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Luni, 17 iunie, a.c., diminea]a, la Monumentul Eroilor
Aerului din Bucure[ti s-a desf`[urat tradi]ionalul ceremonial
militar cu care \ncep, \n fiecare an, manifest`rile de s`rb`torire
a Zilei Avia]iei Rom#ne.
|n prezen]a secretarului de stat la Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale [i [ef al Departamentului pentru Rela]ia cu
Parlamentul, Armonizare Legislativ` [i Rela]ii Publice, domnul
Sorin Encu]escu, a reprezentan]ilor conducerii ministerelor [i
institu]iilor de profil, a unor fo[ti comandan]i ai Avia]iei Militare,
membri ai A.R.P.I.A., precum [i a unui numeros public, au fost
depuse coroane de flori din partea: Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale, Ministerului Lucr`rilor Publice, Transporturilor [i
Locuin]ei, Statului Major al For]elor Aeriene, Statului Major al
For]elor Terestre, Autorit`]ii Aeriene Civile din Rom#nia,
ROMATSA, ROMAVIA, Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda
[i Istoria Aeronauticii [i Federa]iei Aerospa]iale Rom#ne,
Aeroclubului Rom#niei, Federa]iei Aeronautice Rom#ne.

Moment de bilan] \n
bazele destinate instruc]iei centralizate a
militarilor \n termen:
evaluarea [i reparti]ia
la unit`]i
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Evalu`ri temeinice, proiecte curajoase
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Emo]iile
unui examen
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ROM@NIA – APRECIAT~
PENTRU AC}IUNILE
SALE |N AFGANISTAN
Participarea activ` a Rom#niei la misiunea For]ei
Interna]ionale din Afganistan (ISAF), contribu]ia ei,
inclusiv militar`, la opera]iunile \mpotriva
terorismului interna]ional sunt recunoscute [i
apreciate \n mod public, printre al]ii, de c`tre Jeffrey
Simon, analist al Institutului de Studii Strategice al
Universit`]ii Na]ionale de Ap`rare din Washington,
organism care realizeaz` studii [i analize strategice
pentru Pentagon, pentru Statul Major |ntrunit al
Armatei S.U.A. Astfel, \ntr-un recent interviu acordat
postului Radio Rom#nia, apreciatul analist a afirmat
c` ]ara noastr` a fost “de mare ajutor” \n misiunile
antiteroriste de dup` 11 septembrie 2001, subliniind
\n mod special contribu]ia rom#neasc` la for]a de
men]inere a p`cii din Afganistan. “Cred c` este
corect s` ar`t`m – a declarat Jeffrey Simon – c`
Rom#nia face, de fapt, mai mult dec#t fac unele
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“Cred c` este corect s` ar`t`m– afirm`
JEFFREY SIMON, analist la Institutul de Studii
Strategice din Washington – c` Rom#nia face,
de fapt, mai mult dec#t fac unele ]`ri membre
ale NATO \n aceast` misiune pe termen lung...”

]`ri membre ale NATO \n aceast` misiune pe
termen lung... Ceea ce s-a \nt#mplat dup` 11
septembrie a fost o mai mare recunoa[tere a
importan]ei geostrategice a Rom#niei, \n special
din perspectiva mai ampl` a luptei \mpotriva
terorismului. Este acesta unul din motivele
pentru care candidatura Rom#niei la integrarea
\n NATO a fost consolidat`, iar rolul Rom#niei
este foarte probabil c` va fi din ce \n ce mai
important”.
|n eforturile at#t de mult apreciate pe care
Rom#nia le face \n cadrul luptei \mpotriva
terorismului interna]ional, cu prec`dere \n misiunea
ISAF, For]elor Aeriene le revine meritul de a fi fost
deschiz`torul de drum, dar [i acela de a fi executat
cu succes numeroase misiuni de lupt` \n zbor.Dup`
cum se [tie, luni, 28 ianuarie 2002, aeronava militar`

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

rom#neasc` C-130 Hercules cu num`rul 6166 a
plecat de pe Baza 90 Transport Otopeni cu destina]ia
Afganistan, duc#nd la Kabul deta[amentul de militari
rom#ni [i logistica acestora pentru misiunea ISAF.
De atunci, periodic, au loc transporturi spre [i
dinspre Afganistan, pilo]ii militari rom#ni av#ndu-[i
“domiciliul” provizoriu \n ora[ul pakistanez Karachi.
Cu acela[i tip de aeronav` va fi transportat, \n
ora[ul afgan Kandahar, [i Batalionul 26 “Neagoe
Basarab”, cu un efectiv de 405 militari, care ia parte,
\ncep#nd cu 1 iulie a.c., la misiunea ISAF. |n mai
multe curse consecutive, pilo]ii militari vor
transporta lupt`torii rom#ni, dup` un program
judicios pus la punct. La man[a aeronavelor C-130
Hercules se afl` profesioni[ti des`v#r[i]i, nu o dat`
aprecia]i \n mod public de importan]i factori de
conducere din staff-ul NATO, din conducerea ISAF.
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Au mai r`mas patru luni [i jum`tate p#n` la summit-ul NATO de la Praga
e m`sur` ce zilele se scurg [i ne
apropiem de summit-ul NA
TO de la
NAT
Praga, eveniment de \nsemn`tate
deosebit` pentru Europa [i pentru \ntreaga
omenire, sporesc [i speran]ele rom#nilor
ca ]ara noastr` s` fie invitat` la aderare,
s` devin` membru de facto [i de jure al
Alian]ei Nord-Atlantice. Iar speran]ele
noastre au ca fundament, pe de o parte,
eforturile concertate pe calea reformei
structurale a societ`]ii [i a organismului
militar
militar,, iar pe de alt` parte, aprecierile
laudative, sprijinul [i “notele” mari pe care
Statele Unite [i ]`rile occidentale le acord`
Rom#niei \n “cursa” pentru integrarea euroatlantic`, ceea ce ne men]ine, \n
continuare, \n “c`r]ile” summit-ului de la
Praga, din noiembrie a.c.
Iat`, pe scurt, c#teva din semnele [i
semnalele pozitive la adresa Rom#niei, tot
at#tea argumente \n favoarea unui happyend pentru noi la “examenul” din capitala
Cehiei.

P

O ST
ATELE UNITE SUNT CU NOI. Mai mul]i
STA
oficiali americani implica]i \n procesul de extindere a
Alian]ei Nord-Atlantice, printre care comandantul
suprem al For]elor NATO \n Europa, generalul Joseph
Raltson, au fost audia]i, recent, \n subcomitetul pentru
Europa al Comitetului pentru Rela]ii Interna]ionale din
cadrul Camerei Reprezentan]ilor a Congresului S.U.A.,
prilej cu care cei audia]i au subliniat, la unison,
progresele substan]iale \nregistrate de ]`rile candidate
la admiterea \n Alian]`, contribu]ia acestora, \n special
a ROM@NIEI, la opera]iunile militare NATO din Balcani
[i din Afganistan.
Aceea[i concluzie a reie[it [i pe timpul audierilor, din
Senatul american, unde subsecretarul de stat pentru afaceri
politice, Marc Grossman, [i subsecretarul de stat pentru
politica ap`r`rii, Douglas Feith, au declarat c`, \n virtutea
argumentului “cu c#t avem mai mul]i alia]i, cu at#t vom fi

 REDUCERE DE EFECTIVE.
AR-T
ASS,
Potrivit agen]iei de pres` IT
ITAR-T
AR-TASS,
efectivele [i tehnica militar` apar]in#nd
Grup`rii 27 Avia]ie, din compunerea
contingentului rus din cadrul KFOR
(Kosovo), au fost reduse cu 30 de pilo]i,
tehnicieni [i mecanici, precum [i cu 3
elicoptere de transport de tipul “Mi-8” [i
un elicopter de atac de tipul “Mi-24”. La
aceast` or`, gruparea rus` are un efectiv
de 30 de militari, dota]i cu dou` elicoptere
“Mi-8” [i 3 elicoptere Mi-24".
 “MAPLE FLAG 2002". Timp de
10 zile, \n zona Cold Lake (Canada), s-a
desf`[urat aplica]ia aerian` purt#nd
denumirea de cod “Maple Flag 2002”.
Potrivit agen]iei REUTERS, care a
transmis aceast` [tire, la exerci]ii au
participat 4.500 de militari din S.U.A.,
Canada, Danemarca, Marea Britanie,
Fran]a, Suedia, Germania, Singapore,
Noua Zeeland`, Olanda, Austria, Grecia
[i Italia, precum [i observatori militari din
Slovenia [i Turcia. Scopul aplica]iei a fost
dezvoltarea interoperabilit`]ii \ntre For]ele
Aeriene Militare ale celor 13 state
participante.
   TEST “T
OPOL-M”. Surse
“TOPOL-M”.
apar]in#nd Ministerului Ap`r`rii al
ARFedera]iei Ruse, citate de agen]ia IT
ITARTASS, au anun]at c` For]ele Strategice

ROM@NIA – PRINTRE FAVORI}II PROCESULUI
DE INTEGRARE EURO-ATLANTIC~
mai puternici”, S.U.A. sprijin` varianta l`rgirii NATO, la
Praga, cu [apte noi state, printre care [i ROM@NIA.
|n acela[i sens, \n cadrul conferin]ei cu tema
“Provoc`ri de securitate \n regiunea M`rii Negre”,
organizat` de Centrul de Studii Strategice [i
Interna]ionale din Washington (CSIS), pre[edintele
Comitetului S.U.A. pentru NATO, Bruce Jackson, a
declarat c`, dac` ROM@NIA [i Bulgaria vor intra efectiv
\n Alian]a Nord-Atlantic` \n 2003–2004, securitatea \n
regiunea M`rii Negre “va c`p`ta un fundament solid, prin
acoperirea a dou` laturi ale bazinului acesteia”.
Fenomenele europene majore – s-a subliniat \n conferin]`
– sunt, la ora actual`, “securitatea strategic` a M`rii
Negre, integrarea Balcanilor [i sistemul de securitate al
M`rii Adriatice”. Iar h`r]ile politico-militare pentru anul
2010, prezentate de Bruce Jackson la CSIS, cuprind ca
arie acoperit` de NATO [i teritoriul ROM@NIEI!
O EUROP
A NE LAUD~ {I NE SPRIJIN~. Recent,
EUROPA
cotidianul britanic “The Times” a publicat un articol cu titlul
“Aderarea la NATO este un element cheie pentru viitorul
unei na]iuni ren`scute”, dedicat Rom#niei [i eforturilor sale
\n direc]ia integr`rii \n NATO. Ziarul eviden]iaz` succesele
ob]inute de Rom#nia \n domeniul reformei For]elor Armate
[i apreciaz` c` neadmiterea acestei ]`ri \n Alian]` ar fi o
eroare [i ar reprezenta o lovitur` nedreapt` pentru
Guvernul de la Bucure[ti. Articolul relev` c`, pentru
Rom#nia, integrarea \n NATO [i U.E. reprezint`
“reocuparea locului s`u natural \n cadrul unei Europe libere,
dup` o jum`tate de secol de izolare comunist`”.
De altfel, \n mediul politico-diplomatic britanic se
apreciaz` \n mod deosebit progresele realizate de
Rom#nia [i, \ndeosebi, contribu]ia sa la alian]a global`
[i campania militar` \mpotriva terorismului
interna]ional. Marea Britanie sus]ine \ntru totul varianta
american` de “extindere robust`“ a NATO, cu [apte
state, inclusiv ROM@NIA.
|n aceea[i idee, secretarul ap`r`rii din Marea
Britanie, Geoffrey Hoon, aflat zilele trecute \n ]ara

ale Rusiei au executat cu succes un test de
lansare a unei rachete balistice
intercontinentale de tipul “TOPOL-M”,
similar` cu racheta de produc]ie american`
“MINUTEMAN-3” (purt`toare de armament
nuclear). Racheta “TOPOL-M” a fost lansat`
de pe cosmodromul de la Plessetsk, situat
\n nord-vestul Rusiei [i a lovit o ]int` aflat`
\n poligonul militar din Koura (Peninsula
Kamtciatka), dup` parcurgerea a circa 7.000
de kilometri.
 CONTRACT
CONTRACT.. Din Paris, agen]ia de
[tiri FRANCE PRESSE transmite c`
Ministerul Ap`r`rii al Fran]ei a \ncheiat un
contract, \n valoare total` de 15 milioane
euro, cu Oficiul Na]ional pentru Studii [i

noastr`, la invita]ia ministrului rom#n al ap`r`rii, Ioan
summit-ul de la Madrid au propulsat-o printre “candida]ii
Mircea Pa[cu, a declarat c` ]ara sa apreciaz` \n mod
de valoare” la primirea \n Alian]`, \n noiembrie, la Praga,
deosebit progresele Rom#niei \n toate planurile, salut` ROM@NIA put#nd contribui, \ntr-adev`r, la asigurarea
contribu]ia militarilor rom#ni pe frontul antiterorist din
securit`]ii [i stabilit`]ii \n Balcani [i \n Europa!
Afganistan [i “sprijin` \n mod constant” integrarea
ROM@NIEI \n Alian]a Nord-Atlantic`, socotind c`, prin
O {I NA
TO ESTE DE P
AR
TEA ROM@NIEI. Da,
NAT
PAR
ARTEA
[i conducerea Alian]ei, structurile ei fundamentale sunt
aceasta, “Alian]a s-ar \nt`ri pe flancul ei sudic”.
Ve[ti bune pentru Rom#nia [i din Germania. Recent, de partea ]`rii noastre, se pronun]` unanim \n favoarea
Bundestagul a aprobat dou` mo]iuni foarte importante,
admiterii Rom#niei \n NATO la summit-ul de la Praga. |n
acest sens, secretarul general al Alian]ei, lordul George
referitoare, una – la eliminarea din documentele
Robertson, declara, zilele trecute: “Rom#nia a f`cut
preg`titoare pentru summit-ul de la Praga a procedurii
eforturi deosebite pentru a deveni membr` a NATO [i
“admiterea \n m`sura posibilului”, care se referea la
Rom#nia, ]ara noastr` fiind enumerat` f`r` condi]ii al`turi are toate [ansele de a fi invitat` s` se al`ture Alian]ei
Nord-Atlantice pe timpul reuniunii de la Praga... Rom#nia
de ceilal]i [ase candida]i, iar cealalt` – la men]inerea politicii de deschidere a Alian]ei [i pentru alte state (Macedonia, a \nregistrat progrese \nsemnate \n toate domeniile. Felicit
Albania, Croa]ia), dup` summit-ul de la Praga.
Rom#nia pentru sprijinul acordat luptei \mpotriva
|n Bundestag s-au eviden]iat, cvasiunanim,
terorismului interna]ional, ulterior atacurilor din 11
progresele Rom#niei \n implementarea controlului civil
septembrie 2001, \n Statele Unite, \ns` accederea \n
al For]elor Armate, apreciindu-se c` actualii candida]i la NATO nu reprezint` o recompens` pentru un serviciu
onorat [i nici un dar pentru un stat candidat sau altul. M`
aderare sunt “mult mai bine preg`ti]i dec#t primele trei
state primite \n Alian]`“ (Polonia, Cehia [i Ungaria – n.n.).
bucur c` Rom#nia a \n]eles acest lucru [i ac]ioneaz` \n
consecin]`... Dimensiunea sudic` a Alian]ei are o
Parlamentarii germani au cerut Guvernului de la Berlin
respingerea temerilor generate de eventualele costuri importan]` deosebit`, iar \n ceea ce prive[te Rom#nia,
exagerate ale extinderii NATO [i au apreciat c` aceasta trebuie s` continue implementarea reformelor.
“extinderea Alian]ei este \n interesul Germaniei [i al La Praga, decizia final` va fi luat` \n func]ie de meritele
fiec`rui candidat \n parte. Persevera]i!”
Europei, \ntruc#t asigur` stabilitatea intern` a
continentului”.
Mai limpede nici nu se poate. Putem accede \n NA
TO
NAT
Iat` [i concluziile finale ale studiului
numai prin propriile eforturi, numai persever#nd \n
privind l`rgirea NATO, \ntocmit de
\ndeplinirea obiectivelor de aderare, asumate prin
Institutul de Studii Strategice [i
Interna]ionale din Portugalia: \n Alian]`
documentul MAP
MAP.. {i putem face acest lucru! {i vrem s`
trebuie primite acele state care nu doar
facem acest lucru! Numai de la acest punct \ncolo
“consum`“ securitate, ci [i “produc”, a[a
optimismul nostru se poate justifica, speran]ele pentru Praga
cum este cazul ROM@NIEI; s` fie
pot fi realiste!
primite acele state care s` contribuie,
efectiv, la \nt`rirea Alian]ei [i care s`
poat`, realmente, s` participe la toate
Pagin` realizat` de
opera]iunile militare ini]iate de NATO;
NICOLAE RADU
eforturile f`cute de Rom#nia dup`

Cercet`ri Aerospa]iale (ONERA),
pentru cercetarea [i dezvoltarea
unei noi genera]ii de radare –
“INOVANTE”. Autorit`]ile militare
franceze preconizeaz` s`
realizeze, p#n` \n anul 2005, un
sistem de detectare, localizare [i
identificare a amenin]`rii, unic \n
Europa, iar contractul \ncheiat cu ONERA
se \nscrie \n efortul de dezvoltare a
tehnologiilor de v#rf \n domeniul militar [i
de reducere a decalajului pe care Fran]a \l
are fa]` de S.U.A. \n acest domeniu.


  MODERNIZARE. Conducerea
For]elor Aeriene Militare ale Federa]iei

AR-T
ASS,
Ruse, citat` de agen]ia IT
ITAR-T
AR-TASS,
analizeaz` posibilitatea moderniz`rii
avionului de v#n`toare-interceptare “MiG31”, prev`zut` \n Programul de \nzestrare
a For]elor Aeriene Militare p#n` \n anul 2010.
|n cadrul procesului de modernizare se
urm`re[te echiparea aeronavelor militare de
tipul “MiG-31” cu aparatur` de bord
performant` [i noi tipuri de rachete dirijate.
   ACORD. A[a cum informeaz`
agen]ia CTK, mini[trii ap`r`rii din Slovacia,
Cehia, Ungaria [i Polonia au semnat, recent,
la Pie[tany (Slovacia) un acord privind
modernizarea \n comun a elicopterelor de lupt`
de tipul “Mi-24”, aflate \n \nzestrarea For]elor

ACCIDENTE AVIATICE
   “T
ORNADO” (GERMANIA).
“TORNADO”
Dup` cum transmit surse militare din
Berlin, un avion militar \n dubl` comand`
de tipul “Tornado”, apar]in#nd For]elor
Aeriene Militare ale Germaniei, s-a
pr`bu[it \ntr-o regiune din statul american
New Mexico, la aproximativ 30 kilometri
nord de baza aerian` Holloman.

TORNADO

Accidentul a avut loc \n timpul unor
exerci]ii aeriene comune americanogermane, desf`[urate pe teritoriul S.U.A.
   “Mi-8” (FEDERA}IA RUS~).
Potrivit unui comunicat al Ministerului
pentru Situa]ii Excep]ionale, un elicopter
militar de tipul “Mi-8”, apar]in#nd For]elor
Aeriene ale Federa]iei Ruse, s-a pr`bu[it
\n apropiere de muntele Aktur, din Altai.
Membrii echipajului [i-au pierdut via]a. Nu
se cunosc, deocamdat`, cauzele accidentului.
 “JAGUAR” (INDIA). Un avion de
lupt` de tipul “Jaguar”, din \nzestrarea
For]elor Aeriene Militare ale Indiei, s-a
pr`bu[it imediat dup` decolare \n
apropierea bazei aeriene de la Ambala,
situat` la circa 200 de kilometri nord de
New Delhi. Pilotul nu s-a putut catapulta [i
[i-a pierdut via]a \n catastrof`.

Aeriene ale acestor ]`ri. Conform acordului,
cele patru state vor elabora un proiect ce va
aduce beneficii importante economiilor
na]ionale prin folosirea poten]ialului propriilor
industrii de armament.
   DISLOCARE. Dup` cum
TED PRESS,
relateaz` agen]ia ASSOCIA
ASSOCIATED
Escadrila 211 V#n`toare american` a
revenit la Baza Aerian` Oceana, dup` o
perioad` de [ase luni de dislocare \n
Marea Arabiei. Baza Aerian` Oceana este
singura de pe teritoriul S.U.A. unde pot
ateriza [i de pe care pot decola avioanele
de tip “F-14”, a c`ror misiune principal`
este sprijinul portavioanelor apar]in#nd
flotelor S.U.A. din Oceanul Pacific [i din
Oceanul Atlantic.
 “AMADEUS 2002”. |n spa]iul
aerian al Austriei s-a desf`[urat aplica]ia
aerian` multina]ional` denumit` codificat
“Amadeus 2002”. Dup` cum relev`
agen]ia FRANCE PRESSE, la exerci]ii
au participat Fran]a (cu patru aeronave
militare de tipul “Mirage 2000C” [i c#te
un avion de tipurile “Mirage 2000B” [i “E3F Awacs), Elve]ia (cu patru avioane de
tipul “F/A-18”), Austria (cu cinci elicoptere
model “Alouette 3”, opt avioane de tipul
“SAAB S-35 OE Drakken”, [ase aparate
de tipul “SAAB 105 OE” [i dou` model
“Pilatus PC-6”) [i Italia (cu patru avioane
de tipul “Tornado”). |n prima faz` s-au
executat antrenamente de comandament
[i stat major, iar \n cea de-a doua,
denumit` “LIVEX”, s-au desf`[urat ac]iuni
tip de conducere a opera]iilor aeriene.
Scopul aplica]iei l-a constituit cre[terea
interoperabilit`]ii \ntre unit`]ile aeriene ale
statelor participante, \n cadrul unei opera]ii
multina]ionale de men]inere a p`cii
(“peace–keeping”).
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|n poligonul Capu Midia, racheti[tii au tr`it

Emo]iile unui examen de foc
|n poligonul Capu Midia, Regimentul 17 Rachete Sol-Aer a executat, recent, trageri
de lupt`. Am fost acolo, \ncerc#nd s` surprindem pentru cititorii revistei noastre cele
mai importante secven]e ale examenului de foc pe care l-au sus]inut racheti[tii antiaerieni.

ULTIMELE PREG~TIRI
Soarele de-abia \[i uscase ve[m#ntul dup` baia-i
nocturn`. Aninat la dou` degete deasupra m`rii calme,
scruta cerul. Era numai al lui. Cei c#]iva nori[ori str`vezii
se destr`mau, \n]eleg#nd c` nu aveau nici o [ans` \n fa]a

Colonelul Victor Filimon, comandant
al Regimentului 17 Rachete Sol-Aer

Deodat`, s`ge]ile celor dou` rampe de lansare ale
primei subunit`]i se ridic` \n v`zduh. De[i nu se vede nimic
pe cerul senin, \n larg, prima rachet` ]int` este lansat` de
pe GABARA. Rachetele divizionului, lucind amenin]`tor \n
b`taia soarelui, c#[tig` \ntreaga aten]ie a asisten]ei. Brusc,
un tunet apocaliptic sparge lini[tea de morm#nt de p#n`
atunci. Prima rachet` porne[te, \ntr-un s#s#it prelung, t`ind
cerul \ntr-un teribil, gigantic, neprietenos arc de foc. Soarele
p`le[te. P`m#ntul se cutremur`. Solda]ii, cu capetele
\nfundate \ntre umeri, probabil c` nici nu respir`. Nu au
timp s`-[i revin`. La c#teva secunde, filmul se repet`, cadru
cu cadru. Acela[i tunet apocaliptic, acela[i s#s#it nefiresc,
acela[i cerc de foc care se stinge undeva, departe, \n
ciuperca unei explozii. La ]int`.
Intru \n cabina indicare-dirijare a subunit`]ii care
urmeaz` s` execute urm`toarele dou` lans`ri. Totul este
\ntunecat. Aud voci, \ns` nu v`d dec#t ecranele
fosforescente ale aparaturii. Dup` un timp, \ncep s` disting
oamenii din fa]a ecranelor: echipa de lupt` [i arbitrii. Pentru
c` este, totu[i, \ntuneric \n cabin`, pentru mine, lansarea
urm`toarelor dou` rachete este o experien]` auditiv`:
“Pune]i la preg`tire rachetele”... “Rachetele gata pentru
tragere”... “Divizionul gata pentru tragere”... “Num`r`toare
invers`“... “}int` \n sector”... “Lansare!”... Bum! (prelung,
dar \nfundat)... Ploaie de p`m#nt peste cabin`... “Prindere
canal 1”... “Bravo, operatorii!”... “Prima explozie”...
“Felicit`ri!”
Nu reu[esc s` le v`d chipurile acestor oameni dec#t
atunci c#nd ies din cabin`. Sunt asudate, \ns` luminoase.
Afar` \i a[teapt` ceilal]i membri ai divizionului, bucur#nduse ca ni[te copii. Ofi]eri, militari angaja]i pe baz` de contract,
mai[tri militari, solda]i [i subofi]eri \[i str#ng m#inile, se
felicit` [i se \mbr`]i[eaz`. “S-au dus direct la ]int`; a]`!”
Locotenentul Marian Marinescu, comandant de baterie,
[i locotenentul Stelu Porc`rin, ofi]er cu dirijarea, sunt
ridica]i pe bra]e de colegii lor, \n semn de pre]uire. “Ave]i
grij` s` nu-i sc`pa]i! Ar fi p`cat s`-i pierdem, dup` ce s-au
preg`tit at#t...” – se auzi o voce de undeva, din mul]ime.

razelor sale. Doi pesc`ru[i se prinseser` \ntr-un dans
relaxant, peste ape, dezmor]indu-[i aripile. Cei care [tiu
s` deslu[easc` semnele naturii ar fi prezis, cu siguran]`, o
zi lini[tit` de var`.
Pe ]`rm, la umbra amplasamentului de campanie,
\ncepuse deja raportul regimentului. Comandan]ii
Urmeaz`, apoi, tragerile cu artileria antiaerian` asupra
subunit`]ilor primeau ultimele preciz`ri \n vederea realiz`rii
unui avion f`r` pilot [i a dou` para[ute luminoase. Prima
misiunii \n cele mai bune condi]ii. Aceast` activitate a durat
doar c#teva minute. Oamenii [tiau
foarte bine ce aveau de f`cut.
Antrenamentele demonstraser`
cu prisosin]` lucrul acesta.
|n cur#nd, comandantul
regimentului avea s` ordone
trecerea subunit`]ilor \n starea de
preg`tire pentru lupt`, care s`
permit` urm`rirea electronic` a
elicopterului IAR-330 pe timpul
evolu]iei sale deasupra m`rii,
av#nd ca misiune cercetarea
aerian` [i maritim` a sectorului de
tragere, precum [i verificarea
orient`rii rampei de lansare a
rachetelor ]int`, situate pe
platforma maritim` GABARA.
|n subunit`]ile de foc, ultimele
activit`]i de preg`tire a tragerii
sunt \n toi. Este momentul
\nc`rc`rii rachetelor pe rampele
de lansare. De[i servan]ii f`cuser`
de sute de ori aceast` manevr`,
sunt pu]in emo]iona]i acum, c#nd
l#ng` fiecare dintre ei se afl` c#te
un membru al echipei de arbitri.
Emo]iile dispar, \ns`, ca prin
farmec, o dat` cu prima comand`
a comandantului de ramp`:
“... 3... 2... 1... Lansare!”
“Racheta \n pozi]ie de lupt`!”
serie de lovituri \ncadreaz` avionul foarte str#ns, la fel se
M#inile \ncep s` lucreze rapid [i sigur, ritmul alert al
opera]iunilor fiind impus de rapoartele scurte ale servan]ilor
\nt#mpl` [i cu a doua serie. Cineva, venind din spate, \mi
care se aud p#n` departe, pe mare: “Servant 1, GATA!”,
pune o m#n` pe um`r [i-mi [opte[te complice: “Nu mi-a[
dori s` fiu \n avionul `sta!” |ntorc#ndu-m`, am avut pl`cerea
“Servant 2, GATA!”, “Servant 3, GATA!” |n c#teva minute,
toate rachetele sunt \n pozi]ie de lupt`, iar echipele rampelor
s` salut un vechi prieten – c`pitan-comandorul Ioan
Nec[oiu.
de lansare [i arbitrii p`r`sesc amplasamentele de tragere.
Tragerile se \ncheie cu o nou` serie de lans`ri de
rachete. Alt divizion, alt` echip` de lupt`, aceea[i bucurie
a reu[itei.
Dup` lansare, [eful Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul-locotenent Constantin Gheorghe, a felicitat
Tragerile urmeaz` s` \nceap` dintr-un moment \n altul.
\ntregul personal al Regimentului 17 Rachete Sol-Aer
Privitorii \[i caut` locuri prielnice pentru a putea urm`ri
pentru rezultatele ob]inute, exprim#ndu-[i satisfac]ia
spectacolul \n cele mai bune condi]ii de vizibilitate [i
produs` de tinere]ea echipelor de lupt` ale divizioanelor.
siguran]`.

LANSARE!
...{I FELICIT~RI!

|nc`rcarea rachetei pe rampa de lansare

BOTEZUL FOCULUI
Pentru patru dintre ofi]erii regimentului, acesta este
primul examen de foc. Absolven]i ai Academiei For]elor
Aeriene, promo]ia 1998, ei nu au avut ocazia s` execute
trageri cu rachetele sol-aer p#n` \n prezent. De v`zut, mai
v`zuser` trageri cu complexele de rachete, dar numai pe
casete video \nregistrate. Iat` motivul pentru care \i \ntreb
cum se simt acum, \n calitate de artizani ai acestui
spectacol. “|n sf#r[it, m` simt \mplinit – spune locotenentul
Irinel Mih`ilescu. Abia acum, dup` tragerea cu rachete,
putem spune c` intr`m \n r#ndul racheti[tilor antiaerieni.
Regret c` a trebuit s` a[tept 4 ani momentul acesta, dar
cred c` de acum lucrurile se vor schimba. Sper s` venim [i
anul viitor la trageri, \n poligon!”
“Am muncit mult pentru a participa la trageri \n calitate
de ofi]er cu dirijarea – m`rturise[te locotenentul Stelu
Porc`rin. Am avut, \ns`, norocul s` \nt#lnesc oameni cu
experien]`, care m-au ajutat enorm. }in s` mul]umesc, \n
primul r#nd, mai[trilor militari Ion Pihoc [i Petre
Ecaterinescu. Teoria o \nve]i din c`r]i, dar practica – de la
oameni”.
“Pentru noi este, \ntr-adev`r, o experien]`
ictor Tarciuc. |n
extraordinar` – relateaz` locotenentul V
Victor
poligon am mai fost, o dat`, c#nd eram cursant al {colii de
Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete Antiaeriene. Atunci a
fost cu totul altceva: am venit, am v`zut, am plecat. Acum,
lucrurile sunt schimbate: preg`tire, antrenamente,
responsabilitate. Satisfac]ia este, \ns`, pe m`sura
eforturilor”.
Cel mai fericit este, de departe, locotenentul Mircea
Barac, deoarece a reu[it s` intre \n posesia mult r#vnitului
stegule] pe care racheta \l “sufl`“ \n amplasament, \n
momentul lans`rii. “Cel mai mult mi-a pl`cut goana dup`
stegule]. C#nd am ajuns la rampa de lansare, se sim]ea
\nc` mirosul pulberii arse. M`car pentru at#t, [i tot merita
s` particip la aceast` \ntrecere. Oricum, stegule]ul se afl`
\n siguran]` \n m#inile mele. Am s`-l p`strez cu sfin]enie”.

OAMENI
{I REZULTATE
Regimentul 17 Rachete Sol-Aer [i-a finalizat misiunea
\n poligon. Aplica]ia tactic` cu trageri de lupt` s-a \ncheiat,
a[a cum era firesc, cu bilan]ul \ntregii activit`]i. Colonelul
Petric` Barb`lat`, conduc`torul tragerilor, a prezentat
rezultatele divizioanelor, ale Centrului de Comand` [i
Control, precum [i ale regimentului, pe cele trei categorii
de preg`tire vizate \n aceast` aplica]ie: preg`tirea tehnicii,
preg`tirea personalului [i tragerile de instruc]ie. Regimentul
17 Rachete Sol-Aer a ob]inut calificativul “Foarte bine” la
toate capitolele.
Loc]iitorul [efului Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul Ion Magdalena, \n calitatea sa de pre[edinte al
Comisiei de evaluare, a eviden]iat contribu]ia \ntregului
personal participant la reu[ita aplica]iei , ar`t#nd c`
rezultatele foarte bune ob]inute de regiment reprezint`
dovada elocvent` a seriozit`]ii \n preg`tire, a profesionalismului fiec`rui rachetist, indiferent de specialitatea
sau de gradul s`u.
“Oamenii au muncit din greu pentru a ob]ine aceste
ictor Filimon,
rezultate – mi-a spus colonelul V
Victor
comandantul Regimentului 17 Rachete Sol-Aer. Dup`
p`rerea mea, aplica]iile tactice ar trebui s` se desf`[oare
\n dispozitivul de lupt`, pentru ca verific`rile s` ia \n
considerare specificul zonei \n care este amplasat
regimentul. Dac` am veni \n poligon numai pentru
executarea tragerilor de lupt`, perioada prezen]ei noastre
aici s-ar reduce semnificativ: de la o lun`, la o s`pt`m#n`.
Aceasta \nseamn` reducerea costurilor [i, implicit,
posibilitatea de a executa mai des trageri de lupt`”.

Am c`utat, \n final, s` stau de vorb` cu c#]iva dintre
cei mai buni oameni ai regimentului.
Maiorul Gheorghe S#rbu: “Suntem o echip`. Pentru
ca regimentul s` ob]in` rezultate bune, to]i membrii echipei
trebuie s`-[i sincronizeze eforturile. Noi am reu[it s` facem
foarte bine lucrul acesta, fapt concretizat \n rezultatele
ob]inute”.
C`pitanul Marinel Bu[cu: “Aplica]ia a fost o adev`rat`
competi]ie: fiecare dintre noi s-a \ntrecut pe sine \nsu[i.
Am dat tot ce-am avut mai bun. {i s-a v`zut...”
Locotenentul Ion Turburan: “Abia acum, la a doua
mea tragere, am \n]eles cu adev`rat ce \nseamn` spiritul
de echip`. Oric#t de bun ai fi, nu po]i s` faci nimic f`r`
ajutorul celorlal]i”.
Maistrul militar Aurel Neagoe: “Tragerile de lupt`
reprezint` examenul suprem al preg`tirii racheti[tilor

Trecerea tehnicii regimentului din
pozi]ie de lupt` \n pozi]ie de mar[
antiaerieni. Ast`zi am mai trecut un examen! Al c#telea?
Nu mai conteaz`. Dac` va fi s` fie ultimul, m` bucur c` lam trecut ca-ntotdeauna: cu capul sus!”
Caporalul Dan Feraru: “A[ vrea s` le mul]umesc
militarilor \n termen pentru modul \n care s-au comportat
pe durata aplica]iei. {i eforturile lor au contribuit la
rezultatele regimentului”.

Oamenii au \nceput deja s` treac`
tehnica regimentului din pozi]ia de lupt`
\n pozi]ia de mar[. Lucreaz` repede, ca
[i c#nd examenul pe care tocmai l-au
trecut nu le-a consumat dec#t o infim`
cantitate de energie. Nu este a[a. Oric#t
s-ar str`dui s` o ascund`, oboseala li
se cite[te pe fe]ele arse de soare [i de
v#nt. Oboseala, \ns`, nu a reprezentat
niciodat` o piedic` \n calea
profesioni[tilor motiva]i, hot`r#]i...
Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
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Luni, 17 iunie 2002, Baza 90 Transport Aerian a fost gazda simpozionului
desf`[urat cu prilejul s`rb`toririi Zilei
Avia]iei Rom#ne.
Au participat cadre din conducerea
Statului Major al For]elor Aeriene, personal navigant [i tehnic \n activitate [i
\n rezerv`, membri ai Asocia]iei Rom#ne
pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii.
Manifestarea s-a constituit \ntr-un
bun prilej de rememorare a etapelor
str`b`tute de avia]ia noastr` militar` [i,
cu deosebire, de relevare a locului [i
rolului ei \n sistemul For]elor Aeriene ale
Rom#niei, a transform`rilor structurale
[i de dotare efectuate \n cadrul reformei
produse p#n` acum, ca [i a celor
preconizate a avea loc \n viitor.
O comunicare \n aceast` direc]ie,
“Avia]ia
militar`
–
intitulat`
componenta cea mai dinamic` [i mai
complex` a For]elor Aeriene. Prezent
[i perspective”, a fost prezentat` de
generalul-locotenent
Constantin
Gheorghe, [eful Statului Major al
For]elor Aeriene.
Au mai prezentat comunic`ri
directorul Muzeului Avia]iei, comandorul
Paul Sandachi: “Avia]ia rom#n`: tradi]ie
[i contemporaneitate”, [i noul
comandant al Bazei Aeriene Boteni,
comandorul Lauren]iu Simionescu:
“Transform`rile profunde \n structura
[i dotarea bazelor aeriene, procese
definitorii \n cursa de integrare \n
NATO”.
Public`m \n aceste pagini sinteze
ale comunic`rilor respective, care au
fost urm`rite cu mare aten]ie de
participan]i.

Pe urmele
\nainta[ilor
Tradi]ia, ar`ta \n cadrul interven]iei
sale comandorul Sandachi, reprezint`, \n
fapt, acele constante care ne definesc din
punct de vedere al evolu]iei fenomenului
aeronautic, o sum` de experien]e tr`ite
care, corect analizate, pot determina
evolu]ia pe termen scurt sau lung a
aeronauticii, \n general, [i a diverselor ei
componente, \n particular.
Cunoa[terea [i interpretarea just` a
tradi]iei fac parte din cultura celor care
lucreaz` \n domeniu, a celor care hot`r`sc

pe ce drum va merge la un moment dat
aeronautica.
Evoc#nd rolul [i locul pionierilor avia]iei
noastre \n apari]ia [i evolu]ia noii ramuri a
tehnicii, dimensiunea lor universal`,
considera]ia ce se cuvine acordat` mereu [i
de c`tre to]i rom#nii celor trei corifei care
formeaz` triunghiul de aur al avia]iei, Traian
Vuia, Aurel Vlaicu [i Henri Coand`, la care,
ulterior, s-au ad`ugat noi [i proeminente figuri
de inventatori, comandorul Paul Sandachi a
f`cut o scurt` trecere \n revist` a patrimoniului
institu]iei pe care o conduce [i care num`r`
peste 50.000 de piese grupate \n 27 de colec]ii,
o bibliotec` cu 30.000 de volume [i publica]ii
din domeniul aeronauticii, o impresionant`
arhiv` tehnic`. Un fundament solid pe temeiul

c`ruia s-au elaborat o serie de studii apreciate
\n ]ar` [i \n str`in`tate, lucr`ri de referin]` \n
domeniul istoriografiei de specialitate care sau bucurat de o larg` [i binemeritat`
recunoa[tere interna]ional`, materializat` \n
diplome de excelen]`, scrisori de mul]umire
de la diferite organisme interna]ionale, de la
ambasade.
Autorul a reiterat ideea form`rii de noi
speciali[ti \n interpretarea fenomenului aeronautic [i a atras aten]ia asupra nocivit`]ii ce o
degaj` atitudinea unor diletan]i care
nesocotesc sau minimalizeaz` valorile
tradi]ionale rom#ne[ti.
Eviden]iind importan]a [i interesul ce le
prezint` aderarea Rom#niei la NATO, ac]iune
de anvergur` na]ional` [i interna]ional` remarcabil`, considerat` ca un moment istoric
cu repercusiuni asupra existen]ei [i dezvolt`rii For]elor Aeriene, vorbitorul a prezentat, \n
sintez`, tradi]iile rom#ne[ti \n negocierea [i
\ncheierea unor tratate de o amploare apreciabil`, efectele pe care acestea le-au avut
asupra aeronauticii na]ionale [i, \n special, a
avia]iei militare.
Referindu-se la contemporaneitate,
comandorul Sandachi, pornind de la analiza
fenomenului militar, a conflictelor celor mai
recente din diverse zone ale globului, a
punctat c#teva idei din care transpare locul
tot mai \nsemnat pe care For]ele Aeriene \l au
\n evolu]ia [i rezolvarea situa]iilor conflictuale
[i, de aici, r`spunderea pe care factorii de
putere o au \n asigurarea tuturor condi]iilor
de dezvoltare a acestei categorii de for]e
armate.

Muta]ii
substan]iale
\n bazele
aeriene
Aceasta a fost tema comunic`rii
prezentate de comandorul Lauren]iu
Simionescu. De la \nceput, autorul a subliniat
c` schimb`rile produse \n ultimul deceniu \n
societatea rom#neasc` au avut [i au loc \ntrun context interna]ional aflat \ntr-o ampl`
schimbare, determinat` de c`derea cortinei
de fier, desp`r]irea unor state pe criterii
etnice, reorientarea unor strategii militare na]ionale, apari]ia unor noi amenin]`ri la adresa securit`]ii mondiale.
Vorbitorul s-a referit, totodat`, la considerentele financiare care au stat la originea
schimb`rilor \n domeniu.
De[i con[tientizat` de c`tre unii
militari ca un proces ireversibil, restructurarea a bulversat visuri [i aspira]ii
pentru cei mai \n v#rst` [i a st#rnit
entuziasmul unui nou orizont pentru cei

tineri. Via]a bazelor aeriene a c`p`tat pe
alocuri
valen]ele
unei
curse
contracronometru \n realizarea unor
obiective vitale pentru men]inerea acestor
unit`]i \n r#ndul celor opera]ionale.
Autorul a demonstrat de ce, \n pofida
unor urm`ri dure \n plan social pentru unii,
a rezervelor care mai exist`, el vede, \n final,
restructurarea ca un succes.
Un alt [oc este perceput \n ceea ce
prive[te dotarea cu tehnic`. Chiar dac` ritmul
\nnoirii este marcat de constr#ngeri bugetare
severe, toate bazele aeriene au primit \n
ultimii ani \n dotare tehnic` nou` sau
modernizat`, \ncep#nd cu aeronavele MiG21 LanceR [i IAR-330 SOCAT [i continu#nd
cu sta]iile radio, sistemele de naviga]ie [i de
comand`-control.
Ac]iunea a fost [i este marcat` de
hot`r#ri de mare \nsemn`tate, luate la nivel
central, dar [i \n cadrul unit`]ilor [i marilor
unit`]i, unele cu efecte ce mai stau \nc` sub
semnul neputin]elor – determinate, \n special, de restric]iile bugetare –, al
neajunsurilor existente \ntr-o infrastructur`
ce n-a mai cunoscut de o bun` perioad` de
timp \nnoiri.
C`pitan-comandorul Simionescu a f`cut,
de asemenea, referiri la participarea tot mai
ampl` a For]elor Aeriene la activit`]i militare
interna]ionale, activit`]i care au necesitat
eforturi suplimentare, o evaluare mai
corect` a capabilit`]ilor [i calit`]ilor
oamenilor, o redimensionare a posibilit`]ilor
acestora de a-[i \ndeplini misiunile departe
de ]ar`, disloca]i pe aerodromuri str`ine [i
\n condi]ii diferite de cele existente \n bazele
de origine.
De aici [i o nou` tr`s`tur` a
restructur`rii: nevoia de a avea oameni
potrivi]i, preg`ti]i [i motiva]i s` fac` fa]`
tuturor acestor solicit`ri. Nu vom fi mai mul]i,
dar va trebui s` fim mai buni. Este, dup`
p`rerea autorului comunic`rii, singura cale
de a deveni ceea ce vrem: o ]ar` membr`
NATO cu o armat` de profesioni[ti.
Integrarea \n NATO va \nsemna pentru
personalul din Statul Major al For]elor
Aeriene noi provoc`ri. Una va fi legat` de
asigurarea cadrelor care s` \ndeplineasc`
func]iile din statele majore ale Alian]ei care
vor fi oferite Rom#niei. Calit`]ile [i
performan]ele cerute personalului care
trebuie s` reprezinte ]ara noastr` \n Alian]`
nu vor fi \nt#lnite la tot pasul \n r#ndul
cadrelor din bazele aeriene. Este de a[teptat
ca aceste unit`]i s`-[i trimit` \n misiuni pe
termen lung unele din cele mai preg`tite [i
mai utile cadre, iar lipsa lor din unit`]i se va
resim]i, cu siguran]`.
Apoi, va fi nevoie de alte cadre preg`tite
care s` fie interfa]a dintre Alian]` [i
comandamentele sau unit`]ile rom#ne[ti
care au efective peste hotare. Lucrurile nu
vor mai fi reduse la un ofi]er de leg`tur`;
num`rul acestora va fi, probabil, de ordinul
zecilor. De aceea preg`tirea personalului
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pentru integrarea \n NATO a intrat \n linie
dreapt`, trebuie intensificat`, l`rgit` numeric. Vremea \ncerc`rilor, a tentativelor a
trecut. Pentru cei care au mimat competen]a
vin vremuri grele. |ncerc`rile ce ne a[teapt`
vor cerne rapid valorile reale, iar comenzile
bazelor vor trebui s` aleag` omul cel mai
potrivit pentru multe din func]iile-cheie sau
singulare din unitate.
Un alt aspect semnificativ care
marcheaz` activitatea bazelor aeriene legat
de
integrarea
\n
NATO
este
opera]ionalizarea for]elor. Chiar dac` nu
\ntregul efectiv al unei baze a trecut la
norme de munc` similare celor din Alian]`
(un exemplu ar fi minimul de 120 ore de
zbor pe an), mai devreme sau mai t#rziu
aceasta va deveni o caracteristic` general`.
Noutatea nu const` doar \n diversitatea [i
natura misiunilor executate de unit`]i, ci [i
\n modalit`]ile de executare a acestora.
Aplicate timid la \nceput, procedurile [i
regulile Alian]ei [i-au f`cut u[or-u[or
apari]ia \n via]a bazelor. Desf`[urarea unor
activit`]i cu folosirea exclusiv` a limbii
engleze, misiunile de sprijin aerian
nemijlocit, zborul pe rut` sau cu aparatur`
NVG nu mai sunt o noutate de c#]iva ani.
Unul din obiectivele majore ale viitorului
pentru cadrele bazelor aeriene este ca
aceste relativ recente nout`]i s` devin` un
lucru obi[nuit pentru \ntregul efectiv.

Evalu`ri
temeinice,
proiecte
curajoase
La \nceputul interven]iei sale, domnul
general-locotenent Constantin Gheorghe
a ar`tat c` toate documentele care se
constituie \n filozofia de construc]ie [i
filozofia ac]ional` a avia]iei militare sunt
\n curs de refacere, plec#nd de la doctrin`
[i ajung#nd la manualele de zbor,
respectiv regulamentele de opera]ii. Se
modific`, de asemenea, concep]ia de
conducere. |n aceste zile se definitiveaz`
concep]ia de \nzestrare a avia]iei militare,
a For]elor Aeriene pe termen lung.
|n continuare, [eful Statului Major al
For]elor Aeriene a prezentat dinamica
structurii categoriei noastre de for]e
armate av#nd ca orizont anul 2007. Au fost
nominalizate unit`]ile [i marile unit`]i ce
se vor reorganiza sau constitui, muta]iile
ce se vor produce \n dispunerea acestora,
ca [i \n \nzestrarea cu tehnic` de lupt`,
fiecare aspect fiind explicat [i argumentat
\n detaliu. Aceste transform`ri sunt
necesare \n perspectiva integr`rii

Rom#niei \n NATO, c#nd, \n mod cert, misiunile For]elor noastre Aeriene vor fi mai
complexe [i mai diversificate.
Privitor la modernizarea structurii, s-a
ar`tat c` se va ajunge la concentrarea
efectivelor numai pe direc]ii de ac]iune ce
vizeaz` elementele lupt`toare, operative.
Componentele principale de lupt` \n For]a
Activ` vor fi \ncadrate exclusiv cu
profesioni[ti. Solda]i nu vor mai exista
dec#t \n unit`]ile teritoriale!
Modific`ri importante se vor produce
\n conducerea For]elor Aeriene.
Conducerea administrativ` va reveni
Statului Major al For]elor Aeriene, care,
pe timp de pace, va gestiona resursele
(umane, materiale, financiare) [i va
conduce \nteraga activitate de generare [i
opera]ionalizare a for]elor necesare
\ndeplinirii misiunilor \n mediul aerian.
Conducerea opera]ional` se va exercita
de c`tre Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal. Pe timp de pace, acesta
va conduce for]ele [i mijloacele din
serviciul de lupt`. Va avea \n r`spundere
executarea misiunilor de Poli]ie Aerian`,
antrenarea for]elor opera]ionalizate prin
aplica]ii, exerci]ii independente sau
integrate, cooperarea cu celelalte
categorii de for]e, precum [i activit`]ile de
management al spa]iului aerian.
Bugetul For]elor Aeriene va fi \mp`r]it
asfel: 80 la sut` pentru for]ele active [i 20
la sut` pentru for]ele teritoriale.
|n prezent, eforturile \n privin]a dot`rii
sunt orientate spre modernizare, pentru
c` este mult mai ieftin s` modernizezi
dec#t s` cumperi tehnic` nou`. A[a
procedeaz` majoritatea ]`rilor care au
trecut la o alt` filozofie de mentenan]`, la
o alt` filozofie tehnic`. |n urm`torii ani,
p#n` \n anul 2004, exist` presiuni de plat`
foarte serioase asupra bugetului Statului
Major al For]elor Aeriene, \ntruc#t au fost
contractate foarte multe credite externe
pentru modernizarea avionului MiG-21
LanceR. Ne trebuie bani mul]i s` pl`tim
radarele FPS-117, exist`, de asemenea,
programul SOCAT, prin care vor fi
modernizate 24 elicoptere de lupt`. Un
mijloc de lupt` aerian excelent. Important
este ca noi s` utiliz`m acest elicopter la
capacitatea lui tehnic`, s` sporeasc`
antrenamentele \n toate condi]iile
meteorologice, ziua [i noaptea. Armamentele [i muni]iile pe care le utilizeaz`
acest elicopter sunt deosebit de scumpe,
dar deosebit de eficace.
O sum` important`, circa 75 milioane
de dolari p#n` \n 2004, va fi cheltuit`
pentru
revigorarea
tehnic`
[i
modernizarea aeronavei MiG-29. Iar \ntre
anii 2004–2011 trebuie s` cump`r`m
radare de joas` \n`l]ime, \ntruc#t FPS-117
permite cercetarea la mare \n`l]ime, de
peste 3.000 de metri, sub aceast`
altitudine av#nd nevoie de aparatur`

special`, cea de ast`zi fiind \nvechit` [i
neperformant`.
Domnul general-locotenent Constantin
Gheorghe s-a referit [i la alte categorii de
tehnic` specific` ce urmeaz` a fi
achizi]ionat`. De pild`, aerodromurile de
la C#mpia Turzii [i Bobocu trebuie
echipate cu infrastructuri sistem NATO,
a[a cum este dotat \n prezent aerodromul
de la Fete[ti. Iar \n perspectiv`, \ntre anii
2010–2023, For]ele Aeriene se vor \nzestra
cu aeronave de lupt` multirol [i aeronave
de transport mediu curier. Deocamdat`,
p#n` \n anul 2007, se inten]ioneaz`
cump`rarea a \nc` unui C-130. Referitor

la bugetul For]elor Aeriene, s-a ar`tat c`
p e n t r u p e r s o n a l s e va c h e l t u i
aproximativ 50 la sut`, 30 sau 25 la
sut` va fi repartizat pentru instruc]ie
[ i i n f r a s t r u c t u r ` . Re s p e c t i v , 5 – 8
procente pentru infrastructur` [i 17–20
procente pentru instruc]ie. Iar ceea ce
\nseamn` 17–20 la sut` pentru
instruc]ie din bugetul For]elor Aeriene
se poate deduce raport#ndu-ne la faptul
c`, \n ultimii 10–12 ani, s-au cheltuit, \n
medie, \ntre 2 [i 5 la sut`. Se va realiza,
a[adar, un salt spectaculos \n
administrarea resurselor pentru
instruc]ie.

Manifest`ri \n garnizoane
|n marile unit`]i, institu]iile [i unit`]ile de avia]ie au avut loc adun`ri ale personalului \n care
au fost evocate momente din istoria Avia]iei Rom#ne, s-au elogiat faptele de arme ale celor ce se
afl` la datorie sub Drapel \n bazele aeriene.
La B`ne[ti, din partea Diviziei 1 Aeriene “Siret”, s-au depus coroane de flori la monumentul
\nchinat pionierului avia]iei noastre, inginerul Aurel Vlaicu, [i ridicat pe locul \n care, cu 89 de
ani \n urm`, [i-a g`sit sf#r[itul \n \ncercarea sa de a traversa Carpa]ii.
De asemenea, s-au p`strat momente de reculegere [i s-a adus un pios omagiu celor care [i-au
sacrificat via]a pe altarul Avia]iei Rom#ne, \n locurile unde este eternizat` memoria lor.
Municipiul Cluj-Napoca a g`zduit un miting aerian, la care au evoluat pilo]i [i para[uti[ti de la
aerocluburi ale Rom#niei. Au participat membri ai Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii, cadre militare \n activitate [i \n rezerv` din localitate [i din zonele limitrofe, un
numeros public.

COMEMORAREA UNUI OFI}ER EROU

90 de ani de la prima
jertf` \n avia]ia rom#n`
La 20 iunie s-au comemorat nou` decenii de c#nd a c`zut la datorie primul
aviator. Soarta a hot`r#t ca numele lui s` fie GHEORGHE CARANDA.
Era din Ia[i [i abia \mplinise 28 de ani. Mai \nt#i a
fost ofi]er de infanterie, sublocotenent, apoi, \n 1912,
c#nd a dob#ndit gradul de locotenent, a trecut la
avia]ie. Se deschisese, pe Dealul Cotrocenilor, o nou`
[coal` de pilotaj [i t#n`rul ofi]er nu s-a l`sat p#n` c#nd
nu a ob]inut toate aprob`rile necesare pentru a o
urma.
Unul din instructorii de zbor ai [colii, viitorul
general inginer Gheorghe Negrescu, \l remarca, \n
\nsemn`rile sale, ca fiind, al`turi de locotenentul
Chi[c`neanu [i sublocotenentul Alexandru
Popescu, unul dintre cei mai bine preg`ti]i elevi.
{i cu toate acestea, la un zbor, rup#nd trenul de
aterizare, a fost aruncat din avion, s-a accidentat grav
la m#na st#ng`, dar dup` vindecare [i-a reluat
activitatea de parc` nimic nu s-ar fi \nt#mplat.
C#nd se afla \n plin proces de preg`tire \n vederea
brevet`rii, s-a produs catastrofa. Era 20 iunie 1912,
diminea]a. A decolat cu mare u[urin]`, a luat \n`l]ime,
cam p#n` la 150 de metri, [i dup` ce a str`b`tut mai
bine de un kilometru pe direc]ia de zbor, a \ncercat
s` execute primul viraj, dar avionul nu a vrut s`-l mai
asculte. S-a aplecat din ce \n ce mai mult pe o arip` [i
a intrat \n p`m#nt. La contactul dur cu solul, [ubreda
pas`re din metal s-a zbrobit, iar motorul a venit peste
pilot, omor#ndu-l. Farman-ul f`cuse prima victim`.
“Avia]ia noastr` – nota generalul Negrescu – a
\nceput s`-[i pl`teasc` tributul de s#nge.
Bravul, bunul [i entuziastul locotenent
Gheorghe Caranda a deschis cu via]a lui t#n`r`
lista”.
|n curtea [colii din Cotroceni, colegii lui i-au
\n`l]at, spre ve[nic` amintire, un monument care va
aminti totdeauna prin slovele d`ltuite sub aripile
vulturului simbol al celor ce str`bat c`r`rile
v`zduhului de Gheorghe Caranda, care “la na[terea
AVIA}IEI ROM@NE a botezat-o prin s#ngele
s`u de erou”. Acolo, deun`zi, c#nd cronica anilor a
consemnat nou` decenii de la jertfa lui Caranda, un
grup de membri ai A.R.P.I.A., filiala Bucure[ti, au
depus o coroan` de flori \n amintirea lui.
Despre scurta [i eroica via]` a locotenentului
Caranda a vorbit comandorul (r) Vasile Iura[cu.
Numele lui Gheorghe Caranda este primul
\nscris pe Monumentul Aviatorilor din Capital`.
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Moment de bilan] \n bazele destinate instruc]iei centralizate
a militarilor \n termen: evaluarea [i reparti]ia la unit`]i

CEA DE-A TREIA “PROMO}IE”
S-A PREZENTAT LA POSTURI
Sf#r[itul lunii iunie a coincis cu un eveniment deosebit de important \n via]a celor
patru baze de instruc]ie centralizat` din subordinea Statului Major al For]elor Aeriene:
evaluarea militarilor \n termen din cea de-a treia “promo]ie” de instruire centralizat` [i
reparti]ia acestora \n unit`]ile beneficiare. Dup` circa patru luni de preg`tire intens`,
militarii \n termen au fost examina]i la principalele categorii de instruc]ie – general` [i
de specialitate – [i, \n func]ie de rezultatele ob]inute, au fost repartiza]i la noile unit`]i,
unde vor executa, timp de opt luni, fie serviciu de paz`, fie serviciu de lupt` permanent.
Despre semnifica]ia acestui moment [i despre principalele concluzii desprinse din
activitatea de evaluare a recentei serii de “absolven]i” ai bazelor de instruc]ie centralizat`
am dialogat pe larg cu domnul colonel Pavel Cociobanu, [ef de birou \n cadrul
Sec]iei planificare, coordonare, sintez` [i preg`tire de comandament din Statul
Major al For]elor Aeriene.

3UHPLVHOH
VXFFHVXOXL
– Pentru \nceput, domnule colonel, v`
rog s` puncta]i elementele de noutate ale
actualului sistem de instruire a militarilor
\n termen.
– Dup` cum se [tie, de la 1 iulie 2001, \n
cadrul Statului Major al For]elor Aeriene s-a
trecut la preg`tirea militarilor \n termen \n baze
destinate instruc]iei centralizate, care
func]ioneaz` pe l#ng` [colile de aplica]ie [i au o
durat` de patru luni. Bazele de instruc]ie
centralizat` au state de organizare proprii,
dispun de comandan]i [i instructori cu mult`
experien]` [i au la dispozi]ie material didactic [i
o baz` tehnico-material` adecvat` specificului
armei [i specialit`]ii respective (avia]ie,
radioloca]ie, artilerie [i rachete antiaeriene,
transmisiuni, geniu etc.). Principalele categorii
de instruc]ie sunt: instruc]ia militar` general`
(instruc]ia tragerii cu armamentul de infanterie,
educa]ia fizic`, instruc]ia specific` armelor,
cunoa[terea legilor [i regulamentelor);
instruc]ia militar` de specialitate
(cunoa[terea [i exploatarea tehnicii militare de

formarea ini]ial` a militarului, cu durata de trei
s`pt`m#ni; modulul II – formarea militarului
ca lupt`tor individual, cu durata de patru
s`pt`m#ni; modulul III – formarea militarului
ca specialist, cu durata de [apte s`pt`m#ni. Dar
cele mai importante elemente de noutate mi se
par a fi fi[ele de evaluare ale militarilor \n
termen [i evaluarea \ns`[i la sf#r[itul celor
patru luni de preg`tire centralizat`.
– V` rog s` v` referi]i, pe scurt, la fi[ele
de evaluare. Ce sunt acestea, ce con]in, la
ce folosesc?

– Potrivit preciz`rilor formulate de Statul
Major General, la sf#r[itul perioadei instruc]iei
de baz`, timp de o s`pt`m#n`, se execut`, \n toate
bazele de instruc]ie centralizat`, verificarea
tuturor militarilor de ciclul \nt#i, \n scopul evalu`rii
nivelului de cuno[tin]e acumulate [i al
deprinderilor formate. Evaluarea fiec`rei
discipline de instruc]ie se face cu note de la 1 la
10, \n func]ie de cuno[tin]ele \nsu[ite [i
deprinderile formate \n raport cu obiectivele [i
standardele stabilite. Evaluarea se face prin
calcularea mediei aritmetice a notelor ob]inute la
disciplinele de instruc]ie din cadrul acesteia.
Media general` se determin` ca fiind media
aritmetic` a mediilor realizate la toate categoriile
de instruc]ie. |n final, se
stabilesc trei niveluri de
preg`tire a militarilor \n
termen, [i anume:
nivelul 1 (dac` \ndepline[te simultan urm`toarele cerin]e: media
general` – cel pu]in
8,50; la toate categoriile
de instruc]ie – cel pu]in
media 8; la toate
disciplinele de instruc]ie – cel pu]in nota 7);
nivelul 2 (dac` \ndepline[te simultan urm`toarele cerin]e: media
general` – cel pu]in
7,50; la toate categoriile
de instruc]ie – cel pu]in
media 7; la toate
disciplinele de instruc]ie – cel pu]in nota 6);
nivelul 3 (dac` \ndepline[te simultan urm`toarele cerin]e: media
general` – cel pu]in
6,50; la toate categoriile
de instruc]ie – cel pu]in
Descifr#nd tainele alfabetului Morse
media 6; la toate
disciplinele de instrucbaz` din \nzestrarea armei sau specialit`]ii
]ie – cel pu]in nota 5). Militarul care nu
militare respective, instruc]ia tragerii cu
\ndepline[te cel pu]in cerin]ele nivelului 3 este
armamentul de pe tehnica de lupt`, antrenament
declarat “RESPINS” [i va fi reverificat dup` o
pentru formarea, perfec]ionarea [i men]inerea
perioad` de dou` s`pt`m#ni de instruc]ie
\n exploatare a armamentului, tehnicii de lupt`
suplimentar`. Nivelul de adaptabilitate la rigorile
[i materialului specific); instruc]ia tactic`
vie]ii militare va fi evaluat pe baza observa]iilor
(general` [i de specialitate). Practic, instruirea se
f`cute pe timpul desf`[ur`rii instruc]iei [i a tuturor
desf`[oar` pe trei module, [i anume: modulul I –
activit`]ilor la care a participat militarul. Acesta

va fi apreciat cu unul din calificativele: “FOARTE
BUN”, “BUN”, “CORESPUNZ~TOR” [i “NECORESPUNZ~TOR”, iar calificativul va fi
consemnat, de asemenea, \n fi[a de evaluare.
Fi[ele cu rezultatele ob]inute la verificarea de la
sf#r[itul perioadei instruc]iei de baz` sunt trimise
unit`]ilor \n care au fost repartiza]i militarii [i vor
fi p`strate la arhiv` timp de 10 ani. Verificarea se
face de c`tre o comisie compus` dintr-un num`r
de membri stabilit \n raport cu num`rul de militari
care trebuie evalua]i, num`rul de discipline,
categorii de instruc]ie
[i specialit`]i militare.
Pre[edintele
comisiei de evaluare
se nume[te, \n principal, din r#ndul [efilor
de direc]ii [i servicii,
al [efilor de sec]ii [i
comandan]ilor de
[coli de aplica]ii.
Membrii comisiilor
sunt numi]i din r#ndul cadrelor [i militarilor angaja]i pe
baz` de contract
(instructori) din bazele de instruc]ie, al
cadrelor din [colile de
aplica]ii, precum [i al
marilor unit`]i [i
unit`]ilor beneficiare
(cel pu]in c#te un
membru). De notat [i
faptul c` fi[ele de
evaluare se vor completa [i ]ine la zi [i
Preg`tire
dup` terminarea perioadei instruc]iei de baz`, acestea consemn#nd
nivelul de instruire realizat, gradul de \ndeplinire
a atribu]iilor func]ionale [i nivelul de adaptabilitate
al militarului la rigorile vie]ii militare. La mutarea
militarului \n alt` unitate, fi[a lui de evaluare va fi
trimis` noii unit`]i.

5H]XOWDWH EXQH
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– Domnule colonel, care sunt, concret,
rezultatele ob]inute la verific`rile de
evaluare pentru militarii celei de-a treia serii
de preg`tire centralizat`?
– |n general vorbind, acestea sunt bune [i
foarte bune, neexist#nd nici un militar
“RESPINS”. Procentual, din efectivele evaluate,
34,65 la sut` din militarii \n termen din bazele
centralizate au corespuns exigen]elor pentru
nivelul 1, 50,10 la sut` pentru nivelul 2 [i 15,25
la sut` pentru nivelul 3. De remarcat, \n mod
deosebit, comportarea militarilor care s-au
preg`tit \n specialitatea de conduc`tori auto,
ace[tia fiind aprecia]i, \n propor]ie de sut` la sut`,
la nivelul 1 de evaluare – au ob]inut, to]i, permisul
de conducere auto [i au \ndeplinit cu calificative
foarte bune [edin]ele de tragere cu armamentul
de infanterie. Consider`m rezultatele la evaluare
ca fiind \n concordan]` cu nivelul real de
cuno[tin]e [i deprinderi al celor evalua]i, cu
exigen]ele examinatorilor, \ntre care s-au aflat
[i reprezentan]i ai unit`]ilor beneficiare.
– Ce concluzii de ordin teoretic [i practic
se pot desprinde de aici, domnule colonel?
– Multe, foarte multe. Mai \nt#i, trebuie spus
c`, dac` vom compara aceste rezultate cu cele
ob]inute \n primele dou` serii de instruc]ie

centralizat`, cele de acum sunt mult mai bune. A
crescut sensibil num`rul militarilor aprecia]i la
nivelul 1 de preg`tire [i, ceea ce este foarte
important, a sc`zut la zero num`rul celor respin[i.
Toate aceste succese au explica]iile lor. S-a
acumulat mai mult` experien]`, instructorii au
fost mai bine motiva]i, selec]ia lor s-a f`cut mai
riguros, s-a \mbun`t`]it [i modernizat baza
tehnico-material` a instruc]iei. Referitor la
calitatea instructorilor, aceasta a crescut
considerabil [i prin fluxul de cadre foarte bine
preg`tite, rezultat \n urma restructur`rilor [i
reorganiz`rilor din unele unit`]i [i forma]iuni din
organigrama For]elor Aeriene. Acum, \n bazele
de instruc]ie centralizat`, \ncadrarea este de sut`
la sut`, iar majoritatea instructorilor sunt foarte
tineri, excelen]i speciali[ti [i pedagogi. Acumul`ri
importante \n plan calitativ s-au f`cut [i prin
multiplele corec]ii “din mers” pe parcursul celor
trei serii de preg`tire. Concret, selec]ia celor
trimi[i la baze a fost mai exigent`, s-au operat
modific`ri de substan]` \n algoritmul zilnic de
instruc]ie, \n favoarea activit`]ilor practice, au fost
mai bine folosi]i militarii angaja]i pe baz` de

pentru... dialog la distan]`
contract preg`ti]i pe filier` indirect`, mai intens
utilizat` baza tehnico-material` specific` armelor
[i specialit`]ilor din cadrul categoriei de for]e.
Consider`m, de asemenea, c` s-au f`cut progrese
semnificative \n \nt`rirea ordinii [i disciplinei
militare, \n gestionarea eficient` a timpului de
preg`tire. Toate acestea ne dau certitudinea c`
viitoarea serie, cea de-a patra, va beneficia de
condi]ii [i mai bune de preg`tire, \n primul r#nd
de experien]a acumulat` p#n` acum, de prezen]a
\n cadrul subunit`]ilor a unor instructori foarte
bine preg`ti]i din toate punctele de vedere. {i nu
pot \ncheia f`r` a sublinia importan]a cov#r[itoare
a implic`rii directe, responsabile, \n procesul de
instruc]ie [i \n activitatea de evaluare a rezultatelor
a beneficiarilor \n[i[i, a comandan]ilor [i
instructorilor din unit`]ile [i [colile de aplica]ie
care primesc militari \n termen pentru
\ndeplinirea serviciului de paz` sau a serviciului
de lupt` permanent. Chiar dac`, \n perspectiv`,
se vor realiza unificarea [colilor de aplica]ie [i a
bazelor de instruc]ie [i dispunerea lor \ntr-o
singur` loca]ie, deocamdat` mergem pe sistemul
actual [i ne vom preocupa de continua lui
\mbun`t`]ire [i eficientizare. {i ne g#ndim, \n
primul r#nd, la materializarea ideii ca din comisiile
de evaluare s` fac` parte, \n majoritate,
reprezentan]i ai unit`]ilor beneficiare, fapt ce ar
asigura nu numai obiectivitate deplin` \n
aprecierea rezultatelor, ci s-ar constitui [i \ntr-un
element de, s`-i zicem, critic` pozitiv` la adresa
instructorilor din baze. Armata, For]ele Aeriene
au nevoie de profesioni[ti des`v#r[i]i, iar bazele
de instruc]ie centralizat` pot asigura cu succes
aceast` cerin]` imperioas`.
– V` mul]umesc mult, domnule colonel,
[i-mi exprim convingerea c` viitoarea
noastr` convorbire, de peste patru luni, va
aduce noi elemente de certitudine, de
progres.

Convorbire realizat` de
colonel (r) NICOLAE RADU
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|ncep#nd cu luna aprilie a.c.,
\n Baza Aerian` C#mpia Turzii
se desf`[oar` activit`]i genistice
complexe, ce au ca scop
modernizarea infrastructurii
aerodromului. Se vor executa,
printre altele, platforme pentru
elicoptere [i avioane de
transport, un drum de leg`tur`,
“bretele” interioare. Suprafa]a
total` a lucr`rii va fi de 16.700
metri p`tra]i.
For]ele [i mijloacele
implicate \n derularea acestor
activit`]i fac parte din Regimentul 70 Geniu [i Compania 297
Geniu.
Colonelul Titi Muza[, [ef
birou \n Statul Major al For]elor
Aeriene, ne-a m`rturisit c`
“activitatea este complex` [i
presupune un volum foarte
mare de munc`. Trebuie
excava]i 12.000 metri cubi de
p`m#nt [i transporta]i aproape
10.000 metri cubi de material de
balastier`. Se lucreaz` intensiv.
Se folose[te orice or` bun` de

lucru. Trebuie s` respect`m
termenul de finalizare al
lucr`rii, care este \n octombrie”.
Maiorul Leonard Glod,
comandantul deta[amentului, ne-a explicat c` “lucr`rile
sunt executate de 18 cadre
militare [i 40 de militari \n
termen, ce au la dispozi]ie
basculante, excavatoare, rulouri, camioane [i un autoatelier. {antierul arat` ca un
furnicar \n care fiecare [tie ce,
c#nd [i cum trebuie f`cut. P#n`
acum s-au excavat [i c`rat 6.500
metri cubi de p`m#nt. De
asemenea, s-au pus \n <<oper`>> 2.000 metri cubi de balast
[i nisip. Lucr`rile se desf`[oar`
conform planific`rii, iar pentru
a men]ine acest ritm este foarte
important s` nu avem probleme
cu utilajele!”
La C#mpia Turzii, geni[tii dau
din nou m`sura vredniciei lor,
lucr#nd din greu inclusiv \n aceste
zile c#nd temperatura la sol atinge
valori incredibile. (C.P.)

Premiul pentru poezie
“Ion {iugariu”

Zbor intens la Fete[ti
La Baza Aerian` Fete[ti
se zboar` intens. Starturi de
zi [i de noapte. Nout`]ile ni
le comunic` comandorul
Chiril` Pane[. Astfel,
grupul de tineri pilo]i din
promo]ia 1999, care a f`cut
ini]ierea pe avionul MiG-21
LanceR, dup` [apte ie[iri
fiecare, la Centrul 95 de

demult, patru dintre ei au
executat zbor \n simpl`
comand`: locotenen]ii R`ducu Moise, Bogdan
Bo]escu, Gabriel Gheorghe,
Robert Zomoni]`. Zomoni]`
fiind din promo]ia 1997 [i
cunoscut cititorilor no[tri, \n
special din reportajul publicat
recent, \n care am relatat

MiG-21 LanceR
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p
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Sala Bizantin` a Cercului Militar Na]ional a fost gazda
decern`rii premiului pentru poezie “Ion {iugariu”. Aflat` la a treia
edi]ie, gala s-a bucurat de participarea unui public numeros.
|n concurs au intrat manuscrisele a 30 de participan]i. Acestea
au fost examinate de un juriu \n cadrul c`ruia s-au aflat, printre
al]ii, Lucia Soreanu, so]ia poetului Ion {iugariu, [i Eugen Uricaru,
pre[edintele Uniunii Scriitorilor din Rom#nia.
|naintea festivit`]ii de decernare a premiului, mai mul]i invita]i
au evocat momente din via]a [i crea]ia poetului [i eseistului Ion
{iugariu, decedat pe front, \n cel de-al doilea r`zboi mondial.
C#[tig`torul de anul acesta al galei a fost t#n`rul Gabriel
Berceanu, elev \n clasa a X-a la Liceul Mihai Eminescu din
C`l`ra[i. Premiul, \n valoare de 1.000 euro (unul din cele mai
consistente \n domeniu, la nivel na]ional), a fost oferit de doamna
Lucia Soreanu. Au mai fost nominaliza]i Gabriela Cucu, Andreea
{arcan [i Marius C#rnaci.
Fericitul c#[tig`tor, Gabriel Berceanu, a spus, g#tuit de emo]ie:
“pentru zece poezii mari, am scris sute de poezii mediocre”. (C.P.)

6WXGHQ@LPLOLWDUL?Q]ERULQDXJXUDOOD*KLPEDY
Pe aerodromul din Ghimbav a \nceput anul
de zbor pentru studen]ii din anul I al Academiei
For]elor Aeriene “Henri Coand`”.
Cei 17 “boboci” au primit “botezul aerului”
pe avioane-[coal` IAK-52, fabricate de
AEROSTAR Bac`u, aflate \n dotarea Escadrilei
21 Avia]ie {coal`. “Botezul” a fost f`cut de pilo]iinstructori binecunoscu]i \n avia]ia rom#n`, cum
sunt comandorii Ioan V`etu[, {tefan
Dumitrache, locotenentcomandorii Dumitru Stan,
Ionel V#rgolici, George
Stanciu.
Exerci]iile de zbor au avut
drept scop principal testarea
aptitudinilor de rezisten]`
fizic` [i psihic` ale studen]ilor
[i aclimatizarea cu zborul,
acestea desf`[ur#ndu-se sub
permanenta coordonare a
comandantului Academiei,
generalul de flotil` aerian`
dr. Constantin Zaharia.
Coinciden]a a f`cut ca
inaugurarea anului de zbor
s` aib` loc \n prezen]a

Trecere pe Avioane Supersonice din garnizoana Bac`u, a
urmat un program intensiv la
Fete[ti. Instructori, al`turi de
cel ce ne-a comunicat aceste
informa]ii, le-au fost c`pitancomandorii Victor Str#mbeanu, Emil Dulman, locotenent-comandorul
Gheorghe Stancu. Nu

generalului-locotenent Sergio Triches,
comandantul {colilor de Aeronautic`
Militar` din Italia, aflat \n vizit` de lucru la
Academia For]elor Aeriene, vizit` executat` \n
scopul schimbului reciproc de informa]ii
privind reforma \nv`]`m#ntului militar din cele
dou` ]`ri.
Cu aceast` ocazie, generalul italian a declarat:
“Vizita noastr` de lucru a fost \ntr-adev`r

|n ciclul “Veterani pe drumul onoarei [i jertfei” a
TIME M~R
TURII.
ap`rut o nou` lucrare, intitulat` “UL
“ULTIME
M~RTURII.
1940–1945”, [i lansat` recent la Cercul Militar Na]ional.
Realizat` de Asocia]ia Na]ional` a Veteranilor de
R`zboi, sub \ndrumarea nemijlocit` a pre[edintelui
acesteia, generalul (r) Marin Badea Dragnea, cartea
aduce, fa]` de volumele anterioare, o serie de nout`]i
\n forma [i fondul de abordare a vastei problematici ce
a reprezentat-o cea mai mare conflagra]ie a secolului
trecut.
Astfel, aria colaboratorilor a fost extins` de la
veteranii de r`zboi din ]ar`, la cei afla]i \n diaspora, la
urma[ii tuturor acestora (so]ii, copii, rude,
cunoscu]i etc.), ca [i la aceia apar]in#nd
minorit`]ilor na]ionale. “Se reface astfel –
cum subliniaz` liderul na]ional al asocia]iei,
generalul (r) Dragnea – \ntregul ca [i
unitatea ce a caracterizat de la \nceput lupta
pentru idealul de libertate [i suveranitate a
p`m#ntului pe care se n`scuser` cu to]ii”.
Faptele sunt prezentate, pe l#ng`
preocuparea pentru oglindirea laturii militare
sau politico-militare a r`zboiului, [i \n al]i
parametri, cum ar fi: problemele psihice ale
lupt`torului, ca [i ale colectivit`]ii c`reia \i
apar]ine, importan]a [i rolul factorului
religios, comportamentul militarilor rom#ni
\n teritoriile vremelnic ocupate, raporturile
cu armatele aliate, solidaritatea ost`[easc`,
dramatismul vie]ii \n prizonierat etc.
|n paginile lucr`rii, reg`sim fo[ti
combatan]i din For]ele Aeriene Militare ale
Rom#niei. Aviatori [i artileri[ti antiaerieni
consemneaz` momente memorabile, de
mare \nc`rc`tur` psihic` ori cu efecte

productiv` [i ne-a f`cut s` credem c` putem
\mbun`t`]i [i dezvolta prietenia dintre for]ele
aeriene din ]`rile noastre [i schimbul de
experien]`, nu doar la nivel superior, ci [i
\ntre cursan]i. M` bucur c` mi s-a oferit
ocazia excep]ional` de a-i vedea pe ace[ti
tineri, pe care \i felicit, la primul lor zbor”.
La r#ndul s`u, comandantul Academiei
For]elor Aeriene, generalul de flotil` aerian` dr.
Constantin Zaharia, a subliniat faptul c`
dislocarea Escadrilei de Avia]ie {coal` de la
Foc[ani la Bra[ov [i intrarea acesteia \n
subordinea Academiei erau
absolut necesare institu]iei de
\nv`]`m#nt pe care o
IAK-52
conduce, \ntruc#t, “\n acest
fel, Academia cap`t`
consisten]`, put#ndu-[i
dezvolta dou` subsisteme,
unul de \nv`]`m#nt [i
cel`lalt de formare a
pilo]ilor, alc`tuind un
\ntreg”, ceea ce \nseamn` un
sistem mai eficient de
formare a viitorilor lupt`tori
aerieni, de formare a unor
adev`ra]i profesioni[ti.

Maior DINU DUMITRU

despre experien]a sa de doi
ani de zile \n formarea ca
pilot de v#n`toare \n Fran]a.
Totodat`, la Fete[ti se
zboar` [i noaptea. Au trecut
la zborul de noapte pe
LanceR c`pitan-comandorul Emil Dulman [i
locotenent-comandorii
Gheorghe Stancu, Eugen
Matache, Iulian Vasile,
Neculai Bucur, primii doi
ob]in#nd [i calitatea de
instructori de zbor noaptea
“\n normale”, ei continu#nd
activitatea cu ceilal]i pilo]i din
escadril`.
Pilo]ii men]iona]i ne vor
reprezenta la COOPERATIVE KEY 2002, care se
va desf`[ura \n toamna
acestui an \n Fran]a, iar \n
prezent \ndeplinesc misiuni
complexe \n cadrul aplica]iei
CO-OPERATIVE-PARTNER
2002. (P.B.)

uimitoare \n balan]a ac]iunilor de lupt`.
Este cazul c`pitanului (r) prof. univ. Gheorghe
P#rnu]`, pe front observator aerian \n Escadrila 19
Observa]ie, al renumi]ilor comandor (r) ing. Dan Stoian,
pilot \n Grupul 6 Bombardament, general de flotil`
aerian` (r) prof. Mircea Acojoc`ri]ei, comandantul
Escadrilei 115 Leg`tur`, Ion Petrescu, general-maior (r)
Vasile Gavriliu, comandantul Escadrilei 56 V#n`toare,
cavaler al Ordinului “Mihai Viteazul”, plecat de cur#nd
dintre noi, general de brigad` (r) Gheorghe Vasilescu,
c`pitan (r) Cr`ciun S`l`jan [i lui Dumitru Radu, ultimii
doi trimi]#ndu-[i memoriile tocmai din S.U.A., unde sau stabilit dup` r`zboi.
Contribu]ia For]elor Aeriene ale Rom#niei la victoria
Na]iunilor Unite \n cel de al doilea r`zboi mondial este
etre B
@N~
amplu [i temeinic argumentat`. (P
(Petre
B@N~
@N~))

Paza [i
securitatea
obiectivelor
La \nceputul lunii iunie, s-a desf`[urat o
convocare av#nd ca tem` metodologia
organiz`rii, preg`tirii [i execut`rii serviciului
interior la depozitele de armament, muni]ii
[i materiale din subordinea Statului Major al
For]elor Aeriene.
Activitatea a fost condus` de colonelul
Dumitru Costache, comandorul Gigel
Radu, locotenent-colonelul Ion Bidilic`
[i maiorul Viorel Helme[an, din
comandamentul Statului Major al For]elor
Aeriene.
Convocarea s-a desf`[urat pe durata a
trei zile [i la ea au participat comandan]ii
unit`]ilor de profil. Prima zi a fost destinat`
abord`rii problemelor legate de executarea
serviciului interior, paz` [i interven]ii. |n cea
de-a doua [i a treia zi s-au prezentat elemente
de logistic`, armament [i muni]ii, respectiv
de eviden]a, m#nuirea [i p`strarea acestora.
Convocarea a cuprins, printre altele,
prezentarea documentelor pe linia serviciului
de paz` [i interven]ie la obiective, elemente
de psihologie, organizarea [i preg`tirea
serviciului de permanen]`, paz` [i interven]ie
la depozitul de armament, muni]ii [i materiale.
La partea practic`, comandorul {tefan
Iona[cu , comandant de unitate, a prezentat
un exerci]iu demonstrativ privind modul de
ac]iune a personalului pazei [i a subunit`]ii de
interven]ie \n caz de atac la obiectiv,
concomitent cu stingerea unui incendiu.
Ultima activitate de acest gen s-a
desf`[urat \n urm` cu cinci ani. Ca urmare,
aceast` convocare a fost extrem de util`
pentru aprofundarea conceptelor teoretice [i
practice de men]inere a st`rii de operativitate,
asigurarea pazei [i securit`]ii obiectivelor,
respect`rii ordinii interioare \n vederea
uniformiz`rii acestor activit`]i. (C.P.)
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rin programul F-22 RAPTOR, For]ele Aeriene ale Statelor
Unite ale Americii vor \nlocui, \ncep#nd cu anul 2005,
avioanele F-15 EAGLE. Prima idee de construire a unui
astfel de avion a ap`rut \n 1981, conceptul fiind definit abia \n 1983.
Companiile Lockheed Martin [i Northrop au creat prototipurile YF22 [i YF-23. |n aprilie 1991, compania Lockheed, c`reia \ntre timp i
s-au al`turat General Dynamics [i Boeing Military Airplanes, a
c#[tigat competi]ia pentru producerea aeronavei.
F-22 RAPTOR este un avion destinat cuceririi suprema]iei
aeriene. Tehnologia specific` utilizat` pentru producerea modelului
este una de v#rf. Astfel, F-22 este primul avion la care sistemul de
control al zborului este complet computerizat, f`r` a avea un sistem
electric sau mecanic de rezerv`. Avioanele F-22 aflate \n zbor au
posibilitatea s` fac` schimb de informa]ii despre ]int` [i misiuni,
f`r` a fi necesar` comunicarea vocal` \ntre pilo]i. Radarele de la
bord sunt de tip multimod, cu antene active ce baleaz` electronic
fasciculul de unde electromagnetice.
F-22 are capabilitatea de a executa misiuni aer-aer, dar, la nevoie,
\nzestrat cu armament specific, poate executa [i misiuni aer-sol.
CARACTERISTICI TEHNICE
Motoare:.. 2 turbopropulsoare General Electric F 119-PW-100;
Lungime ......................................................................... 18,9 m;
|n`l]ime .......................................................................... 5,05 m;
Anvergur` ................................................................... ..13,56 m;
Greutate gol ..................................................................... 14,4 t;
Greutate maxim` la decolare (echipat) ..................... 27,2 t;
Greutate armament ............................................................. 9 t;
Vitez` maxim` ........................................................... Mach 1,5;
Vitez` maxim` cu postcombustie ............................ Mach 2;
Plafon practic ............................................................ 16.000 m;
Raz` de ac]iune (aer-aer) .......................................... 3.200 km

F-22 RAPTOR

S-a l`sat cortina peste cea de-a 17-a Cup` Mondial` la fotbal

BRAZILIA
BRAZILIA –– AL
AL 5-LEA
5-LEA TITLU
TITLU
DE
DE CAMPIOAN~
CAMPIOAN~ A
A LUMII
LUMII

Redac]ia

Belgia, Italia, Spania, Anglia. O
“cernere” nu neap`rat valoric`, \ns`
nici exclusiv conjunctural`, av#nd \n
vedere presta]iile foarte bune ale
africanilor [i asiaticilor [i ale unor
echipe calificate de prea pu]ine ori la
o edi]ie final` de asemenea anvergur`
– avem \n vedere Costa Rica, Ecuador,
Camerun, Africa de Sud.
Dar, trebuie s` recunoa[tem,
oric#t de mult ne-au pl`cut cele 64 de
meciuri din Coreea de Sud [i Japonia,
oric#t de gustate au fost surprizele,
oric#t de picante “gafele” arbitrilor,
parc` ceva ne-a lipsit, ceva ne-a
\ntristat. {i acest ceva este lipsa
tricolorilor no[tri de la festinul final al
mondialelor. Dintr-o eroare uman`, de
\n]eles, [i dintr-un capriciu al
destinului, Rom#nia a lipsit, NE-

MOTIVAT [i NEMERITAT, de la cea
de-a 17-a Cup` Mondial` la fotbal. {i
lipsa noastr` din Coreea de Sud [i
Japonia este cu at#t mai regretabil` –
[i mai dureroas`! – cu c#t, dac` neam fi calificat, \n locul Sloveniei, am fi
avut [anse mari, [anse reale, de a
dep`[i grupele de calificare [i a
ajunge, poate, \n primele opt sau chiar
\n primele patru echipe ale lumii!
|ns` ce a fost – a fost. S` privim
\nainte, vor veni alte [i alte edi]ii finale,
alte [i alte prilejuri de a ne demonstra
[i confirma valoarea, competitivitatea.
{i cel mai apropiat prilej este
Campionatul European din 2004, ale
c`rui jocuri de calificare vor demara
chiar \n toamna acestui an.

Cu numai o s`pt`m#n` \n urm`, am consemnat prima schimbare major`
la echipa Steaua: \n locul lui Victor Pi]urc` a fost numit antrenor Cosmin
Ol`roiu. Un antrenor care, de[i t#n`r, [i-a confirmat valoarea \n edi]ia trecut`
de campionat, cu echipa F.C. Na]ional, pe care a “urcat-o” pe locul secund.
Sper`m s` confirme [i cu Steaua, iar rezultatele ob]inute s` fie de excep]ie.
Primele m`suri pe care Cosmin Ol`roiu le-a \ntreprins au fost legate de
definirea lotului cu care va aborda noua edi]ie de campionat. Astfel, s-a
organizat un trial pentru a alege ultimii juc`tori care se vor al`tura celor 19
deja inclu[i \n lotul “militar”. Printre juc`torii testa]i s-au aflat [i nume
cunoscute precum Luca, Bordeeanu, Paraschiv, Og`raru sau Nae. A fost
testat [i un atacant camerunez, Herman Dongmo, dar evolu]ia [tears` a
acestuia l-a determinat pe noul tehnician stelist s` renun]e la serviciile sale.
Conducerea grup`rii din Ghencea caut` \n continuare un “v#rf” de valoare,
care s` \ntregeasc` ofensiva, al`turi de Adrian Neaga [i Claudiu R`ducanu.
{i dac` tot am vorbit de achizi]ii, pe lista “urm`ri]ilor” de clubul stelist se
afl` Dossey sau Vintil`, Gigel Coman, Ovidiu Petre, Ba[tin`, Bogdan
Andone, Mozacu, T`nas` [i Cursaru.
Cu lotul pe care \l are la dispozi]ie \n acest moment, Cosmin Ol`roiu se
va deplasa la Forban, pentru a efectua un cantonament montan cu durata
de 12 zile. Va urma un turneu de preg`tire \n Anglia.

NICOLAE R~DULESCU

CONSTANTIN PREDA

INFO-SPORT  INFO-SPORT  INFO-SPORT  INFO-SPORT  INFO-SPORT
Campionatul Mondial Militar de Orientare,
edi]ia 2002, s-a desf`[urat \n Austria. |n echipa
de sportivi care a reprezentat Armata Rom#n` s-au
reg`sit [i militari din For]ele Aeriene: locotenentcomandorul Emil Hecico, militarul angajat Radu
Zete, soldatul Ciprian Pop [i soldatul Gabriel
Lixandru. Cei patru, al`turi de trei colegi de la For]ele
Terestre, au ocupat un merituos loc 14 (\n concurs
s-au aflat 28 de echipe). |n proba de [tafet`, militarii
rom#ni au venit pe locul 23 (din 55 de competitoare).
Iar la individual, Radu Zete, radiolocatoristul nostru,
a ocupat locul 7 (din 200 de participan]i).
|n Elve]ia, s-au desf`[urat Campionatul
Mondial Militar de Maraton [i cursa de 100
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km pentru patrulele militare. La maraton,
echipa Rom#niei, reprezentat` de maistrul
militar Miric` Lauren]iu, a ocupat locul 4 (din
14 echipe participante).
La fabuloasa curs` de 100 km a patrulelor
militare, echipa noastr`, format` din fra]ii Iosif
[i Francisc Saro[i, a ocupat locul doi. Iosif este
maistru militar \n For]ele Aeriene, iar Francisc
– plutonier \n For]ele Terestre. Performan]a
celor doi este cu at#t mai mare, cu c#t \n concurs
s-au \nscris peste 100 de echipaje.
 |n perioada 28 mai – 4 iunie,
localitatea german` Schondorf a g`zduit
Jocurile Sportive Europene pentru Tineret,
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la care au luat parte, pe l#ng` reprezentan]ii
]`rilor b`tr#nului continent, [i cei ai S.U.A.
Rom#nia a participat cu peste 100 de copii [i
tineri, mul]i dintre ei fiind fii [i fiice ale cadrelor
militare din Statul Major al For]elor Aeriene. Ai
no[tri au concurat la 10 discipline sportive,
reu[ind s` se claseze pe locul 6 \n ierarhia
stabilit` dup` terminarea \ntrecerilor \ntre cele
13 loturi reprezentative. Toate acestea nu ar fi
fost posibile f`r` sprijinul nemijlocit al
Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii, al Casei de
Economii [i Consemna]iuni [i al AUTOROM.
Urm`toarele Jocuri Sportive Europene
pentru Tineret se vor desf`[ura \n 2003, \n
Fran]a, la Tulle.
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A[adar, s-a l`sat cortina peste cea
de-a 17-a Cup` Mondial` la fotbal,
desf`[urat`, \n premier`, \n dou` state
asiatice – Coreea de Sud [i Japonia.
A[a cum era de a[teptat, a \nvins, [i
de aceast` dat`, fotbalul spectacol,
fotbalul “n`scut”, [i nu f`cut. Mai
simplu, a \nvins BRAZILIA lui Scolari,
a \nvins SELEÇAO! Au \nvins cei mai
buni, \ntr-o final` magnific`, \n care
\nvinsa, GERMANIA lui Rudi Völler,
s-a ridicat, nu o dat`, la valoarea
partenerei ei de joc, dar, din p`cate,
Oliver Kahn, cel mai bun portar al
turneului, a gafat omene[te \n fa]a
celui mai bun fotbalist al Mondialului
2002, inegalabilul Ronaldo.
|ntr-o ierarhie pe care absolut
nimeni n-a ghicit-o \nainte de fluierul
de \ncepere al primei partide din
aceast` edi]ie, locul al treilea, pe
podiumul de premiere este ocupat pe
merit, de TURCIA, \nving`toare cu 3–
2, \n “finala mic`“, \n fa]a Coreei de
Sud, revela]ia actualei edi]ii, echip`
care a eliminat, chiar dac` [i cu
ajutorul arbitrilor, team-uri precum
Portugalia, Italia [i Spania! S` mai
reamintim c`, \ntre primele opt echipe
ale momentului, s-au mai aflat nume
mai noi \n fotbal, precum S.U.A.,
Senegal [i Japonia. |n schimb, echipe
cu veleit`]i, unele chiar de]in`toare ale
titlului mondial, au p`r`sit competi]ia
\nc` din faza grupelor, cum este cazul
Fran]ei, laureat` \n 1998, \nvins` de
Senegal [i Danemarca. I-au fost colege
de suferin]` Argentina, dublu
campioan`
mondial`,
Rusia,
Portugalia, Polonia, mai apoi Suedia,

Steaua – preg`tiri pentru
noul sezon competi]ional

