con-
trol al traficului aerian,
reparti]ia frecven]elor
radio.

|n contextul noilor
misiuni ale Alian]ei, cum
ar fi men]inerea p`cii,
Comitetul asigur` o leg`-
tur` unic` \ntre autori-
t`]ile militare de mare
anvergur` [i organiza-
]iile civile care se ocup`
cu managementul trafi-
cului aerian [i, implicit,
al spa]iului aerian civil.

Comitetul are, de
regul̀ , dou  ̀sesiuni plenare
pe an. Rom#nia a mai
g`zduit una din sesiunile
plenare, \n anul 1996.
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A devenit o tradi]ie ca promo]ia 10 mai
1945 de adjutan]i aviatori, prima promo]ie de
dup` sf#r[itul r`zboiului, s` se \nt#lneasc`
periodic pentru a face apelul solemn [i a-[i
dep`na amintirile. |nt#lnirea din 15 mai, din
Bucure[ti, a avut o semnifica]ie aparte. S-au
s`rb`torit 55 de ani de la ob]inerea, \n 1947, a
brevetului de pilot de r`zboi pe avioanele de
v#n`toare IAR-80 [i 81 de c`tre absolven]ii
acesteia.

Evenimentul a debutat la Monumentul
Eroilor Aerului, unde a fost depus` o coroan`
de flori [i s-a p`strat un moment de reculegere
\n memoria celor jertfi]i. S-a vizitat apoi
Muzeul Avia]iei,  dup` care, la Baza 90
Transport Aerian, a avut loc ceremonialul
\nt#lnirii.

Cu 58 de ani \n urm`, \ntr-o
zi de mai, un t#n`r sublocotenent
pilot aflat \n misiune cu Grupul
4 Bombardament se salva cu
para[uta, al`turi de ceilal]i
membri ai echipajului, \n urma
dobor#rii avionului de avia]ia de
v#n`toare sovietic`, la 11
kilometri de ora[ul s`u natal,
Dorohoi. Urmeaz` 79 de zile de
rezisten]` \n spatele frontului,
f`r` s` fie prins, timp \n care este
permanent c`utat de N.K.V.D.
|ncearc` s` ajung` \n dispozitivul
trupelor proprii, dar f`r` succes.
Deghizat \n cioban, este re]inut

de ocupan]i, dar numai pentru o
noapte, fiindc` reu[e[te s`
evadeze. Arestat \n cele din
urm`, devine prizonier, suport`
supliciile interogatoriilor, am-
enin]`rile cu moartea, calvarul a
doi ani de deten]ie, \ntr-unul din
cele mai cumplite lag`re,
Oranki–M`n`st#rka.

Dat disp`rut de comandan]i
[i considerat mort de mama sa,
din momentul \n care a primit
pensia de urma[, i se fac toate
parastasele p#n` \n ziua c#nd...
la poart`, mama se treze[te cu
propriul fiu.

Care nu era altul dec#t
generalul de flotil` aerian` (r)
de azi prof. octogenar Mircea

Acojoc`ri]ei, un c`rturar [i
veteran de r`zboi din condu-
cerea Asocia]iei Na]ionale,
c`ruia i se datoreaz`, \n bun`
parte, editarea celor dou`
volume de memorii despre
Avia]ia Rom#n` \n cel de-al
doilea r`zboi mondial, precum
[i unele din capitolele referi-
toare la aeronautic` din monu-
mentalul ciclu de volume
“Veterani pe drumul onoa-

rei [i jertfei”.

Memoria din sufletMemoria din sufletMemoria din sufletMemoria din sufletMemoria din suflet

“|NVIEREA” UNUI PILOT

Liderul supravie]uitorilor acestei promo]ii
greu \ncercate, care au luptat cu arma \n m#n`
pentru ap`rarea ]`rii, au dat numeroase jertfe
pe altarul cerului [i au \ndurat prigoana
totalitarist`, c`pitan-comandorul (r) Mihail
Nicolau, a f`cut apelul solemn [i a vorbit
despre semnifica]ia \nt#lnirii, aduc#nd vii
mul]umiri conducerii Statului Major al
For]elor Aeriene [i Bazei 90 Transport Aerian
pentru mesajele transmise [i sprijinul acordat
\n organizarea reuniunii. Participan]ilor [i
invita]ilor, fo[ti comandan]i [i instructori de
zbor ai venerabililor veterani, camarazi de
arme, so]ii le-a fost prezentat salutul Asocia]iei
Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii de c`tre generalul de flotil`
aerian` (r) Constantin Mereu, pre[edintele
filialei Bucure[ti.

Comandorul (r) Ioan Morariu a vorbit
despre cartea lui Ioan Chereche[, “Aerodrom
[i cer”, \n care sunt descrise [i faptele unora
din absolven]ii acestei promo]ii.

|n poligonul Cincu au
fost executate, pentru
prima dat` \n ]ara noastr`,
trageri din elicoptere \n
]inte terestre cu aservirea
tunului la casc`. IAR-urile
330 SOCAT apar]in#nd
Bazei Aeriene de la Titu,
care au efectuat aceast`
premier`, au avut \n per-
soana c`pitan-coman-

dorului Neculai T`tavu,

comandant de escadril`,
locotenent-comandorilor

Eugen Suciu, Adrian

Constantinescu [i c`pita-

nului Constantin Grigore

tr`g`tori de mare precizie.
Fiecare dintre ei a executat
tragerile \n machete de tanc

sub \ndrumarea nemijlocit` a
experimentatului pilot israelian
Iosif Ron, de la firma ELBIT.
Este acela[i talentat zbur`tor

care a format primii ins-
tructori rom#ni pe IAR-330
SOCAT.

Instructorul israelian –
ne informeaz` c`pitan-co-

mandorul Victor }ecu,
[eful de stat major al unit`]ii
– a apreciat modul \n care au
ac]ionat pilo]ii militari de la
Titu. Ulterior, ace[tia \i vor
asista pe ceilal]i zbur`tori din
escadril` c#nd vor efectua, la
r#ndu-le, tragerile cu tunul
de bord. Dup` \ncheierea
acestora, se vor executa
tragerile cu racheta antitanc.

|n num`rul urm`tor, despre
zborul \n condi]ii de vizibilitate
zero pe aerodromul de la Titu.

Premier` absolut` la elicoptere

La jum`tatea lunii mai, \n Baza Aerian`
Timi[oara s-a derulat un eveniment cu o
semnifica]ie aparte pentru aceast` unitate. |PS

Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului,

a sfin]it capela construit`, prin eforturile cadrelor
militare din aceast` unitate [i ale Parohiei
Aeroport, \n mai pu]in de dou` luni. La
eveniment au participat cadrele militare din
unitatea comandat` de comandorul Ioan

|n perioada 13 mai – 8
iunie a.c., se desf`[oa-
r`, \n poligonul Capu Midia,
aplica]ia tactic` cu trageri de
lupt` a Regimentului 17
Rachete Sol Aer, la care
particip` trei divizioane de foc
[i un divizion tehnic. Pe data de
30 mai, regimentul execut`
trageri de instruc]ie \n vederea
evalu`rii de c`tre o comisie a
Statului Major al For]elor
Aeriene, condus` de gene-

ralul-maior Ion Magdalena,
urm#nd ca tragerile de lupt` s`
se desf`[oare \n ziua de 6 iunie.
|n prezent, regimentul co-
mandat de colonelul Victor

Filimon execut` lucr`ri de
\ntre]inere tehnic` [i trageri de
instruc]ie pe ]inte aeriene
marcate.

O nouÃ capelÃ militarÃ
Grecu, grupuri de elevi [i o forma]ie coral`
condus` de profesorul Nicolae {incan, de la
Seminarul Teologic din Timi[oara.

|n noua capel` militar`, purt#nd hramul
Sf#ntului Toma, slujbele vor fi oficiate de c`tre
preotul militar Marcel Vlaicu.

Maior ION PETOLESCUMaior ION PETOLESCUMaior ION PETOLESCUMaior ION PETOLESCUMaior ION PETOLESCU

Primul num`r pe acest an al Revistei de
Medicin` [i Psihologie Aeronautic` ne
informeaz` despre nout`]ile ap`rute \n
conducerea societ`]ii care
editeaz` publica]ia, precum [i \n
colectivul redac]ional. De re]inut
c` pre[edinte al Societ`]ii de
Medicin` Aeronautic` [i Spa]ial`
este colonelul dr. Marian Macri,
comandantul Institutului Na]ional
ce poart` numele generalului dr.
av. Victor Anastasiu, iar
vicepre[edin]i sunt locotenent-
colonelul psih. dr. Marian Popa [i
maiorul dr. Simona Berbecar. |n
nou \nfiin]ata func]ie de pre[edinte
de onoare, adunarea general` a
Societ`]ii l-a ales pe colonelul (r) dr.
Constantin R`duic`, reputatul medic de]in#nd
[i calitatea de redactor-[ef al revistei.

Din con]inutul edi]iei not`m, \ntre alte
materiale valoroase, care aduc nout`]i de mare
interes \n domeniile investigate, studiile
privind vertijul fiziologic [i patologic,
inteligen]a emo]ional`, actualit`]i \n

EDI}IE INTERESANT~

diagnosticul [i tratamentul insuficien]ei
cardiace cronice, unele considera]ii asupra

efectelor hipoxiei asupra orga-
nismului uman. Doctorii Sorin [i
Violeta Perlea prezint` detaliat
reac]iile adverse la antibiotice cu
nucleu beta-lactamic, iar colo-
nelul dr. Gheorghe Per]ea face
cunoscute concluziile rezultate
din participarea speciali[tilor
rom#ni la sesiunile Simpozi-
onului Interna]ional de Psiho-
logie Militar` Aplicat`
(IAMPS), sub titlul “Tendin]e
actuale ale psihologiei militare
aplicate \n armatele moderne
determinate de conflictele
ap`rute la \nceputul secolului

XXI”.

Medicul-[ef al Statului Major al For]elor
Aeriene, colonelul dr. Alexandru Eliad,
informeaz` cititorii despre \mbun`t`]irile de
substan]` aduse serviciului de Evacuare
Medical` (MEDEVAC).

Revista de medicin` [i psihologie aeronautic`

 vertijul fiziologic [i patologic  inteligen]a emo]ional`  diagnosticarea
[i tratarea insuficien]ei cardiace cronice  considera]ii privind efectele
hipoxiei asupra organismului uman

Dup` 50 de aniDup` 50 de ani

Pagin` realizat` de PETRE B@N~

Preciz`m c` prin tragerile de
instruc]ie se realizeaz` antre-
narea echipelor de lupt`, f`r`
lansarea rachetelor.

Parlamentul Rom#niei a adoptat, recent, o
lege pentru modificarea [i completarea Legii nr.
44/1994 privind veteranii de r`zboi, precum [i
unele drepturi ale invalizilor [i v`duvelor de
r`zboi. Astfel, cavalerii Ordinului “Mihai
Viteazul”, cea mai \nalt` distinc]ie militar` de
r`zboi, vor primi, lunar, o rent` const#nd at#t
din solda de grad a unui sublocotenent, cum era
p#n` acum, la care se va ad`uga [i solda de
func]ie, la minim, a acestuia.

O alt` noutate \i prive[te pe cei decora]i cu
“Virtutea Aeronautic`“ (“Medalia Aeronautic`“)
[i “Virtutea Ost`[easc`“. |ncep#nd cu aceast`
lun` vor beneficia [i ei de drepturile primite de
cei distin[i cu ordine [i medalii de r`zboi, adic`
\mpropriet`rire cu un hectar teren arabil sau 500
m p`tra]i intravilan [i, lunar, 75 la sut` din solda
de grad a unui sublocotenent.

M`surile cu cea mai larg` aplicabilitate au
\n vedere v`duvele de veterani de r`zboi care
nu s-au rec`s`torit. Ele vor fi scutite de plata
impozitelor [i taxelor locale, iar costul
abonamentului la telefon, televizor [i radio  \l
vor suporta numai pe jum`tate. Indemniza]ia,
dup` so], \n cazul \n care acesta nu a fost decorat

cu ordine, medalii de r`zboi, ori cu “Crucea
Comemorativ`“, li se va acorda \n cuantum de
100 la sut`.

Dac` veteranii care au fost distin[i cu
decora]ii ce le dau dreptul la \mpropriet`rire au
depus cererea de \mpropriet`rire \n timpul vie]ii,
drepturile ce decurg din aceast` calitate sunt
transmisibile mo[tenitorilor legali, prevedere
care nu exista p#n` acum.

{i \nc` dou` stipul`ri, din multe altele de
mare interes: \n cazul \n care nu exist`
posibilitatea \mpropriet`ririi cu teren, veteranul
\n drept poate solicita contravaloarea acestuia la
data atribuirii; acordarea ajutorului pentru plata
chiriei, energiei electrice [i termice nu va mai fi
legat` de posibilit`]ile bugetului [i va fi dat,
negre[it, anual, func]ie de evolu]ia pre]urilor.

Toate aceste nout`]i sunt abordate [i
explicate pe larg de c`tre \nsu[i pre[edintele
A.N.V.R., domnul general (r) Marin Badea

Dragnea, [i de membri ai Biroului Executiv,
\n cadrul adun`rilor pentru d`ri de seam` [i
alegeri ce au loc \n aceast` perioad` \n
filialele A.N.V.R. jude]ene [i de sectoare ale
Capitalei.

Jurnali[ti str`ini pasiona]i de avia]ie \[i \ndreapt`, tot mai des \n ultima vreme, aten]ia c`tre
For]ele Aeriene ale Rom#niei.

Astfel, un grup de jurnali[ti olandezi, format din Robin Polderman (colaborator al revistelor
de specialitate “Afterburner”, “Arrow Aviation”, “Arrow Aviapress”), Paul Kievit (membru al
Asocia]iei de Pres` Aviatic` Bronco) [i Rudy Peter Maaskant (fotograf al “Arrow Aviation
Press”), \n perioada 20 – 24 mai, au efectuat o vizit` de documentare \n bazele aeriene Otopeni,
Fete[ti, Mihail Kog`lniceanu, Bac`u, C#mpia Turzii [i Timi[oara. Domnul Robin Polderman a
participat [i la Mitingul Aerian Interna]ional, organizat \n 2001, \n Baza Aerian` Mihail
Kog`lniceanu. |nc#ntat de evolu]iile pilo]ilor rom#ni, [i-a propus s` revin` c#t mai cur#nd \n
Rom#nia pentru a efectua o vizit` de documentare mai ampl`. {i iat` c` a venit.

Pe parcursul vizitei de documentare, jurnali[tii str`ini au fost \nso]i]i de c`pitanul Adrian
Vasile din Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu. (C.P.)

Jurnali[tii str`ini sunt interesa]i de
For]ele Aeriene ale Rom#niei

Racheti[ti antiaerieni

\n aplica]ie

Racheti[ti antiaerieni

\n aplica]ie
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FUG~ RU{INOAS~. Aflat
\n permisie, frunta[ul Daian

Eugen, militar \n termen, s-a
urcat la volanul “Daciei” 1310
cu nr. AB 02 NUD, ce apar]inea
tat`lui prietenei sale. |n fa]a
discotecii din localitatea
Ograda de Jos, jude]ul Alba, a
intrat, pe contrasens, \n
coliziune, cu autoturismul AB
02 ENX, condus de un
subofi]er din cadrul IJP Alba.
{oferul neatent a p`r`sit locul
accidentului [i, dup` apro-
ximativ 100 metri, a acro[at o
t#n`r  ̀provoc#ndu-i o contuzie
la genunchi. Acum, va suporta
rigorile legii.

ROATA BUCLUCA{~.

Plutonierul-adjutant Alecu

Prodan , comandant de
pluton auto, se deplasa cu
autoturismul proprietate
personal` din direc]ia Bra[ov
spre Sf#ntu Gheorghe. La 12
kilometri de Bra[ov, i se

“|n ziua de 21 noiembrie 1945, dup` recep]ia
\n zbor a unui avion IAR-39, ie[it din repara]ie
capital` de la ASAM Media[, unde \ndeplineam
[i func]ia de pilot recep]ioner, am plecat \ntr-un
scurt raid la Blaj, unde se g`seau c#teva
subunit`]i, cu scopul de a efectua controlul
s`pt`m#nal la tehnica de lupt`. Acolo l-am
\nt#lnit pe comandorul Radu Nicodim,
comandantul Bazei Aeriene nr. 2 Media[, sosit
cu dou` zile mai \nainte, cu ma[ina.

Afl#nd c`, dup` control, urma s` m` \ntorc
imediat la Media[ cu acela[i avion, a renun]at la
deplasarea cu ma[ina de serviciu [i mi-a  cerut
s`-l las s` piloteze el avionul p#n` la Media[.

De[i eram con[tient c` se comite o indisciplin`,
am acceptat. Era doar comandantul meu.

L-am luat cu noi [i pe medicul bazei,
c`pitanul Gheorghe Pancu.

O dat` ajun[i la Media[, comandantul a
\nceput manevrele de aterizare. M#neca de v#nt
de pe hangar era inert`. {tiind c` d`duse ordin
comandantului de escadril` antrenament ca pe
toat` absen]a sa s` nu se efectueze nici un zbor,

a neglijat pozi]ia Teului de aerodrom care indica
aterizarea exact \n sensul invers dec#t cel \n care
veneam noi.

Tocmai atunci, \ns`, ateriza un alt avion care
decolase de pe Bucure[ti.

|ntruc#t soarele \ncepuse s` apun`, iar cerul
era ro[iatic, dup` redresarea avioanelor nici
unul din cei doi pilo]i nu mai vedea \n fa]` nimic.
Astfel s-a produs coliziunea. Rezultatul: ambele
avioane au fost avariate grav, repara]ia acestora
fiind imposibil`. Analiz#nd \mprejur`rile \n care
s-au pierdut aceste avioane, comisia
Ministerului Aerului [i Marinei  a propus oprirea
definitiv` de la zbor a comandorului Radu
Nicodim, urmat` de trecerea \n rezerv` [i
pensionarea acestuia. Propunerea a fost
aprobat` [i s-a executat la scurt timp.

Subsemnatul m-am ales doar cu o mustrare
verbal̀  pentru c  ̀am cedat prea u[or postul de pilotaj.
Un \nv`]`m#nt de care am ]inut cont toat  ̀via]a”.

COLIZIUNE DIN VINA
COMANDANTULUI

desprinde roata din st#nga-
spate, intr` pe contrasens [i se
love[te de o “Dacia”, care
circula regulamentar.

Subofi]erul [i fiica sa au fost
r`ni]i [i interna]i \n Spitalul
Jude]ean Bra[ov. Ocupan]ii
celuilalt autoturism implicat \n
accident nu au avut de suferit.

Cazul este cercetat de c`tre
[eful de stat major al unit`]ii \n
care este \ncadrat militarul [i
de c`tre Poli]ia Bra[ov.

LA FURAT DE COMBU-

STIBIL. |n miez de noapte,
c#nd ofi]erul de servicu pe
unitate efectua controlul la
posturile de paz`, l-a surprins
pe caporalul angajat pe baz`

de contract Vasile Con-

stantin , operator sta]ie
radioreleu, \n timp ce sustr`gea
combustibil de avia]ie [i ulei de
motor. Prejudiciul a fost re-
cuperat, iar militarul este
cercetat de Parchetul Militar.

|N FLAGRANT |N FLAGRANT |N FLAGRANT|N FLAGRANT |N FLAGRANT |N FLAGRANT

|N FLAGRANT |N FLAGRANT |N FLAGRANT|N FLAGRANT |N FLAGRANT |N FLAGRANT

REMEMOR~RI INCOMODEREMEMOR~RI INCOMODE

Este un concept de avion de
lupt` u[or, cu performan]e ridicate
de instruire, creat de compania
Spa]ial` [i de Ap`rare Aerian`
European` (EADS), München.

Compania EADS sper` ca \n
intervalul 2005–2025 s` v#nd`
aproximativ 2.500 de avioane. “Cu“Cu“Cu“Cu“Cu
conceptul MAKO, competi]ia peconceptul MAKO, competi]ia peconceptul MAKO, competi]ia peconceptul MAKO, competi]ia peconceptul MAKO, competi]ia pe
aceast` pia]` va fi foarte str#ns`,aceast` pia]` va fi foarte str#ns`,aceast` pia]` va fi foarte str#ns`,aceast` pia]` va fi foarte str#ns`,aceast` pia]` va fi foarte str#ns`,
afirm` Erwin Obermeier, directorul
programului pentru producerea de
serie a avioanelor de lupt`. Acest
lucru se va \nt#mpla pe fondul
expir`rii resursei avioanelor de
instruire aflate acum \n uz, iar
programele de modernizare vor fi
foarte costisitoare. Se va crea un
<<gol>>, pe care MAKO \l va putea
umple cu succes”.

MAKO, denumit dup` o specie
periculoas` de rechini, va fi
disponibil \n dou` variante: dubl`
comand` (dotat cu un motor mai

La orizont... “MAKO”

|ncep#nd cu aceast` edi]ie, vom publica o serie de documente foto referitoare

la incidente aviatice, \n urma c`rora pilo]ii sau pasagerii nu au avut de suferit.

Mai \nt#i, v` prezent`m o fotografie realizat` dup` o coliziune la sol. Fotografia [i

explica]iile ne-au fost puse cu amabilitate la dispozi]ie de domnul general de

flotil` aerian` \n retragere ing. Victor Ioan {oima.

|N ATEN}IA PARCHE-

TULUI MILITAR. De[i
mai avea pu]in timp p#n` la
trecerea \n rezerv`, capo-

ralul Constantin Marian

Br`toiu  a p`r`sit f`r`
aprobare unitatea militar` \n
care \[i satisf`cea stagiul [i
s-a deplasat la barul din
apropierea caz`rmii, unde a
fost surprins de o angajat`
a barului respectiv \n timp
ce sustr`gea diferite bunuri
(\n valoare de aproximativ
14 milioane de lei).

P`guba[ii au sesizat
Poli]ia. Pentru fapta sa,
militarul a fost degradat, iar
cazul s`u se afl` \n aten]ia
Parchetului Militar Craiova.

Rubric` realizat` cuRubric` realizat` cuRubric` realizat` cuRubric` realizat` cuRubric` realizat` cu
sprijinul locotenent-colo-sprijinul locotenent-colo-sprijinul locotenent-colo-sprijinul locotenent-colo-sprijinul locotenent-colo-
nelului ION GURGU, de lanelului ION GURGU, de lanelului ION GURGU, de lanelului ION GURGU, de lanelului ION GURGU, de la
Biroul Servicii Unit`]i [iBiroul Servicii Unit`]i [iBiroul Servicii Unit`]i [iBiroul Servicii Unit`]i [iBiroul Servicii Unit`]i [i
Controlul Circula]ieiControlul Circula]ieiControlul Circula]ieiControlul Circula]ieiControlul Circula]iei

Ce putea s` se \nt#mple la vreme de

r`zboi, s-a \nt#mplat pe timp de pace

Filiala Bucure[ti a Asocia]iei Rom#ne
pentru Propaganda [i Istoria Aeronauticii a
aniversat, \n cadrul ultimelor sale dou`
[edin]e, evenimente importante din istoria
avia]iei noastre. Astfel, generalul de flotil`
aerian` (r) Constantin Mereu a vorbit
despre \mplinirea, \n prim`vara acestui an,
a 90 de ani de la \nfiin]area {colii Militare
de Pilotaj de la Cotroceni, comandorul (r)
Alexe Rusen a prezentat un material despre
crearea, \n urm` cu nou` decenii, a Ligii
Na]ionale Aeriene, iar comandorul (r)
Remus Bunea a readus \n aten]ia
participan]ilor momente importante din
activitatea Flotilei 1 Bombardament –
Bra[ov, de la a c`rei \nfiin]are s-au \mplinit
65 de ani.

Reuniunile membrilor ARPIA, filiala
Bucure[ti, s-au constituit, totodat`, \ntr-un
bun prilej de evaluare a stadiului \n care
se afl` elaborarea Enciclopediei Aero-
nauticii Rom#ne, re]in#ndu-se aten]ia
asupra necesit`]ii urgente de implicare \n
aceast` laborioas` ac]iune a tuturor celor
care de]in date importante din domeniul
abordat, precum [i asupra unei mai bune
mediatiz`ri a evenimentului prin
INTERNET, mass-media scris` [i audio-
vizual`.(P.B.)

Omagieri

Agend` ARPIA

Activitatea laborioas` a inginerului Radu
Manicatide [i crea]ia sa \n domeniul
aeronauticii au fost r`spl`tite, cu prilejul
anivers`rii venerabilei v#rste de 90 de ani,
prin acordarea de c`tre pre[edintele Ion
Iliescu, a Ordinului Steaua Rom#niei \n grad
de cavaler.

Asocia]ia Rom#n` pentru Propaganda [i
Istoria Aeronauticii l-a s`rb`torit, de
asemenea, pe marele inventator \n cadrul
unei [edin]e, \n care i-au fost prezentate, pe
larg, bogatele realiz`ri care l-au situat \n
fruntea celor mai cunoscu]i creatori \n
domeniul avia]iei, de c`tre comandorul (r)
ing. Valerian {erb`nescu.

ARPIA [i Funda]ia Aerospa]ial` au
organizat un simpozion dedicat vie]ii [i
activit`]ii ilustrului inginer [i inventator, ce
se va desf`[ura miercuri, 29 mai, la sediul
ROMAERO.

Ca o recunoa[tere a meritelor sale,
Muzeul Avia]iei inaugureaz` \n ziua de 1
iunie a.c., \ncep#nd cu orele 11.00, sala
destinat` istoriei industriei aeronautice
rom#ne, perioada 1947–2002, sal` ce va
purta, simbolic, numele inginerului Radu
Manicatide.(P.B.)

RECUNOA{TERE
NA}IONAL~

pu]in puternic, echipament specia-
lizat de instruire [i f`r` sisteme de
lupt`) [i simpl` comand` (dotat cu
un motor puternic, sistem radar
performant, avionic` digital` de \nalt`
performan]`, sistem de realimentare
\n aer).

Standard, MAKO va fi dotat cu
un tun de 27 mm [i va avea
capabilitatea de a utiliza rachete aer-
aer, aer-sol, rezervoare suplimentare
[i un container cu sisteme de
recunoa[tere. Fuzelajul va fi construit
din materiale compozite [i metal,
av#nd o anduran]` deosebit`, iar
forma sa se va \ncadra \n tehnologia
“invizibil`“.

“|n acest proiect s-au investit
mult timp, efort [i bani – afirm`
Obermeier. Concluziile finale ale
studiilor sunt aproape gata, urm#nd
selectarea principalilor furnizori [i
parteneri. De exemplu, [tim, conform
testelor efectuate \n tunelul

aerodinamic, c` MAKO va avea
performan]e de zbor remarcabile.
MAKO poate fi comparat, din punct
de vedere al motoarelor, cu avioanele
de v#n`toare din genera]ia a patra,
\ntruc#t vom opta pentru unul din
urm`toarele: Eurojet EJ200, Snecma
M88 [i GE F404/414. La acestea se
adaug` \nzestrarea cu o avionic`
similar` cu cea a Eurofighter-ului”.

Ambele versiuni de MAKO vor
beneficia de dot`rile prezentate mai
sus, astfel \nc#t trecerea pe
avioanele de v#n`toare va fi mult
mai u[oar`. De asemenea, se are
\n vedere pentru versiunile MAKO
utilarea cu un sistem de mo-
nitorizare a aparaturii (ce va facilita
activit`]i le de mentenan]` [i
repara]ie), un sistem propriu de
generare de oxigen (OBOGS), o
unitate de putere auxiliar` (APU).
Toate acestea, la un pre] c#t mai
sc`zut!


