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Au mai r`mas cinci luni p#n` la summit-ul NATO de la Praga

DRUMUL ROM@NIEI SPRE ALIAN}~ CONTINU~
O SPRE PRAGA, VIA ROMA. |n capitala Italiei, Roma,
liderii celor 19 state membre ale Alian]ei Nord-Atlantice [i
pre[edintele Federa]iei Ruse au semnat, la 28 mai a.c.,
documentul care aduce Rusia l#ng` NATO – noul Consiliu
comun –, pe baza c`ruia se vor derula, \n viitor, ac]iunile
concertate \mpotriva terorismului interna]ional, \n principal,
ac]iunile de men]inere a stabilit`]ii [i securit`]ii \n Europa [i \n
lume, \n general. Evenimentul petrecut \n “Cetatea etern`“ are,
dincolo de insolitul lui, o semnifica]ie deosebit` inclusiv pentru
Rom#nia, ]ar` aspirant` la aderarea la NATO \n valul al
doilea de extindere, de la Praga. {i aceasta pentru c`, pe
de o parte, la Roma, Rusia a reafirmat cu t`rie c` nu se
(mai) opune intr`rii \n Alian]` a Rom#niei [i
Bulgariei, iar pe de alt` parte, pentru c`, \n mod
normal, trebuie s` socotim corect silogismul:
“Dac` u[a NATO s-a deschis at#t de mult,
\nc#t a trecut prin ea [i Rusia, cu siguran]`
c` prin acela[i spa]iu va putea trece [i
Rom#nia”. Este, acesta, \nc` un
semnal c`, a[a cum au promis,
Statele Unite ale Americii doresc
[i insist` ca extinderea NATO la
summit-ul de la Praga s` fie
“robust`“ [i s` acopere c#t mai
bine spa]iul estic, flancul sudic al
Alian]ei Nord-Atlantice.
A[adar, un eveniment oarecum exterior
nou` ne d` speran]e mari pentru realizarea unui
deziderat major, \n favoarea c`ruia se pronun]` constant
[i ferm cvasitotalitatea rom#nilor, cvasitotalitatea for]elor
politice rom#ne[ti. Acum, a[a cum am mai afirmat \n
paginile revistei noastre, depinde numai [i numai de noi s`
transform`m speran]a \n realitate, dorin]a \n fapt \mplinit. Iar
un prim examen este dat chiar \n aceste zile, c#nd consilieri din
Senatul S.U.A. se afl` \n ]ara noastr` pentru a evalua progresele
Rom#niei \n preg`tirea pentru aderarea la NATO. Este, practic,
ultimul examen important \nainte de Praga [i de “notele” pe
care le vom ob]ine va depinde, ca ultim` impresie, hot`r#rea ce
se va lua \n noiembrie.
O “THE TIMES” E CU NOI. Dup` \ncheierea reuniunii
Consiliului Nord-Atlantic, desf`[urate \n capitala Islandei,
Reykjavik, cotidianul britanic “The Times” a scris pe larg despre


PROIECT
RUSOAMERICAN. Un articol ap`rut \n
cotidianul britanic “The Times”,
reluat de agen]ia de pres` U.P.I.,
relev` c` \n cadrul reuniunii la nivel
\nalt Rusia – S.U.A., desf`[urat` \n
perioada 23 – 26 mai 2002,
pre[edintele George W. Bush a
propus omologului s`u de la
Moscova, Vladimir Putin, ca Statele
Unite [i Federa]ia Rus` “s`
coopereze pentru dezvoltarea unui
sistem de ap`rare antirachet`“. |n
acest sens, S.U.A. ar urma s` ofere
sprijin tehnologic Rusiei pentru
proiectele comune de dezvoltare a
sistemului, iar partea rus` s` asigure
consiliere strategic`. Potrivit
estim`rilor Biroului pentru buget
din cadrul Congresului american,
fondurile necesare realiz`rii
proiectului dep`[esc 64 de miliarde
de dolari p#n` \n anul 2015.

ACHIZI}II. Din Var[ovia,
agen]ia P.A.P. informeaz` c`
Polonia \[i va alege, p#n` la sf#r[itul
acestui
an,
furnizorii
de
echipamente militare, pentru care
urmeaz` s` aloce c#teva miliarde de
dolari. Autorit`]ile poloneze vor
\ncheia, p#n` la 31 decembrie 2002,
cererile de ofert` pentru 48 avioane
de lupt` ultramoderne, 1.000 de
transportoare blindate, 270 de
lansatoare de rachete, precum [i
echipamente de telecomunica]ii la
nivelul standardelor NATO.
 ROTIRE DE EFECTIVE.
Dup` cum relateaz` agen]ia

concluziile \ntrunirii, analiz#nd obiectiv [ansele celor [apte
poten]iali candida]i la aderare la summit-ul de la Praga. |n ce
prive[te Rom#nia, publica]ia londonez` s-a referit pe larg la atuurile ]`rii noastre, dar [i la problemele pe care trebuie s` le
rezolv`m p#n` \n noiembrie, pentru a avea [anse reale de
admitere.
|n opinia comentatorilor de la “The Times”, principalul
punct forte al Rom#niei \n inten]ia sa de aderare la Alian]` \l
reprezint` locul [i rolul ei \n spa]iul european, respectiv pozi]ia
[i capacitatea geostrategice, geopolitice [i militare,
capabilitatea ]`rii noastre, pe termen scurt, mediu [i lung,
de a sprijini eficient opera]iunile NATO cu trupe [i
echipament militar. Dup` cum se [tie, \n prezent,
Rom#nia are 534 de militari \n misiuni
interna]ionale de men]inere a p`cii, dintre care
400 \n Afganistan, stat care nu reprezint` o
zon` de interes economic sau politic pentru
]ara noastr` – cum foarte corect remarc`
publica]ia britanic`. |n plus, Rom#nia are
posibilitatea de a preg`ti [i pune la
dispozi]ia Alian]ei, \n orice
moment, circa 1.500 de lupt`tori,
ap]i s` \ndeplineasc` orice tip de
misiune, inclusiv de combatere a
terorismului interna]ional. Acest
fapt – relev` “The Times” – denot` c`
Rom#nia este “pe deplin fidel` Alian]ei” [i c` “are
voin]a politic` de a-[i folosi capacit`]ile militare [i
economice \n folosul NATO, \n folosul suprem al
omenirii”.
|ntr-un alt plan, cotidianul britanic subliniaz` c`
Parlamentul de la Bucure[ti a aprobat, \n februarie 2002,
extinderea particip`rii Rom#niei la capacit`]ile sistemului C4I
\n cadrul misiunii KFOR, precum [i \n cadrul For]ei Speciale
de Poli]ie a Na]iunilor Unite \n Kosovo cu o unitate de
jandarmi [i, de la 15 iunie a.c., la opera]iunea “Enduring
Freedom”, din Afganistan. Acela[i ziar britanic comenteaz`
favorabil cre[terea sensibil` a Produsului Intern Brut al
Rom#niei, fapt ce permite Guvernului de la Bucure[ti s` aloce
un procentaj bun – 2,38 la sut` din PIB – sectorului ap`r`rii
[i s` rezolve acceptabil problema reconversiei sociale, astfel
\nc#t s` nu existe nemul]umiri sau tulbur`ri majore \n r#ndul
popula]iei.

american` U.P.I., aproximativ 3.000
de militari apar]in#nd Diviziei 82
Aeropurtate americane sunt gata de
dislocare \n Afganistan, pentru rotirea
de efective, totalul militarilor S.U.A.
r`m#n#nd la nivelul de 7.000 de
oameni. Primele elemente ale Diviziei
82 (circa 300 de militari) vor ajunge
\n Afganistan \n luna iunie 2002 [i vor
\nlocui militari din cadrul Diviziei 101
Aeropurtate, care se afl` \n zona de
conflict de [ase luni. Deja a \nceput,
la Baza Aerian` Militar` Bagram,
formarea For]ei Operative |ntrunite
din Afganistan (“Combined Joint Task
Force Afganistan”).
 “SHIBAB-3”, “SHIBAB4”. Agen]ia de [tiri IRNA informeaz`
c`, dup` testarea cu succes a rachetei
“Shibab-3”, cu raz` de ac]iune de 1.300
kilometri, Iranul a decis trecerea la
produc]ia de serie a acesteia. Potrivit
unor surse externe, Iranul ar urma s`
produc` circa 150 de rachete de tipul
“Shibab-3” (\n prezent, de]ine 20 de
astfel de rachete). Acelea[i surse
precizeaz` c`, \n prezent, Iranul
preg`te[te [i testarea rachetei
“Shibab-4”, cu raza de ac]iune de 2.000
de kilometri.
 NATO – RUSIA. |n cadrul
reuniunii de la Reykjavik, Rusia [i
NATO au ajuns la un acord privind
principiile de conlucrare \n cadrul
Consiliului comun, forum ce va
permite adoptarea unor decizii
comune \ntre Federa]ia Rus` [i cei 19
membri ai Alian]ei, de pe pozi]ii de
egalitate, \n urm`toarele domenii:

lupta \mpotriva terorismului;
gestionarea crizelor; combaterea
prolifer`rii armelor de distrugere \n
mas`; controlul armamentelor;
ap`rarea antirachet`; ac]iuni de
urgen]` civil`; opera]iuni de c`utaresalvare. Acordul \ncheiat la Reykjavik
de c`tre mini[trii de externe a fost
semnat la Roma, la 28 mai 2002, de
c`tre liderii ]`rilor Alian]ei [i
pre[edintele Federa]iei Ruse.
 NUMIRE |N FUNC}IE.
Potrivit ziarului THE TIMES,
premierul britanic, Tony Blair, a
confirmat, la 17 mai 2002, numirea \n
func]ia de director general al
Serviciului de Informa]ii MI5 a Elizei
Manningham Buller, care p#n` la acea
dat` a ocupat func]ia de adjunct al
directorului general. Aceasta va prelua
func]ia \n luna octombrie a.c.

  IDENTIFICARE. Surse

militare din Pentagon, citate de
ASSOCIATED PRESS, relev` c`
Serviciile de Informa]ii americane
au identificat dislocarea unor noi
baterii de rachete sol-aer de tipul
“SA-3” l#ng` localitatea Nasariya,
din sudul Irakului, [i au semnalat
intensificarea \nc`lc`rii de c`tre
pilo]ii irakieni (cu avioane de tipul
“MiG-23” [i “MiG-25”) a zonelor de
interdic]ie aerian` stabilite de
O.N.U. |n prezent, precizeaz` sursa
amintit`, Irakul de]ine aproximativ
25 de instala]ii de lansare a
rachetelor model “SA-3” [i 10
instala]ii pentru rachete de tipul
“SA-6”.

|n sf#r[it, ziarul “The Times” acord` o aten]ie special`
formulei “2 + 2” (Rom#nia – Bulgaria + Grecia – Turcia),
preconizate \n prim`var`, la reuniunea de la Bucure[ti a
“grupului de la Vilnius”, prin care se urm`re[te crearea unei
zone-tampon \ntre dou` civiliza]ii [i \ntre dou` conflicte de
propor]ii (cel din Balcani [i cel din Orientul Apropiat) [i, \n
perspectiva ader`rii Rom#niei [i Bulgariei la NATO, \nt`rirea
considerabil` a flancului sudic al Alian]ei, deficitar \n prezent
sub raportul gestion`rii crizelor majore din regiune.
O CU G@NDUL LA “COOPERATIVE KEY 2002”.
Dup` \ncheierea cu succes a exerci]iilor “Strong Resolve
2002” [i “JCET-92 F”, care au relevat, \nc` o dat` capacitatea
remarcabil` a personalului navigant din For]ele Aeriene ale
Rom#niei de a \ndeplini orice fel de misiuni, individual ori \n
cooperare multina]ional`, au \nceput deja preg`tirile pentru
exerci]iul aerian cu participare interna]ional` “Cooperative
Key 2002”, care se va desf`[ura \n perioada 22 septembrie –
5 octombrie 2002 la Saint Dizier (Fran]a), [i unde \ncerca]ii
no[tri pilo]i [i lupt`tori aerieni vor \ndeplini misiuni CAS
(Close Air Suport), AD (Air Defence), SAR (Search and
Rescue), CSAR (Combat SAR) [i MEDEVAC (evacuare
medical`). Exerci]iul “cade” bine \n perspectiva summit-ului
de la Praga, din noiembrie, c#nd se va lua decizia privind
componen]a “plutonului” cu care NATO se va extinde, [i unde
impresiile de la “Cooperative Key 2002” ar putea avea rol
determinant.

Iat` doar c#teva din argumentele, semnele [i
semnalele ce ne fac optimi[ti \n privin]a verdictului de la
Praga. Con[tien]i c` mai avem \nc` multe de f`cut, multe
de \ndreptat, multe de proiectat, continu`m s` sper`m \ntro decizie favorabil` \n noiembrie, continu`m s` ne p`str`m
moralul ridicat. Iar For]ele Aeriene ale Rom#niei sunt gata
s`-[i demonstreze, \n noi misiuni, \n noi particip`ri
interna]ionale, capacitatea opera]ional`, spiritul combativ
combativ,,
profesionalismul de \nalt` clas`. Drumul nostru spre NA
TO
NAT
continu`.
Pagin` realizat` de
NICOLAE RADU

 |N}ELEGERE. Dup` cum
informeaz` agen]ia FRANCE
PRESSE, Danemarca va
pune la dispozi]ia Statelor
Unite ale Americii baza
militar` de la Thule,
din Groenlanda, care
va fi folosit` \n cadrul
programului
american de ap`rare antirachet`
(NMD).
 UCRAINA
– PA{I SPRE
NATO. O dat` cu
“\nc`lzirea” rela]iilor
dintre Rusia [i Alian]a
Nord-Atlantic` – prin
crearea unui nou Consiliu de
cooperare [i deschiderea, la
Moscova, a unei misiuni militare a
NATO –, Ucraina \[i manifest` \n
mod deschis inten]ia de apropiere
[i integrare \n structurile euroatlantice. “Am decis s` demar`m un
proces politic complex, care se va
\ncheia cu integrarea Ucrainei \n
NATO” – a declarat purt`torul de
cuv#nt al pre[edin]iei ucrainiene cu

prilejul
recentei reuniuni a Consi liului Na]ional de Securitate [i
Ap`rare. |n acest sens, Executivul
de la Kiev a adoptat [i un program
preliminar de aderare la NATO,
care va fi prezentat secretarului
general al Alian]ei, lordul George
Robertson, cu ocazia apropiatei
vizite oficiale a acestuia \n
Ucraina. (ITAR-TASS)

 ACCIDENT AVIATIC. Potrivit declara]iilor unor oficiali
de la Islamabad, reluate [i difuzate de agen]ia FRANCE PRESSE,
un aparat de zbor f`r` pilot, apar]in#nd For]elor Armate
americane, s-a pr`bu[it \ntr-o regiune din sud-vestul Pakistanului,
\n apropierea unei baze militare americane. Nu se cunosc motivele
incidentului, ci doar faptul c` aparatul a pierdut leg`tura radio
cu baza aerian` de la Jacobabad, situat` la circa 300 de kilometri
de grani]a cu Afganistanul.
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Pe redutele reformei,

CU TINERE}EA |N LINIA |NT@I
– interviu cu colonelul doctor Vasile {tef`nescu, comandantul Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer –
sau opera]iuni de men]inere a
p`cii?
– Brigada 1 Rachete Sol-Aer nu a
participat la nici o misiune de
men]inere a p`cii, de[i ne-am fi dorit
o asemenea experien]` care nu poate
fi dec#t de bun augur \n ceea ce
prive[te preg`tirea personalului pe
linia interoperabilit`]ii cu structurile
NATO. Potrivit conven]iilor interna]ionale \ns`, chiar dac` Rom#nia va
adera la Alian]a Nord-Atlantic`,
unitatea noastr` nu va fi angrenat` \n
ac]iuni de ap`rare colectiv`. Aceast`
restric]ie se datoreaz` statutului pe
care \l va dob#ndi ]ara noastr` de stat
membru situat la limita teritorial` a
Alian]ei.

– Care au fost, domnule
colonel, principalele transform`ri
generate de procesul de restructurare desf`[urat p#n` \n
prezent la nivelul Brig`zii 1
Rachete Sol-Aer?
– Brigada 1 Rachete Sol-Aer este un
e[alon reprezentativ al artileriei [i
rachetelor antiaeriene rom#ne[ti. |n
ultimii ani, aceast` mare unitate a
cunoscut profunde transform`ri de
ordin func]ional, ac]ional [i structural.
Pentru a crea o imagine c#t mai clar` a
evolu]iei sale, putem focaliza procesul
de transformare pe cele trei direc]ii
prioritare: redimensionarea, restructurarea [i accelerarea procesului de
opera]ionalizare. Anul trecut, spre
exemplu, redimensionarea a \nsemnat
preluarea unui num`r de 10 subunit`]i
de rachete sol-aer [i de radioloca]ie, dar
[i desfiin]area a [apte subunit`]i. |n
practic`, printre altele, aceast` activitate
s-a tradus \n prelucrarea a peste 5.000
de conturi de gestiune [i parcurgerea a
peste 400.000 de kilometri pentru
transportul de materiale. |n acela[i timp,
Brigada 1 Rachete Sol-Aer s-a restructurat prin aplicarea noului stat de
organizare, aceasta \nsemn#nd modificarea documentelor de conducere,
de lupt` [i de mobilizare. La aceste
activit`]i s-au ad`ugat preg`tirile pentru
vizitele de evaluare NATO, precum [i
organizarea [i desf`[urarea aplica]iei cu
trageri de instruc]ie [i de lupt` din
poligonul Capu Midia. Nu a fost u[or,
\ns` oamenii s-au mobilizat exemplar,
\n]eleg#nd importan]a parcurgerii
acestor etape ale \nnoirii unit`]ii noastre,
ceea ce a f`cut ca rezultatele ob]inute
s` fie pe m`sura eforturilor investite.
Suntem \ns` con[tien]i de faptul c`
rezultatele, ca [i noble]ea, oblig`!

– Ce ne pute]i spune, domnule
colonel, despre stadiul opera]ionaliz`rii for]elor Brig`zii 1
Rachete Sol-Aer?
– Procesul de opera]ionalizare
continu`. La aceast` or`, Brigada 1
Rachete Sol-Aer este o for]` activ`,
opera]ionalizat` cu comandamentul [i
subunit`]ile \n cadrul for]elor cu
atribu]iuni \n supravegherea [i
avertizarea timpurie, precum [i \n cele
de ac]iune \n situa]ii de criz`. Modul de
\ndeplinire a criteriilor de opera]ionalizare reprezint` unul dintre punctele
noastre forte, deoarece ac]ion`m pe
ideea buget`rii prin programe, ceea ce
garanteaz` eficien]a utiliz`rii resurselor
\n cadrul acestui proces. Rezultatele se
v`d! |n ultimii doi ani, unitatea noastr`
a crescut tot mai mult, iar resursele de
care dispunem \n prezent asigur`
continuarea acestei evolu]ii ascendente.
– Marea unitate pe care o
conduce]i a participat p#n` \n
prezent la exerci]ii multina]ionale

– |n aceste condi]ii, cum se
realizeaz`, domnule colonel,
interoperabilitatea cu structurile
NATO?
– |n primul r#nd, a[ dori s` precizez
faptul c` ofi]eri din unitatea noastr` au
participat, \n calitate de speciali[ti, la
exerci]ii multina]ionale. Experien]a
dob#ndit` \n asemenea \mprejur`ri
este cu totul deosebit` [i ne ajut` foarte
mult. Interoperabilitatea cu structurile
NATO reprezint` unul dintre
principalele noastre obiective, motiv
pentru care l-am definit chiar [i \n
cadrul programului de opera]ionalizare. P#n` \n prezent, 15 ofi]eri din
cadrul Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer au
participat la cursuri de specializare \n
]`ri precum: Olanda, Germania, Turcia,
SUA, Portugalia etc. |n acela[i timp, am
avut ini]iativa organiz`rii unui curs de
limb` englez` [i a unui curs de
calculatoare care au evoluat foarte bine
p#n` \n vara anului trecut, c#nd timpul
alocat preg`tirilor pentru tragerile din

La {coala de Aplica]ie pentru Radioloca]ie

|NV~}~M@NTUL INTR~ |NTR-O
NOU~ DIMENSIUNE
La {coala de Aplica]ie pentru Radioloca]ie, restructurarea se constituie \ntrun proces profund, \ncerc#ndu-se, astfel,
adaptarea la noile cerin]e din
domeniul \nv`]`m#ntului militar. Se
poate spune c` s-a creat o nou`
structur` – mai aproape de rolul [i
misiunile unei [coli de aplica]ie.
Primele modific`ri efectuate au
constat \n transformarea catedrelor
\n cursuri. Astfel, sec]ia de \nv`]`m#nt este format` acum din:
biroul \nv`]`m#nt [i cursurile de
stat major, specializare \n arm`,
formare cadre \n activitate [i \n
rezerv`. Problema la acest capitol
este c`, de[i volumul de munc` a
r`mas aproximativ acela[i, \ncadrarea a fost mult diminuat`. Dar,
\n timp, se va crea un echilibru at#t
\n cadrul acestui compartiment, c#t
[i \n cel de instruc]ie, care se
confrunt` cu aceea[i problem`. Din
punct de vedere pedagogic, se va pune
accentul pe latura practic-aplicativ`, cadrul
didactic av#nd rol de \ndrum`tor.
|n viitorul apropiat, durata cursurilor va
fi modificat`, aceasta reduc#ndu-se
semnificativ. Ponderea materiilor de
informatic` va fi mult mai mare. Baza

material` va fi adaptat` pentru a servi noilor
scopuri. |n acest sens, se va introduce
antrenamentul prin simulare la scar` mult mai

din [colile de aplica]ie trebuie efectuat`
din mers, av#nd [i sprijinul e[aloanelor
superioare. Modific`rile ce vor fi operate

poligonul Capu Midia nu a mai permis
continuarea lor. Anul acesta \ns`, am
planificat reluarea acestei forme de
preg`tire a personalului, urm#nd ca la
cursuri s` participe ofi]eri situa]i la
toate nivelurile ierarhice ale Brig`zii 1
Rachete Sol-Aer.
De asemenea, este foarte important s` amintesc aici faptul c`
desf`[ur`m toate aplica]iile tactice la
standardele Alian]ei Nord-Atlantice,
lucr#nd exact dup` procedurile
structurilor NATO similare nou`.
– Care sunt, domnule colonel,
din perspectiva restructur`rii
Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer,
principalele caracteristici ale
managementului resurselor
umane?
– De[i \n ultima perioad` s-au
petrecut schimb`ri structurale
importante, procentul de \ncadrare cu
persoane nu a crescut prea mult.
Totu[i, prin m`surile luate pe linia
opera]ionaliz`rii, am reu[it s`
\ncadr`m \n propor]ie de 100% at#t
func]iile de ofi]eri, c#t [i cele de
militari angaja]i pe baz` de contract.
Pentru ace[tia din urm`, au fost
scoase la concurs nu mai pu]in de 260
de locuri, iar \n ceea ce prive[te
candida]ii nu ne putem pl#nge: am
avut de unde alege! |ncadrarea pe
func]ii s-a f`cut, a[a cum era firesc,
conform noului stat de organizare,
]in#ndu-se cont de prevederile
ghidului carierei militare [i a celorlalte
ordine care reglementeaz` managementul resurselor umane. |n acela[i
timp, ne confrunt`m \n aceast`
perioad` cu un foarte mare num`r de
cereri care vizeaz` participarea la
diferite cursuri de preg`tire profesional`, ilustr#nd interesul cadrelor
militare pentru planificarea propriilor
cariere. |n aceste condi]ii, volumul de
lucru al biroului personal este foarte
<<amprenta>> pe tot ceea ce fac, printr-o
evolu]ie activ` \n cadrul desf`[ur`rii
cursurilor
cursurilor.. Ultimele dou` serii de cursan]i,
de exemplu, au realizat dou` s`li de
cunoa[tere: a armatelor str`ine [i a
structurilor din organica For]elor Aeriene”.
Maiorul Florin Dinu este [eful cursului
de formare cadre active. Primul curs, \nceput
\n mai 2001 [i la care au participat 70 de
subofi]eri, a constituit o premier` pentru sistemul
de \nv`]`m#nt militar. “Cursan]ii au fost dornici

Eforturi comune pentru consolidarea no]iunilor teoretice
larg`. Ca noutate, pentru desf`[urarea p`r]ii
practice, vor exista mai multe variante: \n
propria unitate, stagiu \n diferite unit`]i sau
\n [coala de aplica]ie.
Maiorul Ciprian Crintea, [eful Sec]iei
|nv`]`m#nt [i loc]iitor al comandantului,
consider` c` “reproiectarea \nv`]`m#ntului

\n viitor trebuie s` cuprind` [i sistemul de
evaluare, \ntruc#t cel actual mi se pare
dep`[it, raportat la noile cerin]e. |n
prezent, cursantul trebuie s` acumuleze
15 puncte, dintr-un total de 65, pentru a fi
declarat absolvent. De asemenea, trebuie
s`-i determin`m pe cursan]i s`-[i pun`

s` acumuleze c#t mai multe cuno[tin]e –
afirm` [eful cursului –, dar
dar,, din p`cate,
\ncadrarea sc`zut` sau chiar lipsa
experien]ei profesionale a unora din cei ce
\ncadreaz` aceste func]ii ne-au determinat,
\n dese r#nduri, s` lucr`m program prelungit,
incluz#nd s#mbetele [i duminicile”.

mare, speciali[tilor no[tri revenindu-le
sarcina de a realiza o selec]ie
obiectiv`, pe fondul corel`rii \ntre
\ndeplinirea de c`tre solicitan]i a
condi]iilor de participare la cursuri [i
num`rul de locuri pus la dispozi]ie de
c`tre e[alonul superior. Dup` ce
urmeaz` aceste cursuri, cadrele
militare continu` procesul de preg`tire profesional` \n unit`]i.
– Cum va ar`ta, domnule
colonel, Brigada 1 Rachete Sol-Aer
\n viitor?
– Structurile de ap`rare aerian`
specifice statelor membre ale NATO
sunt cele cu baza la sol (G.B.A.D.),
destinate ap`r`rii obiectivelor
teritoriale [i a trupelor de nivel
regiment sau brigad`, [i cele cu raz`
scurt` de ac]iune (SHORAD),
destinate ap`r`rii nemijlocite a bazelor
aeriene. Eficien]a acestor structuri de
ap`rare aerian` a fost demonstrat`,
de-a lungul timpului, \n diverse teatre
de ac]iuni militare. Spre o astfel de
structur` eficient` de ap`rare tindem
[i noi. Urm`torul pas pe care Brigada
1 Rachete Sol-Aer \l va face pe calea
devenirii sale va fi \nzestrarea cu o
nou` tehnic` de lupt`, compatibil`
NATO [i informatizat`. Acest demers
se va traduce \n practic` prin
modificarea structurilor, a dispozitivelor de lupt`, a coeficientului de
\ncadrare [i, implicit, a num`rului de
speciali[ti care vor deservi noile
complexe de rachete sol-aer. Brigada
noastr` este un organism t#n`r, \n
prezent v#rsta medie a personalului
fiind de 36 de ani, iar principalele
caracteristici ale tinere]ii sale sunt:
dinamismul, flexibilitatea [i capacitatea asimil`rii de informa]ii \ntr-un
timp foarte scurt. A[adar, viitorul
Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer este cel
generat de imaginea acestor tineri,
care vor deveni \n cur#nd foarte buni
speciali[ti \n tehnica de ap`rare
antiaerian` specific` NATO.

Interviu realizat de
locotenent CIPRIAN
P~TRA{CU
Maiorul Marian Bog`]oiu, [eful
biroului instruc]ie [i sprijin arme, se ocup`
\n mod direct de preg`tirea militarilor \n
termen. Conform ordinelor \n vigoare,
preg`tirea este structurat` pe trei module
de formare: ini]ial` a militarilor \n termen,
ca lupt`tori [i ini]ial` ca speciali[ti pentru
preg`tirea \n prima func]ie pe care vor fi
\ncadra]i. La \ncheierea modulului trei, se
desf`[oar` o evaluare final`, const#nd \n
probe teoretice [i practice.
Pentru maiorul Marian Bog`]oiu,
principala problem` o constituie “baza de
selec]ie a militarilor \n termen. Este un
lucru foarte important, \ntruc#t nu to]i pot
deveni operatori sau plan[eti[ti. De[i
volumul de munc` pentru noi, ca
instructori, este foarte mare, ne d`m
silin]a ca activitatea de instruire, [i nu
numai, a militarilor \n termen s` se
desf`[oare \n condi]ii foarte bune. |n fapt,
examenul de la \ncheierea modulului trei
este un test important at#t pentru militarii
\n termen, c#t [i pentru noi. {i este, v`
asigur
asigur,, unul foarte, foarte necesar!”

Pentru t#n`rul colectiv de cadre
din aceast` institu]ie provocarea
generat` de reproiectarea sistemului de \nv`]`m#nt militar este
foarte mare. Efortul lor de integrare
pe noul drum va fi imens, \ns`
satisfac]ia va fi, suntem siguri, pe
m`sur`!
C`pitan CRISTIAN PREDA
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ISTORIE CU REPERE
FABULOASE

Arma radioloca]ie, de[i considerat` ca fiind
o arm` t#n`r` \n cadrul for]elor aeriene,
\ncepe, \ncet, \ncet s` ating`, prin structurile
sale, jubilee ale existen]ei.
|n aceast` prim`var` s-au \mplinit 50 de ani
de la \nfiin]area Companiei 603 Radiotehnic`,
ca prim` structur` a unit`]ii care ast`zi este
Batalionul 50 Radioloca]ie. Compania 603
Radiotehnic` a f`cut parte din grupul primelor
subunit`]i \nzestrate cu sta]ii de radioloca]ie
de tipul P-3A [i P-20, fapt care a reprezentat
un uria[ salt calitativ, la acea vreme, prin
ini]ierea procesului de modernizare a
sistemului de supraveghere a spa]iului aerian
na]ional. Trecerea de la sistemul de observare

Unitatea de
avia]ie de la Cocargeaua,
Borcea sau B`r`gan – iat`
cum a fost cunoscut` \n perioada anterioar`
Baza 86 Aerian` –
Fete[ti. O istorie de la interesant` p#n`
la fabuloas` are aceast` entitate
aeronautic` militar`. Un exemplu: dac`
la un moment dat, Borcea era
considerat` un fel de batalion disciplinar
al CAAT-ului sau al avia]iei militare,
ast`zi aici func]ioneaz` o unitate de elit`
a For]elor Aeriene.

D

e la interesan]i la fabulo[i au
fost [i oamenii care au trecut
prin aceast` garnizoan` de
avia]ie. Condi]iile, de regul`, grele de
lucru [i de via]`, distan]ele mari p#n` la
localit`]ile care s` fi oferit un orizont
social, cultural [i spiritual onorabil au
nutrit obiceiuri, stiluri, atmosfere
profesionale [i umane inconfundabile.
Unul dintre cei care au gestionat, au
st`p#nit cu succes, p#n` la urm`, o astfel
de adev`rat` planet` a fost colonelul Ioan
Z`p\r]an – 10 ani comandant al
regimentului de avia]ie. Sigur, nici celor

de dinaintea lui, nici celor care i-au urmat
nu le-a fost mult mai u[or, dar el – o spun
f`r` nici un fel de exagerare – a fost unic
prin tot ceea ce a f`cut.
Tot aici, la Borcea, a venit [i a urcat, la
modul fizic vorbind, spre stele Doru
Davidovici. A urcat spre stele cu avionul
MiG-21 [i a urcat \n constela]ii spirituale
cu slova, cu inspira]ia, cu imaginea
pl`smuit` de adev`r [i fic]iune. Aici a
venit, a zburat, a creat [i a plecat \n neant,
at#t de timpuriu, nemeritat de timpuriu,
Doru Davidovici.
Tot aici [i-a consumat o superb`
carier` Dorel Luca. Cel care a f`cut din
Borcea o [coal` de elit` a zborului, a
preg`tirii pentru lupt` \n zbor – prozaic,
dar exact vorbind. Dorel Luca, aviatorul
rom#n cel mai bun pilot din lume pe
avionul MiG-21.
Dar c#]i zbur`tori, lupt`tori aerieni,
instructori de zbor, comandan]i nu au
prins aripi, nu au \nv`]at meserie [i nu au
intrat \n istoria avia]iei militare \n spa]iul
acesta arid, parc` uitat de lume [i de
Dumnezeu?!
Dar c#]i vor fi fost cei pe care nu-i re]in
dec#t banalele registre de eviden]`? C#]i

De la P-3A la
FPS-117

Comandorul Liviu Burhal` –
comandantul Bazei 86 Aeriene

vor fi fost cei care [i-au cheltuit anii vie]ii,
\mpreun` cu familiile lor, \n spa]iile
numite “la vile” sau “la blocuri”?. Pentru
c#]i orizontul devenirii lor fericite nu au
fost ora[ele Fete[ti sau Cernavod`? C#]i
eroi adev`ra]i nu [i-au pierdut gloria
printre ciulinii, praful, ar[i]a [i gerurile
cumplite ale acestui loc din B`r`gan?!
Tuturor acestora le-au luat ast`zi locul

comandorul Liviu Burhal` – comandantul
bazei, comandorul Dumitru Mu[atescu –
[eful de stat major, c`pitanul-comandor
Victor Str#mbeanu – comandantul
escadrilei de v#n`toare-bombardament. Ei
[i camarazii lor continu` tradi]ia, o
\mbog`]esc cu performan]ele zilei, o ridic`
la nivelul cerut [i o situeaz` \n parametrii
de interoperabilitate necesari integr`rii
structurii \n cele similare ale NATO.
Aceasta ar fi, iat`, \n c#teva cuvinte,
istoria de cinci decenii a Bazei 86 Aerian`
– Fete[ti, istorie care \ncepe \n prim`vara
anului 1952, c#nd, la Deveselu, ia fiin]`
Regimentul 206 Avia]ie V#n`toare Tactic`
Reactiv`. De la IAK-11 sau IAK-18 la MiG15, de la MiG-15 la MiG-21 [i, acum, la
MiG-21 LanceR; de la Deveselu la Ianca,
de la Ianca la Otopeni, de la Otopeni la
Cocargeaua, B`r`ganu sau Borcea, mai
nou Fete[ti – acestea ar fi traseele at#t de
simple [i at#t de complicate ale unei
unit`]i ajunse la a 50-a aniversare. Una
dintre unit`]ile de elit` ale For]elor
Aeriene ale Rom#niei.
Comandor DUMITRU AMARIEI

Locotenent-colonelul Gheorghe B`nic`
– comandantul Batalionului 50
Radioloca]ie

|n structurile de comand` ale armei
radioloca]ie au fost \n dese r#nduri oameni cu
o bogat` experien]` \n aceast` unitate, fapt ce
le-a permis s` accead` treptele superioare ale
ierarhiei militare.
Colonelul Nicolae T`nase, [eful Sec]iei
Radioloca]ie din cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene, consider` c` “efortul
permanent [i responsabil la cote maxime,
dragostea [i d`ruirea fa]` de arm` [i profesia
de radiolocatorist, lupta permanent` cu
greut`]ile, cultul fa]` de tehnic` [i de lucrul
bine f`cut, abnega]ia [i pasiunea, demnitatea
[i cinstea – sunt numai c#teva din secretele
reu[itei ofi]erilor, mai[trilor militari,
subofi]erilor, grada]ilor, solda]ilor [i
salaria]ilor civili din aceast` unitate”.
Date fiind locul [i rolul deosebit de
importante \n sistemul de supraveghere a
spa]iului aerian, unitatea a beneficiat,
permanent, de mijloacele de radioloca]ie cele
mai performante. Astfel, complexele de
radioloca]ie, sistemele de automatizare,
radarele performante nu au lipsit din dotarea
unit`]ii. De cur#nd, \n cadrul unui program
de modernizare, unitatea a fost \nzestrat` cu
radarul FPS-117. Echivalentul radioloca]iei
moderne, radarul FPS-117 se remarc` at#t prin
performan]ele tehnice, c#t [i prin faptul c` sunt
create condi]ii bune de lucru pentru utilizator.
Cu acest radar se \ncheie perioada c#nd
radiolocatori[tii erau nevoi]i s` stea \n pozi]ii
deloc comode pentru a verifica sau \ntre]ine
tehnica.
Pentru locotenent-colonelul Gheorghe
B`nic`, comandantul unit`]ii, acest
moment aniversar este “cu at#t mai important,
cu c#t ne afl`m \n plin proces de restructurare,

FPS-117 – echivalentul Radioloca]iei moderne

vizual` [i auditiv` a spa]iului (sistemul OILA),
la sistemul de supraveghere aerian` na]ional`
cu sta]ii de radioloca]ie a reprezentat un
moment istoric \n evolu]ia armei [i a
con]inutului misiunii de supraveghere.
Generalul-maior (r) Neculai Iordache,
fost comandant al armei radioloca]ie,
consider` c` “\ntreaga istorie a acestei unit`]i
a fost scris`, prin eforturile de zi cu zi, de
oameni care de-a lungul timpului au ac]ionat
cu devotament [i profesionalism [i au reu[it
mereu s` \ndeplineasc` misiunile complexe de
supraveghere a spa]iului aerian. Ei sunt cei
care, prin trud` [i sudoare, au adus prestigiu
[i str`lucire acestei unit`]i!”
Aici s-au format, de-a lungul timpului,
numero[i speciali[ti \n radioloca]ie. Pentru ei,
no]iunile de “operativitate”, “capacitate de
lupt`”, “parametrii nominali” au avut
semnifica]ii clare [i precise de lege [i ordine.

al c`rui obiectiv permanent este realizarea [i
men]inerea capacit`]ii de a \ndeplini misiuni
complexe la nivelul standardelor [i performan]elor structurilor similare din NATO.
Avem datoria s` ne implic`m activ \n acest
proces, s` ne aducem contribu]ia la rezolvarea
problemelor noi [i dificile, pentru ca fiecare
pas s` aduc` un plus de calitate [i for]` \n
\ndeplinirea misiunilor!”
At#t pentru colectivul acestei unit`]i, c#t
[i pentru radiolocatori[ti \n general,
aniversarea unui jubileu de existen]`
reprezint` un reper istoric major, un drum al
evolu]iei de la P-3A la FPS-117, al transform`rilor, al eforturilor, \n care elementul
de baz` l-a reprezentat \ndeplinirea misiunilor
specifice.
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Zborul maiestuos al vulturilor deasupra Carpa]ilor este, \nainte
de toate, pild` pentru puii lor
lor,, nevoi]i s` r`m#n` \n cuib pentru
c` nu le-au crescut, \nc`, aripi. |n cur#nd, \ns`, poate chiar m#ine,
\nt`rindu-[i aripile [i s`tui s` priveasc`, ei \[i vor urma p`rin]ii \n
t`riile cerului. Acolo, sus, vor \n]elege cu adev`rat binecuv#ntarea
zborului. Iar c#nd osteneala \i va cuprinde, vor fi bucuro[i s`
reg`seasc`, la umbra st#ncilor
st#ncilor,, cuibul acela primitor care le va
odihni aripile.

2PLVLXQHQRX¼
Totul a \nceput \n urm` cu [apte luni, o
dat` cu venirea \n Bra[ov a personalului
Escadrilei 21 Avia]ie {coal`. Pentru ace[ti
oameni aerodromul din Ghimbav era un teren
complet necunoscut, sarcina lor fiind similar`
\n oarecare m`sur` cu cea a vechilor
exploratori: veniser` s` descopere, s`
construiasc` o lume nou`. La momentul
venirii lor, aerodromul nu beneficia de
facilit`]ile zborului cu aeronave militare.
Trebuiau, deci, executate o serie de lucr`ri
pentru ca activitatea de zbor s` se desf`[oare
\n condi]ii de maxim` securitate: amenajarea
c#mpului de zbor, dispunerea tehnicii,
\ncercarea aeronavelor, \ndeplinirea
condi]iilor prev`zute de Preciz`rile {efului
Statului Major al For]elor Aeriene pentru
desf`[urarea activit`]ii de zbor pe anul de
instruc]ie 2002–2003 etc. Volumul de munc`
fiind foarte mare, for]ele Escadrilei 21 Avia]ie
{coal` au fost \nt`rite cu personal specializat,
deta[at de la alte unit`]i de avia]ie, dar [i cu
personal nespecializat \n deservirea avia]iei,
din structura Academiei For]elor Aeriene,
acesta din urm` fiind preg`tit prin convocare
de specialitate. Oamenii au citit mai \nt#i
regulamentul tehnic al zborului, [i-au \nsu[it
apoi atribu]iile care le reveneau, \n func]ie
de locul ocupat \n echipa de start,
finaliz#ndu-[i preg`tirea prin rezolvarea unor
situa]ii practice, pe c#mpul de zbor.
Activit`]ile au demarat la 1 martie, cu
amenajarea pistei, iar disponibilitatea
personalului implicat \n realizarea acestora
a f`cut posibil` reluarea activit`]ii de zbor pe
aerodromul din Ghimbav la 25 aprilie a.c.
“Nu a fost u[or, \ns` am reu[it s`
\nnobil`m Academia For]elor Aeriene cu o
nou` misiune: desf`[urarea activit`]ii de zbor
cu studen]ii. De acum avem o structur`
specializat` destinat` acestei cauze. La
sosirea Escadrilei 21 Avia]ie {coal`, \n
toamna anului trecut, ne-am confruntat cu
dou` probleme majore: cea tehnic` – viz#nd
aducerea avioanelor [i a mijloacelor
adiacente specifice – [i cea legat` de
infrastructur` – urm`rind amenajarea
c#mpului de zbor pentru instruirea cu
aeronave militare. Colateral, au ap`rut o serie

de probleme \n plan social, pilo]ii [i personalul
tehnic care deservesc aeronavele IAK-52
venind din alt` garnizoan`. Conducerea
Academiei, de[i a f`cut eforturi deosebite, a
reu[it s` rezolve p#n` \n prezent numai
primele dou` probleme,
solu]iile oferite necesit`]ilor
sociale put#nd fi acceptate
numai cu caracter temporar. |n
ceea ce prive[te preg`tirea
pentru demararea activit`]ii de
zbor, numirea unui aviator la
comanda Academiei For]elor
Aeriene a fost o decizie de bun
augur, experien]a acumulat`
anterior, \n calitate de pilot [i
conduc`tor al unor structuri
militare de avia]ie, de c`tre
generalul de flotil` aerian`
doctor Constantin Zaharia
f`c#nd posibil` ridicarea
aeronavelor de la sol \n numai
o lun` de la ocuparea noii
func]ii” – ne-a m`rturisit
prorectorul Academiei For]elor
Aeriene, comandorul doctor Traian
Atanasiei.

3ULYLQGVSUHYLLWRU
O misiune nou` \nseamn`, \n primul
r#nd, alocarea unor resurse noi. Acestea sunt
neap`rat necesare pentru intrarea \n ritmul
normal de desf`[urare a procesului de
\nv`]`m#nt, fie el teoretic – cel care intr` \n
sarcina Catedrei de Avia]ie [i Ap`rare
Antiaerian` – , fie practic- aplicativ – domeniu
gestionat de Escadrila 21 Avia]ie {coal`. |n
momentul de fa]`, Academia se confrunt` cu
un deficit de cadre de specialitate, inginerii
de avia]ie cu experien]` nefiind motiva]i
pentru ocuparea func]iilor disponibile \n
sistemul de \nv`]`m#nt militar. |n privin]a
preg`tirii practic -aplicative, se impun anumite
demersuri, legate \n primul r#nd de
amenajarea la terenul de zbor a unei s`li
pentru servirea mesei [i a unei s`li cu du[uri
destinate personalului tehnic [i navigant,
utilit`]i absolut necesare desf`[ur`rii
activit`]ii de zbor \n condi]ii normale.
Despre realiz`rile [i planurile de viitor
viz#nd domeniul asigur`rii bazei tehnico-

HENRI COAND~
116 ani
de la na[tere
La 7 iunie 1886, la Bucure[ti, s-a n`scut Henri
Coand`, cel care la numai 24 de ani avea s` se impun`
cu autoritate ca unul dintre cei mai str`luci]i savan]i ai
lumii. A studiat la Liceul “Sf. Sava” [i Liceul Militar din
Ia[i. |n 1905, a absolvit {coala militar` de artilerie, geniu
[i marin` ca sublocotenent de artilerie.
Interesat de propulsia prin reac]ie, t#n`rul Henri
Coand`, remarcat de directorul Pirotehniei Armatei, a
studiat, conceput [i realizat \n 1907 c#teva modele de
rachete pirotehnice. |n acest fel a experimentat zborul
folosind for]a reactiv` la mijloace mai grele dec#t aerul.
Rezultatele l-au \ncurajat [i a experimentat zborul unei
machete de avion care folosea ca mijloc de trac]iune o
rachet`. Pasionat de cercetarea [tiin]ific` \n domeniul
tehnicii [i \ncurajat de experimentele f`cute, a p`r`sit

materiale ne-a vorbit c`pitan-comandorul
Gheorghe Levcenco, profesor \n cadrul Catedrei
de Avia]ie [i Ap`rare Antiaerian`: “Pe linia
preg`tirii activit`]ii de zbor, o prioritate a conducerii
Academiei For]elor Aeriene a fost crearea unei
baze sportive pentru studen]ii aviatori navigan]i.
La ora actual`, \n baza material` a [colii exist`
un complex de aparate pentru preg`tirea fizic` a
pilo]ilor [i un simulator de para[utare. Aparatele
complexului sunt destinate antren`rii pentru
activit`]ile desf`[urate \n condi]ii de suprasarcin`,
specifice \ntrebuin]`rii \n lupt` a avia]iei
supersonice. Preg`tirea fizic` are o importan]`
primordial` \n formarea pilo]ilor militari, motiv pentru
care consider c` alocarea unui num`r mai mare

format, \n baza unei hot`r#ri a Consiliului
Suprem de Ap`rare a }`rii, pe structura
Grupului Avia]ie {coal` Leg`tur`, din
Foc[ani. Declan[area activit`]ii de zbor a fost
posibil` ca urmare a eforturilor personalului
escadrilei, conjugate cu cele ale cadrelor [i
conducerii Academiei For]elor Aeriene.
Problemele cu care ne-am confruntat au fost
deosebite, \ns`, la aceast` or`, ele sunt, \n
bun` parte, de domeniul trecutului. O dat`
cu primul avion IAK-52 care a decolat de pe
aerodromul din Ghimbav, am deschis o nou`
fil` \n istoria avia]iei militare. Oamenii sunt
entuzia[ti, perspectivele promi]`toare, totu[i,
momentan, personalul pe care \l avem la
dispozi]ie este insuficient pentru planurile

,$.
de ore antren`rii pe aceste aparate ar fi benefic`.
Simulatorul de para[utare, care vizeaz`
acomodarea studen]ilor cu [ocurile generate de
utilizarea para[utei de salvare, de[i a fost
omologat, nu a fost utilizat p#n` \n prezent, absen]a
fondurilor nepermi]#ndu-ne achizi]ionarea unor
sisteme de siguran]` absolut necesare func]ion`rii
sale \n cele mai bune condi]ii. Pe viitor ne-am
propus \nzestrarea Academiei For]elor Aeriene cu
cu un ansamblu de simulatoare de zbor cu 6 grade
de libertate, beneficiind de sisteme optoelectronice
perfomante, similare celor utilizate de statele
membre NATO pentru formarea deprinderilor
practice in]iale de executare a procedurilor [i
manevrelor specifice zborului. Preg`tirea
studen]ilor no[tri pe aceste simulatoare nu va fi o
distrac]ie, ci se va \ncheia cu sus]inerea unor
examene serioase, a c`ror miz` va fi garantarea
accesului la zbor pe respectiva aeronav` numai
celor care demonstreaz` reale calit`]i de
zbur`tor”.

=ERU?Q`DUD%»UVHL
“Escadrila 21 Avia]ie {coal` – ne-a
m`rturisit comandantul acestei structuri,
comandorul {tefan Dumitrache – s-a

armata [i a urmat
cursurile mai multor
universit`]i din Germania, Belgia [i Italia,
consacr#ndu-se
domeniului aeronautic.
Concomitent cu studiile
a realizat [i un planor
\mpreun` cu inginerul
Giani Caproni, cu care
a efectuat c#teva
zboruri. |n anul 1909
s-a \nscris la {coala
Superioar` de Aeronautic` din Paris, pe care a
absolvit-o \n 1910.
Continu#nd studiul [i experimentele, \n decembrie
1910 a expus, la Salonul Interna]ional de Aeronautic`
de pe Champs Elisées, un aeroplan de o construc]ie
uimitoare. Prin forma [i caracteristicile “extravagante”,
acest avion a atras aten]ia speciali[tilor din acea vreme.
Era un biplan cu anvergura aripilor inegal`. Principala
deosebire fa]` de aeroplanele vremii consta \n lipsa
elicei, iar aripile erau “\mbr`cate” cu un placaj sub]ire [i

propuse, escadrilei revenindu-i pe l#ng`
misiunea transform`rii studen]ilor \n pilo]i
militari, responsabilitatea form`rii unor noi
instructori de zbor. La ora actual`, cei mai
mul]i pilo]i ai no[tri sunt sublocotenen]i, cele
aproximativ 100 de ore de zbor efectuate de
fiecare dintre ace[tia fiind insuficiente
confirm`rii lor ca profesori. Cea mai stringent`
problem` cu care ne confrunt`m r`m#ne \ns`
asigurarea unor spa]ii de cazare care s`
\ncurajeze stabilirea oamenilor no[tri,
\mpreun` cu familiile lor, \n Bra[ov, cunoscut
fiind faptul c` singurul mediu \n care omul se
reface \n cel mai scurt timp este cercul s`u
de intimitate. Avia]ia nu se poate face \ntre
dou` trenuri... Am demonstrat c` se poate
zbura \n }ara B#rsei, \ns` va trebui s` g`sim
solu]ii pentru a permanentiza aici zborul
avia]iei militare”.
Unul din tinerii pilo]i ai Escadrilei 21
Avia]ie {coal` este sublocotenentul C`t`lin
Nastas`
Nastas`, absolvent al Academiei For]elor
Aeriene, promo]ia 2000. Acesta ne-a declarat:
“Misiunea instructorilor de a-i \nv`]a pe al]ii
s` zboare mi se pare sf#nt`. Cred c`
satisfac]ia tr`it` de oamenii ace[tia, de[i nu
poate fi exprimat` \n cuvinte, este imens`.
Acesta este principalul motiv pentru care \mi
doresc s` devin instructor de zbor. |n plus, \n

lucios. Pe bordurile de atac ale aripilor ap`reau ni[te
suprafe]e care ast`zi sunt numite “vole]i de fant`“,
destinate s` m`reasc`, la comand`, suprafa]a portant`.
Asemenea elemente se reg`sesc [i ast`zi, dup` 92 de
ani, la cele mai moderne aeronave.
Aeronava lui Coand` a surprins [i a impresionat
cele mai luminate spirite ale momentului. Spre exemplu,
constructorul turnului Eiffel afirma: “B`iatul acesta s-a
n`scut cu 30, dac` nu cu 50 de ani prea devreme”. |ntradev`r, solu]iile lui Coand` s-au materializat dup` 30 de
ani, c#nd primul avion reactiv, construit de italianul Giovani
Batista Caproni, a zburat efectiv.
Tehnologiile existente \n 1910 nu permiteau realizarea
unui avion reactiv opera]ional.
Referindu-se la realiz`rile lui Coand`, un alt renumit
om de [tiin]`, academicianul rom#n Elie Carafoli, sublinia:
“Prioritatea inginerului Henri Coand`, \n ceea ce prive[te
inven]ia avionului cu reac]ie, este recunoscut`
pretutindeni”. Iar André Bié afirma \n articolul “Primul avion
turbopropulsat din lume”, publicat \n revista “Aviation
Magazine” din 1955: “Aeroplanul Coand`, prezentat la
Salonul Interna]ional de Aeronautic` din 1910, unde a
fost extrem de remarcat, este un veritabil exemplar de

profesia noastr` experien]a [i, implicit,
valoarea unui pilot se m`soar` \n orele
zburate pe diverse tipuri de aeronave. P#n`
\n prezent, am acumulat 60 de ore de zbor
pe IAK-52. Este un avion bun, cu posibilit`]i
deosebite [i sunt sigur c` anul viitor voi fi
instructor!”

8QYLV?PSOLQLW
De[i se afl` \n plin proces de
restructurare, activit`]ile Academiei For]elor
Aeriene \[i desf`[oar` cursul firesc. Procesul
de \nv`]`m#nt continu`, nestingherit de
cursurile, seminariile [i convoc`rile cu
participare interna]ional` la organizarea
c`rora Academia ia parte cu rezultate
remarcabile. La toate aceste activit`]i se
adaug` o nou` misiune, despre a c`rei
semnifica]ie ne-a vorbit comandantul
Academiei For]elor Aeriene, generalul de
flotil` aerian` doctor Constantin Zaharia
Zaharia:
“Zborul pe aerodromul din Ghimbav a fost un
vis mai vechi al avia]iei militare. Rezultatele
eforturilor noastre sunt dovada vie a faptului
c`, atunci c#nd oamenii \[i doresc cu
adev`rat, visurile se transform` \n realitate!
Nu ne-a fost u[or, \ns`, beneficiind de sprijinul
unei echipe de speciali[ti a Statului Major al
For]elor Aeriene, am reu[it s` realiz`m toate
condi]iile de securitate necesare desf`[ur`rii
activit`]ii de zbor. |ncep#nd de acum,
preg`tirea studen]ilor aviatori \n Academie
vizeaz` dou` domenii distincte –
\nv`]`m#ntul [i zborul – care, de[i autonome,
interac]ioneaz` permanent, personalul care
\ncadreaz` catedrele particip#nd la anumite
ac]iuni de preg`tire a zborului [i chiar la zbor.
|n felul acesta, cursurile teoretice vizeaz`
activitatea practic`, ceea ce contribuie la
\nchegarea procesului complex de formare
a pilo]ilor militari. Pe de alt` parte, faptul c`
Academia For]elor Aeriene preia sarcina
preg`tirii practice a studen]ilor aviatori ofer`
{colii de Aplica]ie pentru Avia]ie posibilitatea
concentr`rii tuturor energiilor de care dispune
pentru realizarea misiunii sale fire[ti:
specializarea absolven]ilor”.

A[adar, la poalele T#mpei a
\nceput zborul. La man[a avioanelor IAK-52 se afl`, deocamdat`, instructorii, preg`tind
minu]ios zborul de aclimatizare
al studen]ilor navigan]i din
anul I, care urmeaz` s` se
desf`[oare \n prima jum`tate a
lunii iunie.
Aproape de cuib, o nou`
genera]ie de vulturi prinde
aripi...

Locotenent CIPRIAN
P~TRA{CU

avangard`... Problema a fost abordat` sub un unghi
deosebit de interesant, iar solu]ia, chiar dac` nu a dat
imediat rezultatele scontate, permitea pentru viitor cele
mai str`lucite speran]e”.
Peste ani, savantul Henri Coand` a r`mas [i este
recunoscut \n lumea speciali[tilor ca inventatorul avionului
reactiv. |ns` realiz`rile omului de [tiin]` rom#n nu se
opresc aici. |n cei 86 de ani de via]`, Coand` a realizat
260 de inven]ii [i 700 inova]ii.
Pentru meritele sale, Henri Coand` a primit
numeroase titluri [i medalii, \ntre care: Marea Medalie a
Parisului; Meritul pentru cercet`ri [tiin]ifice \n gradul de
comandor – acordat de UNESCO; Medalia Militar` a
Aeronauticii Franceze; Doctor Honoris Causa acordat de
Institutul Politehnic din Bucure[ti.
Henri Coand` a reprezentat spiritul creativ rom#nesc,
recunoscut \n \ntreaga lume, [i se cuvine s`-i cinstim cum
se cuvine memoria,inclusiv la 7 iunie 2002, c#nd se
\mplinesc 116 ani de la na[terea sa.
General de flotil` aerian`
dr. CONSTANTIN ZAHARIA
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Modernizarea elicopterului IAR-330 PUMA
cu sistemul SOCAT \[i arat` roadele
I-a urmat locotenent-comand o r u l E u g e n S u c i u . Despre
aptitudinile sale de zbur`tor, ca [i
despre ale celui de-al treilea \n
“ordinea de b`taie” a performerilor
acestei ac]iuni \n premier`,
locotenent-comandorul Adrian

PERFORMAN}E
|N POLIGON
Evenimentul mult a[teptat –
prima tragere din elicopter cu un
tun turelat, cu posibilit`]i de a fi
aservit la casc` sau la sistemul de
observare – s-a \nf`ptuit.

Locotenent-comandor Adrian
Constantinescu

Locotenent-comandor Eugen
Suciu

Baza de elicoptere de la Titu s-a
preg`tit din timp pentru ca
momentul s` se deruleze \n cele
mai bune condi]ii. {eful de stat
major, c`pitan-comandorul Victor }ecu, [i comandantul escadrilei, c`pitan-comandorul Necul a i T ` t a v u , s-au deplasat \n
poligonul Cincu, pentru organizarea, \n detaliu, a activit`]ii. Le-au
urmat loc]iitorul comandantului
pentru logistic`, l o c o t e n e n t comandorul ing. Eduart Doru,
cu oamenii s`i, echipa de armurieri,
\n frunte cu l o c o t e n e n t - c o mandorul Nicolae Ioni]` [i

c`pitanul ing. Mihai Oan]`.
Dup` dou` zile de preg`tire
teoretic` cu instructorul israelian
Joseph Ron, au urmat zborurile.
Mai \nt#i \n dubl` comand`, prilej
cu care s-au exersat manevrele de
intrare la obiectiv, efectuarea
tragerilor de la punct fix [i din
mi[care, ie[irea din dispozitiv etc.
Trei dintre cei patru pilo]i rom#ni
care au deschis, \n fapt, aceast`
activitate de preg`tire de lupt` au
mai executat trageri cu tunul de pe
elicopter, cu armament clasic, nu cu
un tun turelat.
Cel dint#i a executat trageri
reale comandantul escadrilei.
Av#ndu-l, bine\n]eles, al`turi pe
instructorul israelian. Prima, de la
o distan]` de 1.000 de metri de ]int`
[i de la 50 de metri \n`l]ime, cu
aservirea la sistemul de observare,
iar cea de a doua, de la 500 de metri
distan]` [i aceea[i \n`l]ime, cu
aservirea la casc`. Trageri scurte,
de 20 de proiectile. Una mai bun`
dec#t alta.

3LORW URPºQ OD ,6$) 

Prima misiune:
Karachi – Kabul –
Karachi

u[or. Traversarea unui front
noros cu fenomene orajoase
nu-i deloc pl`cut`, ca de altfel
nici cobor#rea \n gaura Kabulului [i aterizarea pe o pist`
la 1.830 metri, \nconjurat` de
cote de c#te 3–4.000 metri. Nu
aterizarea pune probleme, ci
cobor#rea sub plafon te ]ine
\ncordat. Aceasta deoarece nu
[tim c#t de corecte sunt
informa]iile meteo pe care le
primim la decolare, cunoscut
fiind faptul c` m`sur`torile nu
sunt f`cute cu mijloace prea
sigure. Dar au reu[it b`ie]ii!
S-au \ntors cu bine [i cu
bucuria unui lucru temeinic
f`cut. Zborul lor a fost urm`rit
[i de englezi, dar [i de
reprezentantul nostru de la
Centrul de Coordonare al
zborurilor din UK. Mul]umit [i
el, mul]umi]i [i ai no[tri. Se
cunoa[te dup` cum vorbim la
telefon; latini fiind, ne exterioriz`m mul]umirea prin
limbaj [i gesturi.

24 martie 2002, ora 06.30.
Primul echipaj rom#nesc
decoleaz` de la Karachi
pentru a transporta 10,5 tone
de ap`. Preg`tirea misiunii cu
calm [i profesionalism,
beneficiind de un program de
preg`tire pe calculator, a
st#rnit curiozitatea englezilor.
Zbor cu englezii
Cine sunte]i [i ce misiuni a]i
mai f`cut? – sunt primele
\ntreb`ri din seria celor multe
Cred c` \n orice profesie,
ce au urmat, la care au trebuit realiz`rile de v#rf ale colegilor
s` r`spund` rom#nii.
de breasl` constituie o
Zborul nu a fost deloc curiozitate [i un imbold. Acesta

C`pitan-comandor Neculai
T`tavu

C`pitan Constantin Grigore

Constantinescu, cititorul nostru a
aflat din reportajul publicat, \n urm`
cu dou` luni, despre aplica]ia
STRONG RESOLVE 2002, din
Polonia. La cele men]ionate, se
adaug` acum [i calit`]ile de lupt`tor
aerian.
Dup` Constantinescu, a urmat
c`pitanul Constantin Grigore. O
dat` \ncheiate tragerile sub
\ndrumarea [i supravegherea
instructorului israelian, [i cu avizul
acestuia, fiecare pilot instructor
rom#n [i-a redob#ndit locul \n
echipajul lui obi[nuit. Aceasta s-a [i
vrut de altfel, ne spune locotenentcomandorul Eugen Suciu: \nsu[irea
procesului de instruire \n combinarea capabilit`]ilor sistemului
SOCAT cu cele ale tunului,
\nv`]area procedurilor de tragere de
este [i motivul pentru care
am solicitat s` zbor \n calitate
c`tre instructori
de observator \n cabina de
pentru ca [i ei, la
pilotaj cu unul din echipajele
r#ndu-le, s`-i preg`engleze, \ntr-o misiune de
teasc` \n acest sens
aterizare, noaptea, pe Kabul.
pe to]i cei care
Noutatea [i dificultatea
zboar` IAR-330
constau \n faptul c` se zboar`
PUMA SOCAT.
[i aterizeaz` cu reducerea
Pe toat` durata
aproape total` a luminilor de
tragerii, fiecare a
cabin` [i complet` a celor
trimis \n ]int` c#te
exterioare, inclusiv a celor de
360 de proiectile.
aterizare. Regula zborului la
Din diverse pozi]ii,
Kabul este aceea de “vezi [i
\n`l]imi [i distan]e.
evit`“. Dar ce te faci c#nd
Este mult, este
afar` este noapte [i \n jur sunt
pu]in? Ei apreciaz`
numai mun]i? Englezii au
c` le-a fost suficient
g`sit r`spunsul: folose[ti
pentru a-[i \nsu[i
dispozitive de vedere pe timp
deprinderile necede noapte – N.V.G.
sare pentru execuEnglezii, tineri amabili,
tarea tragerilor cu
mi-au oferit [i mie dispozitivul
[i m-au \nv`]at de ce, c#nd [i
acest tip de tun,
cum s`-l folosesc. Mare lucru,
pentru a re]ine reacdomnule, [tiin]a asta! Am
]iile specifice ale
putut s` v`d [i rafalele de
aeronavei \ntr-o astarme automate [i exploziile
fel de \mprejurare.
de la sol, opera unor oameni
De altfel, sarcina
care aveau via]a grea \n acele
tr`g`torului devine
momente. Instructiv zbor [i
simpl`, sistemul cu
sunt convins c` [i noi, dac`
care este dotat eliam avea astfel de “juc`rii”, am
copterul prelu#nd o
putea s` zbur`m f`r` proserie de opera]ii
bleme \n acelea[i condi]ii ca
care, \n formula cla[i ei.
sic`, erau \n sarcina
celor de la bord. |n
Comandor
fapt, indiferent de diFLORIN C~LIN
rec]ia de deplasare a

elicopterului, tunul r`m#ne tot
timpul... pe ]int`. Corec]iile fiind
introduse \n sistem de calculator.
De asemenea, la tragerile cu acest
tip de tun, reculul, practic, nu
exist`.

p`duri sau \n alte locuri, f`r` nici o
surs` de lumin` la bord sau \n
suprafa]a unde urmau s` pun`
ro]ile. Chiar [i decol`rile [i
ateriz`rile de pe aerodrom s-au
f`cut cu balizajul complet stins [i
asta nu pentru a se notifica neap`rat
lipsa oric`rei surse exterioare, ci
pentru c` ar fi d`unat, sistemul
nefiind compatibil cu asemenea
surse. Numai lumina din cabin`
este compatibilizat` cu N.V.G.
|n prima noapte a fost acoperire
total`, bezn` sut` la sut`. Cei de la
sol se trezeau cu aeronavele l#ng`
ei. Numai zgomotul elicopterelor se
auzea. Exerci]iile au fost precedate
de zboruri \n zon` pe timp de zi
pentru recunoa[terea reperelor, a
obstacolelor, de preg`tirea [i
studiul aprofundat al h`r]ilor de la
sol [i de la bord, stabilirea \n`l]imilor de siguran]`. Aceasta pentru
c` era vorba de zboruri de
instruc]ie. |n cazul unor eventuale
misiuni de lupt` nu va mai fi vreme
de at#tea preparative. Se \ntrebuin]eaz` informa]ii venite p rin

Tunul 20 M 621, produs de firma francez` GIAT Industries, este un tun automat, cu ini]iere
electric` a muni]iei, de calibru 20 mm [i o lungime de 1,7 metri. Func]ioneaz` pe baza
\mprumutului de gaze [i are o caden]` de tragere de 650 p#n` la 850 lovituri pe minut. Are
posibilitatea de limitare electric` a rafalei [i facilitatea de executare a focului lovitur` cu
lovitur`. C#nt`re[te aproximativ 50 de kilograme [i poate opera la temperaturi ce variaz`
\ntre – 30 [i + 70 grade Celsius. Tunul poate fi aservit la casca pilotului, la sistemul de
observareoptoelectronic sau poate fi controlat manual de c`tre tr`g`tor.
Execut` foc la unghiuri de 1100 st#nga-dreapta [i 200 p#n` la 500 sus sau,
respectiv, jos fa]` de axul elicopterului.

ZBOR LA LUMINA...
|NTUNERICULUI
{i a urmat, la scurt timp, cel
de-al doilea moment memorabil.
Zborul cu N.V.G. Adic`, mai
concret, cu dispozitiv de vedere pe
timp de noapte sub form` de
ochelari sau, dac` vre]i, de binoclu.
“Zborul cu N.V.G. – precizeaz`
locotenent-comandorul Suciu – se
bazeaz` pe captarea luminii
reziduale reflectat` de fiecare corp
[i o amplificare a acesteia de peste
25.000 de ori. Este o realizare
extraordinar`. Un zbor \n care nu
este vorba de nici o imagine clasic`,
nici \n infraro[u, cum cred mul]i.
Dar nici un zbor \n care noaptea
vezi ca ziua”.
Prin intermediul acestui sistem,
la Titu, timp de cinci nop]i, s-a reu[it
ceva nemaipomenit. |n fiecare
noapte, \ntr-un \ntuneric deplin,
T`tavu, zis “Leu”, Suciu [i
Constantinescu au executat zbor \n
zon`, la \n`l]imi de 50 de metri, cu
c#te dou`-trei ateriz`ri \n teren
limitat, la fiecare schimbare a
capului compas. Ateriz`ri \n poiene,
\ntre copaci, la marginea unor

satelit. {i, tocmai de aceea, lucrul cu
dispozitivul de vedere pe timp de
noapte trebuie dintru \nceput bine
priceput. Primul care a efectuat un
asemenea zbor a fost tot T`tavu. El
a decolat cu Ron direct spre zon`
\ntruc#t cu un an \n urm` se ini]iase
\n folosirea sistemului. Ceilal]i doi,
Suciu [i Constantinescu, au exersat
mai \nt#i l#ng` aerodrom. Apoi, dup`
dob#ndirea deprinderilor necesare,
“au atacat” [i ei zonele. O dat`
brevetat \n zborul cu N.V.G.,
comandantul escadrilei, c`pitancomandorul T`tavu, a zburat, \n
ultimele dou` seri, cu cei doi ca
secunzi. Impresionant c` \n asemenea condi]ii ei v`d aproape ca [i
ziua, de[i afar` \ntunericul este ca
smoala. Iarba, copacii se disting clar,
\n verde, aprecierea exact` a
distan]ei fa]` de ace[tia (care apar,
\n imagine, mai \ndep`rta]i dec#t \n
realitate) fiind \nc` o problem` de
rezolvat. Pe care at#t Suciu, c#t [i
Constantinescu o vor face negre[it,
cel t#rziu \n luna iulie. Apoi ceilal]i.
Ca \ntr-o [tafet` ce nu va \nceta la
Titu p#n` c#nd ultimul pilot
planificat s` fac` trecerea pe IAR-330
PUMA SOCAT va zbura [i noaptea.
PETRE B@N~
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Exper]i rom#ni [i ai NATO lucreaz` la

STUDIUL ANALITIC AL AP~R~RII
AERIENE A ROM@NIEI
ziei de Asigurare a Ap`r`rii din cadrul Directoratului de Ap`rare Aerian` [i Management al
Traficului Aerian. Studiul
vizeaz` evaluarea capacit`]ii de ap`rare aerian`
a Rom#niei [i cuprinde 4
etape, corespunz`toare
domeniilor abordate:
supravegherea radar
(surveillance), avia]ia de
v#n`toare (fighters),
artileria [i rachetele solaer (G.B.A.D.), sistemul

de comand`, control [i
comunica]ii (C3).
P#n` \n prezent s-au
derulat primele 3 etape
ale acestui program
care urmeaz` s` se
\ncheie \n luna octombrie a.c., cu prezentarea
raportului final. Fiecare
etap` se finalizeaz` cu
un raport cuprinz#nd
recomand`ri pentru
\mbun`t`]irea capabilit`]ii de ap`rare aerian`
a Rom#niei.

AERODROM
{I CER

Iat` o fotografie despre care nu
avem foarte multe am`nunte. O
public`m deoarece ni se pare
extraordinar ca un avion s` ajung` \n
aceast` pozi]ie, pe un teren total
accidentat, a[a cum pute]i observa, [i
s` r`m#n` cu toate elementele sale
mai fragile (elice, aripi, tren de
aterizare) intacte. Se pare c` norocul
intr` uneori \n propor]ie hot`r#toare
\n ecua]ia zborului unor pilo]i. Cel
care... a pus avionul \n aceast` pozi]ie
se numea Gheorghe Butnaru [i era
elev la o [coal` de avia]ie care a
func]ionat pe aerodromul PreajbaMare (T#rgu-Jiu). Accidentul s-a
petrecut la 23 iulie 1940, av#nd
principal` cauz` o pan` de motor.

FOTO REMEMOR~RI

|n perioada 21–23
mai a.c., s-a desf`[urat,
la Bruxelles, o \nt#lnire
de lucru pentru elaborarea “Studiului analitic
referitor la ap`rarea
aerian` a Rom#niei”.
La aceast` \nt#lnire
au participat exper]i din
cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene ale
Rom#niei [i exper]i
NATO, condu[i de Jim
Lovell, [eful Sec]iei
Ap`rare Aerian` a Divi-

TOP GUN

Pentru pasiona]ii de avia]ie, [i nu numai, consemn`m apari]ia
nr. 5 (din 2002) al revistei TOP GUN. |n paginile acestei edi]ii
ve]i g`si o bogat` prezentare
– a[a cum am fost obi[nui]i
deja – a tehnicii de avia]ie
(JAS-39 GRIPEN, A-400 M [i
OH-58 D). Acestor materiale li se
adaug` [i elemente de istorie a avia]iei.
Nu lipsesc informa]iile despre actualitatea aviatic` la nivel
mondial, tendin]e [i evolu]ii.
Ca un element de noutate, revista este \nso]it` de un
compact disc de prezentare a avionului JAS-39 GRIPEN.

Sora locotenentului erou Gheorghe Mociorni]` despre

78/%85472$5($9,$`4$3,/278/8,
La una din [edin]ele lunare ale
filialei Bucure[ti a Asocia]iei
Rom#ne pentru Propaganda [i
Istoria Aeronauticii, din sal` s-a
ridicat o distins` doamn` profesor
universitar. Era pentru prima dat`
c#nd se afla printre noi. Dup` ce sa prezentat [i a \nceput s`
vorbeasc`, asisten]a a urm`rit-o cu
respira]ia oprit`. Era sora
studentului erou locotenent
GHEORGHE MOCIORNI}~,
Maria Mociorni]`, singurul supravie]uitor din cei opt copii ce au
purtat acest nume.
|ntr-o zi de duminic`, i-am
solicitat o \ntrevedere. Mi-a
acordat-o cu bun`voin]`. R`sfoim
\mpreun` publica]ii ale vremii care
au scris despre erou, documentele
de familie, c#te au mai r`mas. Parte
din ele au fost donate Muzeului
Avia]iei, altele, \ntre care carnetul
de student, o fotografie \n carling`,
ochelarii de zbor, s-au pierdut c#nd
Muzeul Militar Central s-a mutat
din Calea 13 Septembrie. Cu
aceea[i durere \n glas ca atunci
c#nd a aflat despre tragica
dispari]ie a fratelui, doamna
profesoar` poveste[te:
“Gellu, cum \i spuneam noi, era
predestinat avia]iei, poeziei,
desenului [i sportului. Singur a
\nv`]at s` scrie [i s` citeasc`. La
numai cinci ani citea deja bine.
Clasele primare le-a f`cut \n
localitatea natal`, B`icoi, unde a
v`zut lumina zilei la 14 martie 1919.
Primele clase de liceu le-a urmat la
Bucure[ti, la <<Matei Basarab>>.
Petre Panaitescu, viitorul savant

Perpessicius, care \i era profesor de
rom#n`, \l nota numai cu zece. Pentru
cuno[tin]e, dar [i pentru valoarea
poeziilor sale. |i prevedea o carier`
literar` str`lucit`. Singur \[i ilustra
crea]iile. Din clasa a treia, \ntruc#t
taxele erau mari, s-a dus singur la
F`g`ra[ [i s-a \nscris la liceul <<Radu
Negru>>, pe care \l absolvise [i fratele
s`u mai mare, Stelian. P`rin]ii nici nu
[tiau unde este liceul. N-aveau nici
timp [i nici bani s` umble cu noi. Am
izbutit singuri \n via]`. Lucrurile
treceau de la unul la altul. Nu eram,
a[a cum b`nuiau mul]i, fiii industria[ului Mociorni]`. Gellu, mai mult
dec#t to]i, a avut chiar de suferit din
aceast` cauz`. Era invidiat, ocolit.
Tata, fiind cotizant ARPA, avea \n
cas` mai multe materiale care f`ceau
propagand` avia]iei. Gellu, de mic,
ar`tase predilec]ie spre arta zborului.
|n 1939, dup` terminarea liceului, s-a
\nscris la Facultatea de Litere [i
Filosofie din Bucure[ti. |n paralel,
urma [i o [coal` de pilotaj. Apoi s-a
\nscris \n {coala Militar`. A \ntrerupt
studiile universitare. |n 1941 a plecat
pe front fratele mai mare, Stelian. Era
absolvent al Facult`]ii de Drept. Pleda
\n limba francez` pentru belgieni. Se
\nscrisese la doctorantur`. |n noaptea
de Anul Nou 1942 s-a petrecut un
lucru tulbur`tor. Gellu invitase acas`,
la B`icoi, mai mul]i prieteni cu care
s` petreac` Revelionul. {i cum era
obiceiul ca la cump`na dintre ani s`
se \mpu[te anul ce a trecut, a ie[it
afar` cu pu[ca de v#n`toare a tatei. Au
tras ceilal]i, iar c#nd a venit r#ndul lui,
a alunecat [i a c`zut. Arma s-a
desc`rcat. Apoi, to]i b`ie]ii au plecat

acas`. Gellu a intrat \n cas`, s-a dus la
el \n dormitor [i s-a \nchis acolo,
pl#ng#nd. Peste ani aveam s` aflu, de
la unul din acei b`ie]i, ce s-a \nt#mplat
atunci. |n momentul producerii
incidentului, Gellu ar fi exclamat: <<A
murit Stelic`>>.
A[a a [i fost! La c#teva zile am
primit comunicarea c` exact \n
momentul “v`zut” cu ochii min]ii de
Gellu, Stelic` a c`zut \n lupt` l#ng`
Sevastopol. F`cea parte din Batalionul
4 V#n`tori de Munte. A fost decorat
post-mortem cu <<Coroana Rom#niei>> \n gradul de cavaler cu
panglic` de Virtute Militar`. Era a
doua decora]ie \n familie. Din
p`cate, acordat` \n urma sacrificiului unei vie]i. Tata sc`pase,
dup` trei ani de front, \n primul
r`zboi mondial. Supravie]uise
calvarului M`r`[e[tilor, unde
fusese c`l`ra[ cu schimbul.
Primise <<Virtutea Ost`[easc`>>.
A venit [i r#ndul lui Gellu s`
intre \n lupt`. Dup` trei victorii
aeriene este r`nit, aterizeaz` for]at.
Internat \n spital, n-am [tiut nimic
despre cele \nt#mplate p#n` c#nd,
\ntr-o zi, a venit acas`. }in minte c`
era pansat la un picior. Auzind la radio
despre evenimentele de la 23 August
1944, l-a rugat pe tata s`-l duc` la cea
mai apropiat` unitate de avia]ie. Era
la Filipe[tii de P`dure. A \nh`mat caii
[i au plecat \n noapte. Cu lacrimi \n
ochi, s`rmanul tata \l l`sa [i pe cel deal doilea copil, dup` Stelian, \n voia lui
Dumnezeu. La \ntoarcere, c`ru]a a
fost mitraliat` de pe un tren blindat
nem]esc care f`cea naveta C#mpina –
Ploie[ti \n ap`rarea zonei petrolifere.

Cu acest titlu, a
ie[it de cur#nd de
sub tipar, la Editura Militar`, cu
sprijinul Asocia]iei
Rom#ne pentru
Propaganda [i Istoria Aeronauticii, o
carte document
despre oameni [i
fapte care au marcat existen]a avia]iei noastre militare
[i civile din cea de
a doua parte a secolului trecut.
Cu deosebire,
autorul, Ioan Chereche[, membru al Uniunii Scriitorilor, pe vremuri reporter militar la publica]iile
“{oimii patriei” [i “Ap`rarea patriei”, se opre[te
asupra celor ce au pus temelie avia]iei militare cu
reac]ie, zbur`tori [i tehnicieni pe care i-a cunoscut,
mai ales \n timpul peregrin`rilor sale gazet`re[ti pe
aerodromurile ]`rii. (P.B.)

Caii au murit, iar c`ru]a a fost distrus`.
El a sc`pat ca prin minune. Ne-am
trezit cu el acas` dup` dou` zile,
numai cu biciul \n m#n`.
|ntre timp, un alt frate r`m`sese
cu o invaliditate pe via]` \n urma
refugierii din calea ru[ilor. Un destin
negru plana asupra familiei noastre.
|n toamn`, Gellu este avansat
locotenent. |ncep#nd cu 24 august
1944 a participat la toate misiunile de

lupt` pentru eliberarea Ardealului de
Nord, a Ungariei [i Cehoslovaciei.
Abia \mplinise 26 de ani c#nd, \n
fatidica zi de 21 aprilie, se consuma o
alt` tragedie”.
Amintirile sunt, dup` 57 de ani, la
fel de tulbur`toare. Cu greu, doamna

\[i ascunde lacrimile. Ne reculegem
r`sfoind caiete de poezii, epigrame,
aprecieri ale comandan]ilor [i
instructorilor lui de zbor care-i
l`udau calit`]ile de zbor, reviste [i
ziare \n care-i este nemurit` via]a
stins` at#t de fulger`tor.
Sunt invitat s` ascult dou`
casete \n care regretatul pictor,
istoric [i iubitor al avia]iei, nea Ion
}ar`lung`, adunase tot ce se putea
despre erou.
Atunci, la 21 aprilie 1945, cu doar
c#teva zile \nainte de terminarea
r`zboiului, la nord de Nemice, spre
Brod, dup` ce nimicise o coloan`
inamic`, a plecat \ntr-o nou` misiune.
Avea s` fie [i ultima. IAR-ul 80
pilotat de locotenentul Mociorni]`
din Grupul 2 Avia]ie V#n`toare
este lovit \n plin de artileria
antiaerian` de pe ma[inile unei
alte coloane, asupra c`reia se
angajase de c#teva ori cu toate
gurile de foc. Pe drumul spre
Horni Rovna, avionul s-a
pr`bu[it. |n el at#rna trupul
schilodit [i ars al pilotului. O
parte din cabin` [i ampenaj au
dus-o, doi s`teni, tat` [i fiu,
acas`. Dup` 43 de ani, le-au donat
Muzeului Militar Na]ional
Rom#n, prin gestul fostului copil
de atunci, Josef Pavelcik, ajuns
deputat \n Parlamentul Cehoslovaciei.
|n minte \mi st`ruie o strof`
dintr-o poezie scris` de Gheorghe
Mociorni]` cu dou` luni \nainte de
a se muta din amfiteatrul facult`]ii
\n ceruri: “…{i z`rile-s at#t de
largi…/Motorul c#nt`, c#nt`…/{i
c#ntecul e-n mine,/Iar eu sunt
c#ntec/C#ntecul orb al destinului”.

A consemnat
comandor (r) PETRE B@N~
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AVIA}IA MILITAR~ – O NECESITATE
FOARTE COSTISITOARE
Transportul aerian militar \nregistreaz`
o nou` apari]ie: A 400 M. Pre]ul unui aparat
va fi de 80 milioane dolari, dac` cele [apte
]`ri participante la program vor comanda,
\n total, 308 avioane de acest tip. Compania
Thales Avionics va crea bordul pentru
avionul A 400 M, dezvolt#ndu-l pe cel aflat
\n dotarea avioanelor A 320/340. Ca [i
avionul C-130 J, al companiei Lockheed
Martin, A 400 M va avea ca instrument de
zbor de baz` un monitor tip HUD.
Compania EADS Aerospatiale va integra
HUD-ul \n cabin`.
Obiectivele de viitor pentru avioanele de
instruire sunt: crearea unei avionici modulare
[i introducerea cupolelor performante din
sticl`. Conform “Frost & Sullivan”,
principalele programe de modernizare,
pentru avioanele de instruire sunt:  T-38 C
Talon, din dotarea For]elor Aeriene ale S.U.A.
– programul va permite men]inerea \n
serviciu a 500 de aparate p#n` \n anul 2025.
Prin modernizare, se vor introduce sisteme
de tipul: MFDs, HUD, TCAS [i GPS;  MiG
AT – un posibil candidat pentru For]ele
Aeriene ale Indiei, dac` negocierile de
cump`rare a 60 de avioane HAWK vor e[ua.
Selectarea acestui tip de avion (MiG AT) va
fi motivat` de faptul c` \n dotarea For]elor
Aeriene ale Indiei sunt deja avioane SU-30,
iar \n cur#nd vor intra [i MiG-29;  ALPHA
JET – se afl` \n dotarea For]elor Aeriene ale
Fran]ei de mai bine de 20 de ani. Programul

de modernizare, realizat de Thales Avionics,
va cuprinde introducerea unei avionici
modulare cu dou` monitoare multifunc]ionale,
un nou HUD, sistem HOTAS [i GPS.
A[a cum apreciaz` “Frost & Sullivan”,
viitorul pie]ei de avionic` militar` este
promi]`tor, mai ales dac` lu`m \n considerare
urm`torii factori:  cre[terea num`rului de
avioane care au fost utilizate mult timp va
aduce, dac` nu comenzi pentru avioane noi,
\n mod cert programe de \mbun`t`]ire.
Costurile pentru men]inerea [i repararea
sistemelor analogice cresc cu fiece zi;
 tendin]a de creare a unui standard comun
\n domeniul industriei de sisteme avionice,
at#t pentru avioane militare, c#t [i civile;
 transmisiile de date vor juca un rol foarte
important pentru avioanele militare. Cu un
sistem sigur (bine securizat) de transmisii
date, avioanele de v#n`toare vor controla
zone mai mari av#nd \n vedere [i
performan]ele superioare ale rachetelor din
dotare;  sistemele afi[ate pe c`[tile de zbor
vor fi implementate la o scar` mai larg` \n
viitorul apropiat, lideri \n acest domeniu
fiind companiile Rockwell Collins [i Elbit;
 probabil cel mai promi]`tor lucru pentru
pia]a industriei de avionic` militar` va fi legat
de producerea aparatelor de zbor f`r` pilot,
care [i-au demonstrat capabilitatea de a
executa misiuni de recunoa[tere \n
Afganistan [i urmeaz` s` execute misiuni de
lupt` cu lansare de rachete.

S`rb`torirea inginerului Radu Manicatide

Remarcabil inventator
[i constructor
La sediul ROMAERO, \n cadrul unei
prestigioase manifest`ri, a avut loc miercuri,
29 mai a.c., s`rb`torirea a 90 de ani de via]` ai
renumitului inventator [i constructor de
avioane ing. RADU MANICATIDE.
|n deschiderea simpozionului omagial a
fost prezentat Decretul Preziden]ial prin care, \n cadrul
unui ceremonial, la Palatul
Cotroceni, [eful statului,
domnul Ion Iliescu, i-a
conferit personal venerabilului creator Ordinul “Steaua
Rom#niei” \n grad de cavaler.
Totodat`, s-a dat citire
scrisorii pe care i-a adresat-o
primul ministru, domnul
Adrian N`stase.
Cele dou` documente, ca
[i cuv#nt`rile rostite \n
timpul festivit`]ii, au adus un
cald [i binemeritat omagiu
omului [i savantului prin a
c`rui \ndelungat` [i bogat`
activitate creatoare, desf`[urat` vreme de
peste cinci decenii, s-au realizat 25 de
prototipuri de avioane [i s-au construit, sub
directa sa \ndrumare [i supraveghere, 400 de
aeronave.
Aeronavele sportive, utilitare, de [coal`,
antrenament, hidroavioane, sanitare [i cu alte

Redac]ia

\ntrebuin]`ri, concepute de savant, \l situeaz` pe
Manicatide \n galeria celebrilor \nainta[i, al`turi
de Vuia, Vlaicu, Coand`, Carafoli, conferindu-i,
de asemenea, un mare prestigiu interna]ional,
\ntruc#t aparatele sale au fost zburate \n mai
multe ]`ri din Europa [i Africa.

La manifestare, organizat` de Asocia]ia
Rom#n` pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii [i Funda]ia Aerospa]ial` Rom#n`,
cu concursul altor coorganizatori [i sponsori ca:
IAR Bra[ov, S.C. ROMAGRO S.A., OPIAR,
ROMATSA S.A., S.C. INAV S.A., au participat
secretari de stat [i consilieri \n ministere de
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Se estimeaz` c` F-35 va fi produs \n 3.000 de exemplare, iar fabrican]ii
aeronavei vor ob]ine 300–350 miliarde dolari SUA

profil, fo[ti mini[tri [i comandan]i ai Avia]iei
Militare, directori generali de \ntreprinderi
aeronautice, de cercetare aerospa]ial`, personal
navigant [i tehnic activ [i \n rezerv` din institu]ii
[i unit`]i de avia]ie, membri A.R.P.I.A.
Pilotul [i inginerul Radu Manicatide a fost
omagiat de fo[ti colaboratori, beneficiari [i
\nv`]`cei, de lideri ai \ntreprinderilor \n care a
lucrat, ai institutelor de cercetare [i proiectare
care i-au preluat conceptele [i ideile novatoare,
i-a fost relevat` contribu]ia de seam` la
relansarea, dup` r`zboi, a industriei aeronautice
rom#ne.
Calit`]ile deosebite ale avioanelor construite
de el au fost prezentate de cei ce le-au zburat,
performan]ele acestora
duc#nd la ob]inerea unor
recorduri mondiale de
\n`l]ime [i durat`, dar [i la
adev`rate recorduri de
longevitate, fiind exploatate \n zbor de c`tre unii
pilo]i de la \nceputul
carierei p#n` la ie[irea la
pensie. La mitinguri
aeriene [i concursuri sportive, IAR-urile lui Manicatide au aterizat \n fa]a
tribunelor oficiale pe
aerodromuri ale capitalelor unor ]`ri europene
\n condi]ii autocontrolate
de pene provocate care
l`sau asisten]a cu respira]ia oprit`, pe terenuri
accidentate din ]ar` [i din alte state. Renumitul
pilot Constantin Manolache, maestru emerit al
sportului, care a zburat nu mai pu]in de zece
tipuri de avioane, din cele 25 proiectate de
Manicatide [i care, [i acum, la cei peste 70 de
ani, execut` \nalt` acroba]ie, a prezentat mo-
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mente deosebite, unele chiar picante, incredibile \n care aeronavele inginerului
constructor au f`cut adev`rate minuni.
Generalul-maior (r) Aurel Niculescu, care a
comandat mul]i ani {coala Militar` de Ofi]eri
de Avia]ie “Aurel Vlaicu”, Avia]ia Militar`,
precum [i {coala de pilotaj din Angola, a
punctat, \n stilu-i oratoric inconfundabil,
evenimente din timpul c#t a zburat trei din
prototipurile inginerului, IAR-ul 23 fiind
apreciat \n Angola, de elevii acestei ]`ri,
preg`ti]i de instructori rom#ni \n cadrul
misiunii “Sirius”.
Tot despre zborurile de-o via]`, dar cu
avioanele agricole ale lui Manicatide, cu care
a fertilizat toate c#mpiile ]`rii, a vorbit cu
entuziasm [i doamna Ruxanda Agache Mihe[,
prima femeie pilot care a efectuat asemenea
misiuni.
A[a cum ar`ta [i la primirea la pre[edintele
]`rii, Radu Manicatide, la cei 90 de ani ai s`i,
are \n proiect construirea unui nou avion, iar
directorul general al ROMAERO, inginerul
Francisc Tob`, a f`cut public` hot`r#rea
\ntreprinderii pe care o conduce de a-i acorda
tot sprijinul.
|n zona ROMAERO, printr-o hot`r#re ce
o va emite Consiliul General al Municipiului
Bucure[ti, o strad` va purta numele marelui
inventator.
Festivitatea s-a \ncheiat prin \nm#narea
de Diplome de Merit [i plachete omagiale
unor personalit`]i din avia]ie de c`tre cei doi
moderatori [i lideri ai forurilor organizatoare, general-locotenent (r) Iosif Rus,
pre[edintele A.R.P.I.A., [i prof. ing.
Gheorghe Coman, pre[edintele Funda]iei
Aerospa]iale Rom#ne.
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Mai multe tipuri de avioane de lupt` vor
intra \n serviciu p#n` \n 2010. |n Statele
Unite, de pild`, va \ncepe preproduc]ia
aeronavelor F-22A [i F-35, urm#nd ca
utilizatorii militari s` primeasc` mai multe F18 E. Primul Eurofighter Typhoon va intra \n
serviciu anul acesta. De asemenea,
compania Dassault va \ncepe livrarea lui
Rafal M. Aceste programe presupun livrarea
a 700 de avioane \n intervalul 2005–2006.
Consor]iul Loockheed Martin / Northrop
Grumman / British Aerospace a fost selectat
pe 26 octombrie 2001, \n dauna companiei
Boeing, s` produc` avionul F-35. “Frost &
Sullivan” estimeaz` c` Loockheed va ob]ine
aproximativ 300–350 miliarde dolari \n urma
producerii [i v#nz`rii avionului F-35. Din
consor]iul c#[tig`tor fac parte: Northrop
Grumman, Lockheed Martin Sanders [i
Honeywell. De asemenea, \n producerea
avionicii [i sistemelor pentru misiuni sunt
implica]i: TRW, Rockwell Collins (incluz#nd
Kaiser Electronics), BAe Systems, Litton
Advanced Systems [i Harris Corp.
Departamentul Ap`r`rii al Statelor
Unite [i Ministerul Ap`r`rii al Marii Britanii
sunt principalii clien]i ai avionului F-35.
Canada, Norvegia, Belgia [i Israel sunt [i
ele interesate de achizi]ionarea acestui tip
de avion. Se estimeaz` c`, \n urm`torii 25
de ani, vor fi comandate 3.000 de avioane
F-35. Livr`rile c`tre Departamentul Ap`r`rii
al Statelor Unite vor \ncepe \n anul 2008.

