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|ncep#nd cu luna februarie 2001, Statul Major al For]elor Aeriene deruleaz`,
\mpreun` cu Comitetul NATO de Ap`rare Aerian`, “Studiul privind ap`rarea

aerian` a Rom#niei”.
La definitivarea studiului au contribuit, pe domenii specifice, generalul-

locotenent Constantin Gheorghe, [eful Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul-locotenent Ion Magdalena, loc]iitorul [efului Statului Major al
For]elor Aeriene, generalul-maior Gheorghe Catrina, comandantul Centrului
Opera]ional Aerian Principal.

Studiul [i-a propus  s` evalueze ap`rarea aerian` a Rom#niei [i s` propun`
m`suri pentru \mbun`t`]irea acesteia, \n acord cu standardele [i exigen]ele
NATO.

Studiul s-a derulat \n cinci etape: supraveghere radar; avia]ie de v#n`toare;
artilerie [i rachete sol-aer; comand`, control [i comunica]ii; raport final. Dup`
analiza ap`r`rii aeriene pe componentele ei de baz`, ultima etap` integreaz`
concluziile [i recomand`rile anterioare. Primele patru etape sunt deja \ncheiate,
iar raportul final va fi gata \n ianuarie-februarie anul acesta.

La \ntocmirea studiului s-a lucrat \n dou` echipe. Pe de o parte, ECHIPA

NATO, compus` din Jim Lovel, [eful Sec]iei Ap`rare Aerian`, [i Guy

Cherruell, analist principal \n Directoratul de Ap`rare Aerian` [i Managementul
Traficului Aerian, din cadrul Diviziei de Asigurare a Ap`r`rii. Pe de alt` parte,

ECHIPA ROM@N~, alc`tuit` din locotenent-colonelul Mihai Radu

(coordonator), c`pitan-comandorul Cristian P`v`la[c (pentru probleme
de avia]ie), colonelul Octavian S#rbu (pentru probleme de artilerie [i rachete
antiaeriene), c`pitanul Gheorghe Necula (pentru probleme de radioloca]ie)
[i colonelul Aurel Tofan (pentru probleme de comunica]ii). Echipa rom#n` a
fost supervizat` de generalul de brigad` Marinel Nicolae, directorul Statului
Major al For]elor Aeriene.

Statul Major al For]elor Aeriene a trecut deja la materializarea
recomand`rilor studiului, prin planificarea ac]iunilor prev`zute \n Planul Na]ional
de Aderare. Astfel, au fost prev`zute m`suri pentru \ndeplinirea recomand`rilor
privind supravegherea din ciclul 3 MAP [i, \n continuare, din ciclul 4 MAP
(Membership Action Plan). |n plus, elemente semnificative privind ap`rarea
aerian`, inclusiv avia]ia de v#n`toare [i rachetele sol-aer, au fost incluse \n
propunerile Statului Major al For]elor Aeriene privind stabilirea calendarului

de aderare, \n special pentru obiectivul integrarea ap`r`rii aeriene na]ionale
[i conectarea la NATINEADS.

De asemenea, Statul Major al For]elor Aeriene a \ntocmit [i \naintat Statului
Major General propuneri pentru “Concep]ia privind ap`rarea aerian` integrat`

a Rom#niei”, document care reflect`, sintetic, concluziile [i recomand`rile
studiului la care ne-am referit, cu o acoperire \n timp de 10–15 ani.
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La jum`tatea lunii ianuarie, Baza 90 Transport Aerian
a fost gazda convoc`rii de specialitate cu comandan]ii,
instructorii [efi cu siguran]a zborului [i loc]iitorii
comandan]ilor pentru logistic` din bazele aeriene [i
structurile direct subordonate Statului Major al For]elor
Aeriene.

Principalele probleme care au fost prezentate [i
detaliate \n cadrul convoc`rii, urm#nd a fi parcurse \n
anul de instruc]ie 2003–2004, le-au reprezentat Planul
de restructurare al For]elor Aeriene, Factorii de risc privind
siguran]a zborului [i Concep]ia de instruire \n zbor.
Acestora li se adaug` elementele de medicin`
aeronautic` ce influen]eaz` \n mod direct executarea
zborului.

Punctul de noutate al convoc`rii l-a constituit faptul
c`, pentru toate structurile care au fost implicate \n
aceast` activitate, au fost proiectate misiunile specifice
[i s-au precizat resursele alocate pentru \ndeplinirea lor,
inclusiv pentru pilo]ii neopera]ionaliza]i, care vor executa
30 de ore de zbor pe an, a[a cum prev`d standardele
NATO.

|n perioada urm`toare, generalul-locotenentgeneralul-locotenentgeneralul-locotenentgeneralul-locotenentgeneralul-locotenent
Constantin Gheorghe, [eful Statului Major al For]elorConstantin Gheorghe, [eful Statului Major al For]elorConstantin Gheorghe, [eful Statului Major al For]elorConstantin Gheorghe, [eful Statului Major al For]elorConstantin Gheorghe, [eful Statului Major al For]elor
Aeriene,Aeriene,Aeriene,Aeriene,Aeriene, va purta un nou dialog cu comandan]ii
structurilor implicate \n aceast` activitate, care \ntre timp
\[i vor \nsu[i Concep]ia de instruire \n zbor, urm#nd a fi
puse la punct ultimele detalii legate de anul de instruc]ie
2003–2004.

Un material amplu despre aceast` convocare vom
publica \n num`rul urm`tor al revistei.

CONVOCARE

DE SPECIALITATE
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Iarna-i grea, om`tul mare... |ns` C-130 HERCULES
\[i vede de misiunile sale \n Afganistan
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Debutul celui de-al treilea an din acest secol [i apari]ia

primului nostru num`r din ianuarie ne-au prilejuit

abordarea, cu c#]iva [efi de compartimente din structura

Statului Major al For]elor Aeriene, a principalelor

obiective care stau \n fa]a lor \n perioada imediat

urm`toare, grupate sub sigla REPERE –2003.

A[adar, ce sarcini prioritare au rezultat, pentru

serviciile [i sec]iile respective, din activit`]ile ce se vor

desf`[ura \n categoria noastr` de for]e armate, din

atribu]iile ce le revin \n mod curent? Cum concep,

concret, rezolvarea noilor sau mai vechilor sarcini, \n

contextul etapei pe care o str`batem? Care va fi eficien]a

ac]iunilor \ntreprinse?

Sub semnul acestor \ntreb`ri, am consemnat

r`spunsurile primite, urm#nd ca unele din ideile expuse,

precum [i situa]ia din celelalte compartimente,

necuprinse \n aceste pagini, s` fac` obiectul unor

abord`ri ulterioare.

– organizarea particip`rii la
exerci]ii [i aplica]ii pe teritoriul na]ional
(tragerile de lupt` cu avia]ia, rachetele
sol-aer [i artileria antiaerian`) [i \n afara
acestuia (CORNERSTONE, SILENT
HORSE etc.);

– eficientizarea [i standardizarea
preg`tirii la nivelul lupt`torului
modern, specializat, performant \n
ac]iunile sale, la tehnica de lupt`
superinformatizat` pe care o
deserve[te \ntr-un c#mp de lupt` ostil;

– elaborarea Doctrinei Opera-
]ionale a For]elor Aeriene [i a altor
manuale, regulamente [i reglement`ri
care vor stipula, \n contextul noii
pozi]ii a Rom#niei, ca membru NATO,
ac]iunile For]elor Aeriene;

– coordonarea activit`]ii de control
[i evaluare \n cadrul comanda-
mentelor [i structurilor subordonate,
analizarea permanent` a docu-
mentelor de conducere [i eviden]` a
instruc]iei;

– formarea [i dezvoltarea deprin-
derilor de lupt`tori ale pilo]ilor,
racheti[tilor, radiolocatori[tilor \n
institu]iile de \nv`]`m#nt ale Statului
Major al For]elor Aeriene;

– \ndeplinirea obiectivelor propuse
\n concep]ia de \nv`]are a limbilor
str`ine de c`tre personalul militar [i
civil;

– armonizarea permanent` a
dinamicii tuturor tipurilor de cursuri
\n perspectiva reducerii efectivelor [i
introducerii \n dotare a tehnicii noi
(avioane, rachete sol-aer, radioloca]ie).

aeronave. Consecin]ele unei slabe
presta]ii \n domeniul siguran]ei vor
determina, f`r` \ndoial`, sc`derea
accentuat` a performan]ei opera-
]ionale. Altfel spus, siguran]a zborului
nu trebuie s` fie “o form` f`r` fond” [i
nici “art` pentru art`“. M`sura
eficien]ei ei este \ndeplinirea tuturor
misiunilor cu minimum de eveni-
mente de zbor.

Bazele aeriene [i structurile direct
subordonate Statului Major al For]elor
Aeriene, cu responsabilit`]ile distincte
privind instruirea de zbor, au primit,
\n cadrul convoc`rii de specialitate,
\ntr-o manier` deosebit` fa]` de anii
anteriori, sarcinile specifice de
instruire [i resursele disponibile
pentru preg`tirea personalului
navigant [i a unor structuri opera-
]ionale. Din punctul de vedere al
sec]iei Securitate Zbor din Statul
Major al For]elor Aeriene, \n acest an,
siguran]a zborului va fi capitalul de
eficien]` al instruirii, de \ncredere \n
for]ele proprii [i de imagine a
for]elor

aeriene. La
constituirea [i consolidarea lui vor
contribui structurile de comandament
[i structurile care r`spund nemijlocit
de instruirea personalului navigant [i
de siguran]a zborului, prin
profesionalismul pilo]ilor,
tehnicienilor [i navigatorilor, prin
planificarea [i executarea riguroas` a
misiunilor de zbor [i prin
\ntrebuin]area eficient` a resurselor
disponibile. Cu alte cuvinte, dac` acest
capital va avea dimensiuni conside-
rabile, vom fi cu at#t mai boga]i \n
realiz`ri [i mai s`raci \n evenimente
de zbor.

|n opinia mea, cre[terea nivelului
de siguran]` a zborului implic`: o
informa]ie corect`, de calitate [i \n
timp real;  stabilirea unor obiective
fezabile, \n ordinea priorit`]ilor, \n
termene realiste;  analiza siste-
mului, a resurselor la dispozi]ie, a
compatibilit`]ilor/incompatibilit`]ilor
componentelor sistemului \n rela]iile
lor func]ionale [i estimarea c#t mai
precis` a rezultatelor;  ca eficien-
tizarea tuturor activit`]ilor de pre-
g`tire [i instruire \n zbor s` ia mereu
\n calcul resursele umane, materiale
[i financiare avute la dispozi]ie;  ca
deciziile comandan]ilor s` fie luate pe
criterii obiective, \n baza unor
proceduri corecte;  ca sarcinile s`
fie atribuite unor colective care s` fie
func]ionale, \n care fiecare s` poat` s`-
[i manifeste nivelul de competen]`; 
ca \nc`rcarea cu sarcini a fiec`rui
subordonat s` fie echilibrat` [i s` ]in`
cont de calit`]ile [i defectele persoanei
respective;  stimularea ini]iativei
subordona]ilor, ini]iativ` care, altfel,
trebuie s` fie permanent sub controlul
comandan]ilor sau al factorilor de
decizie [i eliminarea  atitudinii de
a[teptare [i impulsionare “de sus”; 
aten]ia sporit` a comandan]ilor de la
toate e[aloanele pentru problemele
sociale ale subordona]ilor, la activitatea

lor \n afara unit`]ii;  analiza influen]ei
factorului uman, extins` de la perso-
nalul navigant c`tre fiecare din celelalte
categorii de personal implicate \n
fenomenul de zbor.

Cu alte cuvinte, siguran]a

zborului este datoria fiec`ruia.

Este datoria echipei de conducere de
a defini scopul [i limit`rile opera]iilor
aeriene astfel \nc#t riscurile asumate
s` nu dep`[easc` c#[tigurile. Iar mai
presus de toate acestea este datoria
fiec`rui membru al sistemului de a
evita introducerea unor elemente de
perturba]ie care ar putea \nclina
balan]a \n sensul cre[terii nejustificate
a nivelului de risc [i de a urm`ri
identificarea [i eradicarea unor astfel
de elemente. {i mai clar: siguran]a
zborului nu este atributul de serviciu
sau \ndatorirea unei anumite persoane.
Siguran]a zborului este o problem`

de lucru \n echip` [i este realizat`

de oameni pentru

oameni!
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acela de a deveni o for]` mai
flexibil`, mai eficient`, interope-
rabil` cu for]ele similare ale Alian]ei,
For]ele Aeriene [i-au stabilit
“dimensiunea” [i configura]ia [i au
pus deja \n aplicare un plan viz#nd
reorganizarea structural` [i
modernizarea tuturor comparti-
mentelor componente. |n acest
amplu proces, resursele umane
cap`t` valen]e noi. Dintr-o resurs`
aflat` \n deriv`, ca urmare a
incertitudinii [i a multiplelor etape
de transformare, elementul uman
din ecua]ia for]elor aeriene devine
elementul principal, supus organelor
de decizie \n aceast` etap` de
transformare. La structuri noi,
construite pe principiul eficien]ei [i
al suficien]ei defensive, dar [i ca
urmare a angajamentelor pe
care ]ara [i

le-a asumat \n
cadrul Alian]ei, se

impune aplicarea unei noi concep]ii.
|n prezent, ne afl`m \n plin

proces de analiz` a calit`]ii
personalului existent, comparativ cu
cerin]ele noii structuri de for]e [i,
evident, cu aplicarea Ghidului
carierei militare, c`ut#ndu-se astfel
r`spuns la \ntrebarea ce resurse

umane sunt necesare \n prezent

[i \n viitor? pentru a asigura
realizarea cerin]elor “For]ei Obiectiv
2007”. Noua concep]ie \n domeniul
resurselor umane din For]ele
Aeriene, care va face obiectul unei
analize \n numerele viitoare ale
revistei,  se bazeaz` pe g`sirea
r`spunsurilor la cele trei \ntreb`ri de
baz` necesare formul`rii strategiei
de personal, [i anume: unde ne

situ`m \n prezent, unde dorim

s` ajungem [i cum trebuie s`

ac]ion`m pentru a ajunge unde

ne-am propus? Prin aceast`
concep]ie se promoveaz` c#teva
principii care vor determina o
transparen]` total`, [anse egale de
promovare pentru tot personalul,
urm`rirea [i \ndrumarea evolu]iei \n
carier`, promovarea calit`]ii ,
gestiunea recompenselor – ele-
mente fundamentale pentru
concretizarea programelor privind
ob]inerea, re]inerea, motivarea [i

dezvoltarea resurselor umane

necesare sistemului.

|n acela[i timp, anul 2003  este
unul deosebit de greu, av#nd \n
vedere aplicarea planurilor stabilite
privind desfiin]area, transformarea
[i resubordonarea unui num`r
semnificativ de mari unit`]i, unit`]i
[i forma]iuni din structura For]elor
Aeriene. Avem convingerea c` vom
face fa]` acestor \ncerc`ri. Vom
r`spunde [i solicit`rilor pe care
Alian]a deja le-a formulat, de a
asigura \ncadrarea unor func]ii din
structuri NATO cu personal din
For]ele Aeriene, recunosc#nd astfel
calitatea deosebit` a personalului
nostru.

Comandor IOSIF B~LAN:

Redimension`ri

esen]iale

|n cadrul procesului complex de
restructurare a For]elor Aeriene,
Serviciul Opera]ii [i Instruc]ie va
cunoa[te transform`ri structurale care
vor duce la fluidizarea [i eliminarea
birocra]iei \n circuitul informa]iilor de
conducere a preg`tirii, instruirii,
\ntrebuin]`rii [i conducerii marilor
unit`]i [i unit`]ilor din For]ele
Aeriene. Eforturile noastre proiec-
teaz` viitorul anilor 2007–2020 [i au
\n vedere realizarea unui sistem
integrat de ap`rare aerian`, compatibil
[i interoperabil cu sistemele similare
din armatele altor state membre
NATO, bazat pe o nou` filozofie de
\ntrebuin]are [i conducere a for]elor
specializate \n ap`rarea aerian`.

Obiectivul principal pentru
compartimentul nostru \l constituie
preg`tirea [i antrenarea structurii de
for]e \n concordan]` cu resursele
previzionate a fi disponibile, \ntre-
buin]area ei gradual` \n func]ie de
amenin]`ri sau cereri \n toate zonele
]`rii [i \n afara acesteia, \n misiuni sub
egida ONU/OSCE de ap`rare
colectiv` sau na]ional`, dar [i
organizarea sus]inerii [i retragerii
acesteia din teatrul de ac]iuni.

Pa[ii spre \ndeplinirea obiectivelor
clar conturate pentru anul 2003,
marca]i decisiv de momentul Praga
2002 – invitarea Rom#niei de aderare
la NATO –  sunt mul]i, ritmici,
sus]inu]i [i vizeaz`:

– definitivarea organiz`rii Statului
Major al For]elor Aeriene [i coor-
donarea procesului de reorganizare a
structurilor acestuia;

– \ndeplinirea func]iilor ce deriv`
din rolul Statului Major al For]elor
Aeriene de generator de for]` [i
\nceperea procesului de transfer al
unit`]ilor opera]ionalizate;

– evaluarea capacit`]ii de lupt` a
marilor unit`]i [i unit`]ilor prin
scoaterea la alarm` [i organizarea
execut`rii serviciului de Poli]ie
Aerian`;

C`pitan-comandor NICOLAE
JIANU:

Siguran]a zboruului – o

problem` de

permanent` actualitate

{i \n anul 2003 siguran]a zborului
va constitui o latur` deosebit de
important` a activit`]ii aeronautice,
fiind responsabilitatea \ntregului
personal. Niciodat` nu trebuie s` se
fac` rabat la siguran]`. Performan]a
\n domeniul siguran]ei nu trebuie s`
fie un rezultat al hazardului; ea este o
stare a sistemului aeronautic, care
trebuie s` monitorizeze continuu
activitatea tuturor celor implica]i
direct sau indirect \n zborul fiec`rei

C`pitan-comandor TACHE
JURUBESCU:

O nou` concep]ie \n

evaluarea factorului

uman

Succesul istoric marcat de
Rom#nia la sf#r[itul anului trecut, cu
ocazia summit-ului NATO de la
Praga, reprezint` [i pentru Serviciul

resurse umane din Statul Major al
For]elor Aeriene un punct de plecare
spre reconsiderarea filozofiei
umane, a rezolv`rii operative a
problemelor \n care suntem
implica]i.

Procesul de reform` al siste-
mului militar [i, implicit, al For]elor
Aeriene, \nceput cu mult \nainte de
momentul Praga, va fi continuat. El
se \nscrie pe coordonatele care
fuseser` stabilite deja: alinierea la
standardele [i conceptele occiden-
tale [i aderarea la familia ]`rilor
democratice, de care apar]inem de
drept.

Plec#nd de la ]elul fixat \nc` din
faza de “partener” al Alian]ei Nord-
Atlantice [i \nt`rit o dat` cu invitarea
]`rii noastre de a adera la NATO,
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Colonel SILVIU POPESCU:

Planificarea, coordonarea

[i monitorizarea progra-

melor – mai eficiente!

|n vederea \ndeplinirii Planului anual
de modernizare [i preg`tire a For]elor
Aeriene pe anul 2003, ne vom concentra
efortul bugetar \n diec]ia finan]`rii unor
obiective importante, cum ar fi:
managementul

spa] iu lu i
aerian [i ap`rarea aerian`;

restructurarea [i opera]ionalizarea
for]elor; \mbun`t`]irea sprijinului logistic
pentru tehnica de lupt` din organica
For]elor Active; modernizarea infras-
tructurii de aerodrom [i crearea de
facilit`]i \n dispozitivele de lupt`, potrivit
standardelor NATO; continuarea
programelor de modernizare (achizi]ii)
de tehnic` [i echipamente.

O aten]ie deosebit` vom acorda
\mbun`t`]irii sistemului informa]ional [i
decizional de planificare a resurselor
pentru ap`rare, prin conectarea tuturor
unit`]ilor active din For]ele Aeriene la
“Programul D.R.M.M.”. Totodat`, vom
asigura o conlucrare mai eficient` cu
compartimentele implicate \n gestio-
narea resurselor financiare, materiale [i
umane \n scopul \ndeplinirii obiectivelor
For]elor Aeriene, prin modificarea
actualelor instruc]iuni pe linia planific`rii.

{i, nu \n ultimul r#nd, vom ac]iona
pentru cre[terea exigen]ei [i
responsabilit`]ii tuturor factorilor de
r`spundere \n gestionarea cu chibzuin]`
[i eficien]` a resurselor financiare.
Sper`m ca \n anul 2003 \ntreaga noastr`
activitate – viz#nd, \n principal,
planificarea, coordonarea [i moni-
torizarea programelor – s` fie mai
eficient`, mai aproape de a[tept`rile [i
exigen]ele beneficiarilor.

Comandor dr. ing. ADRIAN
M~RINEANU:

informa]ii/cercetare din Statul Major
al For]elor Aeriene vor executa
misiuni specifice \n zonele de
responsabilitate [i de interes, \n
scopul satisfacerii necesarului de
informa]ii pentru For]ele Aeriene.

|n acest sens, vom ac]iona pentru
organizarea din timp de pace a unui
sistem coerent de procurare, prelu-
crare, difuzare [i valorificare a infor-
ma]iilor cu caracter militar \n cadrul
structurilor noastre. Pentru aceasta,
am \ntocmit planuri care urm`resc
repartizarea responsabilit`]ilor pe
for]e specializate, organizarea supor-
tului de comunica]ii corespunz`tor
unui flux informa]ional stabil, \n timp
de pace, \n situa]ii de criz` [i la r`zboi.

Aplica]ia combinat` cu For]ele de
Supraveghere [i Avertizare Timpurie
“NORD 2002”, desf`[urat` \n perioada
14 octombrie –22 noiembrie,
organizat` de Direc]ia Cercetare din
Statul Major General cu un num`r
important de structuri din Statul
Major al For]elor Aeriene, ne-a oferit
prilejul s` evalu`m capabilit`]ile
ac]ionale \n conformitate cu misiunile
specifice ale compartimentelor de
informa]ii, cercetare [i r`zboi
electronic.

Cu acest prilej au rezultat concluzii
de ordin opera]ional care au fost
materializate \ntr-un plan de m`suri ce
urm`re[te, \n perioada 2003–2004,
adaptarea misiunilor noastre la
specificul misiunilor ce ne revin \n
cadrul NATO.

comand`-control, supraveghere-
avertizare, de lupt` [i logistice cu
tehnic`, armament, muni]ii, combus-
tibili, echipament [i alimente, piese de
schimb [i materiale de \ntre]inere,
mijloace de transport [i posibilit`]i de
manevr`, precum [i cu infrastructuri
corespunz`toare pentru \ndeplinirea cu
succes a misiunilor at#t pe timp de
pace, c#t [i \n situa]ii de criz` [i \n
opera]ii.

Este evident c` pentru sistemul
logistic al For]elor Aeriene, \n anul
2003, ca etap` hot`r#toare pentru
realizarea demersurilor Armatei
Rom#niei de aderare la NATO,
principalele direc]ii de ac]iune sunt
determinate [i  corela]ionate str#ns cu
principalele sarcini [i angajamente
asumate de For]ele Aeriene.

|n acest sens, principalele direc]ii
de ac]iune ale sistemului logistic sunt
urm`toarele:

– cre[terea progresiv` a gradului
de disponibilitate al tuturor categoriilor
de tehnic` din \nzes-
t r a r e a

For]elor
Aeriene, cu tendin]a de

asigurare a unei disponibilit`]i medii
de 60 la sut`. Efectele benefice ale
acestui demers se vor reflecta \ntr-o
contribu]ie substan]ial` la asigurarea
opera]ionaliz`rii progresive a
structurilor For]elor Aeriene [i,
simultan, \n asigurarea resursei
necesare \ndeplinirii sarcinilor de
instruc]ie pentru anii 2003–2004.
Principalele eforturi vor fi \ndreptate
spre realizarea unei mentenan]e de
calitate, \n scopul asigur`rii opera-
tivit`]ii sistemului ASOC [i a radarelor
FPS-117, a avioanelor MiG-21 LanceR,
a elicopterelor de atac IAR-330 SOCAT
[i a celor de sprijin IAR-330 PUMA,
precum [i a avioanelor de transport
C-130 Hercules;

– sprijinirea, \n continuare, a
organiz`rii conducerii [i desf`[ur`rii
procesului de restructurare a For]elor
Aeriene. Contribu]ia activit`]ilor din
domeniul logistic este esen]ial` \n
derularea acestui proces, prin
asigurarea coordon`rii mi[c`rii
bunurilor materiale, a efectu`rii
redistribuirilor [i transporturilor, a
asigur`rii reinstal`rii [i repunerii \n
func]iune a tehnicii, precum [i a
identific`rii [i utiliz`rii optime a
spa]iilor de depozitare. Simultan [i
complementar acestei activit`]i, o mare
aten]ie se va acorda \n continuare
procesului de valorificare a tehnicii [i
materialelor excedentare, atipice sau
cu uzur` fizic` mare;

– redimensionarea judicioas` a
sistemului logistic de mentenan]` al
tehnicii din \nzestrare pe dou` Centre
de Mentenan]`, \n condi]iile \n care \n
anul 2003 urmeaz` a se desfiin]a cinci
structuri de repara]ii. |n acest sens,
solu]ia optim` pentru executarea
oportun` a mentenan]ei va fi externa-
lizarea activit`]ilor, \n special pentru
tehnica comun`;

– extinderea [i intensificarea
preg`tirii [i antren`rii speciali[tilor din
structurile logistice de la toate nivelele,
at#t pentru cre[terea gradului de
cunoa[tere a limbii engleze, c#t [i
pentru cunoa[terea [i aplicarea
procedurilor [i tipizatelor logistice care
se utilizeaz` de c`tre membrii NATO.
|n acest sens, la exerci]iile interna-
]ionale planificate pentru anul 2003 vor
fi implicate, preponderent, structurile
logistice [i speciali[tii din bazele
aeriene [i celelalte unit`]i cu sarcini \n
acest sens;

– dezvoltarea \n continuare a
suportului logistic [i de infrastructur`
pentru asigurarea sarcinilor asumate

pe linia sprijinului na]iunii gazd`
(HNS), prin executarea repara]iilor [i
\ntre]inerii facilit`]ilor de la
aerodromurile declarate disponibile
pentru opera]ii NATO, constituirea
unui hangar la Baza 71 Aerian` C#mpia
Turzii, \ntocmirea planurilor de
modernizare pentru aerodromurile
Fete[ti [i Boboc [i \nzestrarea [i
men]inerea \n stare de func]ionalitate
a mijloacelor tehnice de deservire
aerodrom, de \nc`rcare [i manipulare,
de asigurare a combustibililor [.a.;

– asigurarea stocurilor necesare de
combustibili, materiale de \ntre]inere,
piese de schimb, alimente, echipament
[i multe alte produse sau servicii
necesare desf`[ur`rii normale a
tuturor activit`]ilor For]elor Aeriene, \n
limitele bugetare stabilite, cu
respectarea prevederilor legale [i \n
condi]iile externaliz`rii unui num`r tot
mai mare de activit`]i, cum sunt
hr`nirea efectivelor din institu]iile de
\nv`]`m#nt [i alimentarea cu
combustibili de avia]ie pe aerodromul
de la C#mpia Turzii.

Colonel dr. ALEXANDRU
ELIAD:

Ac]iuni complexe, de

mare interes

{i \n anul 2003 vom continua s` ne
consacr`m eforturile [i competen]a \n
direc]ia asigur`rii unei asisten]e
medicale de calitate, cu mai mult`
aplecare spre nevoile de s`n`tate ale
oamenilor. Activitatea de prevenire a
\mboln`virilor, de diagnosticare [i
tratament se va desf`[ura cu aceea[i
aten]ie [i responsabilitate fie c` este
vorba de cadre militare [i salaria]i civili,
fie de elevi, studen]i, militari angaja]i pe
baz` de contract sau \n termen.

|n virtutea \mplinirii acestor
deziderate, sus]in ideea obligativit`]ii ca
to]i medicii de medicin` general` din
re]eaua Statului Major al For]elor
Aeriene s` parcurg` un curs de
competen]` de medicin` de urgen]`.
Vom continua perfec]ionarea preg`tirii
personalului nostru, \n special a celui
din bazele aeriene, prin cursuri de

A[adar, g#nduri [i responsabilit`]i pe m`sura importan]ei
misiunilor pe care Statul Major al For]elor Aeriene le are de
\ndeplinit \n acest an, pentru a fi o categorie de for]e mai puternic`,
mai performant`, mai aproape de noile standarde ce le implic`
accederea \n structura euro-atlantic`.

Dup` cum se poate constata din afirma]iile interlocutorilor
no[tri, direc]iile de ac]iune, adev`rate fronturi de munc`, sunt clare,
aliniamentele au \nceput deja s` fie abordate cu rigurozitate [i
hot`r#re. Motiva]ie exist`. Un cadru prielnic, de asemenea.
Raportarea la REPERELE 2003 va fi f`cut`, de acum, zi de zi [i
ceas de ceas prin tot ce se va \ntreprinde.

medicin` aeronautic`, cu ob]inerea
competen]ei \n acest domeniu.

 |ntr-un alt plan, vom ac]iona pentru
reabilitarea tuturor infirmeriilor de
unitate [i mare unitate, inclusiv a celei
din comandament, pe care dorim s` o
transform`m \n centru medical. Avem,
totodat`, \n vedere dotarea, \n regim de
urgen]`, cu patru autosanitare sau
ambulan]e complet echipate, a bazelor
aeriene opera]ionale. |ntr-o perspectiv`
foarte apropiat`, ne g#ndim la
amenajarea la cabana “Oltul”, destinat`
recuper`rii pilo]ilor militari, a unui
centru de balneofizioterapie [i
gimnastic` medical`.

Accederea ]`rii [i armatei noastre
\n structurile euro-atlantice implic`, de
la sine, un act medical mai performant,
o angajare laborioas` a corpului sanitar
\n dinamica ac]iunilor militare stil
NATO. Cu experien]a dob#ndit` \n
exerci]iile [i aplica]iile interna]ionale
desf`[urate \n anii preceden]i,
consider`m c` nu vom fi cu nimic mai
prejos \n asigurarea medical` real` \n
cadrul exerci]iilor SILENT HORSE [i
CORNERSTONE 2003.

Datorit` \n]elegerii [i sprijinului
primit din partea conducerii  cate-
goriei noastre de for]e, am reu[it un
lucru bun: implementarea sistemului
MEDEVAC pe c#teva elicoptere IAR-
330 PUMA. Plec#nd de aici, vom
completa dotarea cu truse de urgen]`
[i a elicopterelelor din sistemul
SOCAT, pentru efectuarea \n
condi]iuni c#t mai apropiate de
realitatea c#mpului de lupt` a
misiunilor de c`utare-salvare din
liniile inamice ale personalului (SAR).
{i, nu \n ultimul r#nd, \n acest an vom
definitiva preg`tirea personalului
paramedical la unitatea SMURD din
T#rgu-Mure[, sub \ndrumarea cunos-
cutului medic Raed Arafat.

Accent pe

modernizare [i

performan]`

Logistica For]elor Aeriene are
sarcina de a asigura structurile de

Colonel {TEFAN
IONESCU:

Comunica]ii oportune [i

sigure

}inta noastr` este, [i pentru 2003,
modernizarea comunica]iilor. Dezi-
derat realizat prin \nlocuirea mijloa-
celor dep`[ite moral, trecerea de la
comunica]iile analogice la cele
digitale, preg`tirea personalului \n
dinamica restructur`rii, activit`]i care
duc, \n final, la interoperabilitatea cu
comunica]iile NATO.

|n domeniul comunica]iilor
telefonice [i de transmiteri de date,
am pus accent pe implementarea \n
c#t mai multe unit`]i a centrelor
STAR, prin care se asigur` leg`turi
oportune [i sigure, concomitent cu
reducerea costurilor pe \nchirieri de
circuite de la Romtelecom. Prin
Re]eaua de Transmisiuni
Permanent` a STAR, am asigurat
canale de date cu capacit`]i \ntre 9,6
[i 128 kbs pentru sistemele ASOC,
Intranet, SIMIN, FDEx, STASA,
VCSS, monitorizarea sta]iilor radio
pentru Poli]ia Aerian`, \nlocuirea
circuitelor de voce.

Comunica]iile radio beneficiaz`
de achizi]ii de sta]ii radio digitale \n
re]eaua strategic` sol-sol [i \n re]elele
sol-aer, prin care am declan[at
realizarea acoperirii radio na]ionale
pentru dirijarea aeronavelor \n
misiunile de poli]ie aerian`.

|n domeniul informatic
continu`m dotarea, prin achizi]ii
importante de echipamente active de
re]ea WAN [i LAN, pentru realizarea
re]elei Intranet pe suport STAR,
punerea \n func]iune [i recep]ia
Sistemului Pilot ASOC-final,
dezvoltarea conect`rii la Internet,
diseminarea imaginii radar [i
transmiterea planurilor de zbor.

Anul 2003 va culege roadele
anului precedent prin utilizarea
tuturor acestor sisteme de
comunica]ii [i informatice.

Invita]ia de aderare a Rom#niei la
Organiza]ia Tratatului Atlanticului de
Nord, lansat` pe 21.11.2002, la Praga,
reprezint` [i pentru compartimentele
Informa]ii, Cercetare [i R`zboi
Electronic din For]ele Aeriene
trecerea la o nou` etap` de restruc-
turare [i adaptare ce vizeaz` moder-
nizarea [i cre[terea eficien]ei acestora.
Ca urmare a caracteristicilor [i
cerin]elor luptei armate moderne [i a
complexit`]ii situa]iilor politico-
militare actuale, rolul informa]iilor
devine predominant, iar importan]a
structurilor militare de informa]ii/
cercetare a crescut considerabil.

|n anul 2003, structurile de

Comandor COSTIC~
GROSU:

Cre[te rolul informa]iilor

militare

2003-
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NICI IARNA NU SE ODIHNESC...NICI IARNA NU SE ODIHNESC...

Colonelul Dumitru Costache –

comandantul Regimentului 70 Geniu

de Avia]ie

|naint`m t`cu]i, cu gulerele ridicate [i c`ciulile trase

bine peste urechi. V#ntul ne sufl` nemilos \n fa]`, f`r`

s`-i pese c` gerul n`praznic ne taie r`suflarea. |naint`m

\ncet, precau]i, pe stratul de ghea]` ca sticla, la a c`rui

apar]ie au contribuit \n egal` m`sur` ploaia de ieri [i

temperatura sc`zut` de ast`zi. Nici nu vreu s`-mi

imaginez cum a fost noaptea trecut`... Cum or fi biruit

santinelele \n frigul acela cumplit?

|n c#mpul de mine – geni[tii, cei care nu pot gre[i dec#t o singur` dat`...

|n poligon, la distrugeri, fiecare activitate se desf`[oar` sub privirea vigilent` a

comandantului de pluton

diferite forme, \n`l]imi [i culori. Oric#t m-a[ str`dui,
nu reu[esc s` \n]eleg din acest tablou dec#t faptul
c` exist` o anume simetrie \n compozi]ia sa.
Comandantul subunit`]ii \mi deslu[e[te faptul c`
indicatoarele de marcare, apar]in#nd completului
de distrugeri, materializeaz` \n teren toate
elementele componente ale drumului care urmeaz`
a fi construit: partea carosabil`, ampriza,
acostamentul, zona de siguran]` etc. Scopul acestei
[edin]e practice este acela de a-i \nv`]a pe militarii
\n termen etapele execut`rii unui drum. “{i  au de
la cine \nv`]a!” –  m` asigur` comandantul
subunit`]ii, l`ud#ndu-se cu experien]a acumulat`
de militarii angaja]i pe baz` de contract din
subordinea sa, \n cadrul misiunilor pe care le-au

executat \n majoritatea
bazelor aeriene ale Statului
Major al For]elor Aeriene.

Tot afar`, pe terenul de
instruc]ie, \[i desf`[oar`
activitatea [i subunitatea
locotenentului Tiberiu

Cozea, care a primit misi-
unea de a executa un culoar
de trecere \ntr-un c#mp de
mine. Av#nd \n vedere faptul

c` inamicul este foarte aproape, pentru siguran]a
militarilor care vor executa acest culoar se ini]iaz`
dou` grenade fumigene care vor asigura mascarea
opera]iunilor trupelor proprii. Locotenent-

colonelul Dumitru Ciunel \mi m`rturise[te c`
are emo]ii \n ceea ce prive[te eficacitatea masc`rii,
datorit` faptului c` grenadele fumigene folosite [i-
au dep`[it cu mult termenul de garan]ie. |ns`, dup`

un minut, \ntregul c#mp de mine a fost acoperit
de un strat gros de fum. De aceast` dat`, v#ntul
este aliatul nostru. Mascarea fiind asigurat`,
misiunea poate \ncepe. La ordinul locotenentului
Cozea, primii doi militari pornesc t#r#[, \narma]i
cu ni[te be]e speciale cu ajutorul c`rora
scormonesc cu grij` p`m#ntul dinaintea lor,
c`ut#nd eventualele mine care vor trebui anihilate
pentru construirea culoarului. |nainteaz` \ncet,
paralel, la 1,5 metri unul de cel`lalt, cercet#nd cu

de [ef al Biroului Poli]ie Militar`, la Statul Major
al For]elor Aeriene. Acum a revenit la prima
iubire – unitatea o dat` cu care a crescut.

– Domnule colonel, cum a]i reg`sit

unitatea, \ntorc#ndu-v`, de aceast` dat` \n

calitate de comandant, dup` un an [i

jum`tate \n care a]i \ncadrat o func]ie la

nivelul e[alonului superior?

– Numirea \n func]ia de comandant al
Regimentului 70 Geniu de Avia]ie a fost, pentru
mine, o mare realizare. Am avut sentimentul c`
m` \ntorc acas`. Func]ia de [ef al Biroului de
Poli]ie Militar` mi-a oferit [ansa de a cunoa[te
majoritatea unit`]ilor subordonate Statului Major
al For]elor Aeriene. Am c`l`torit mult, am
cunoscut foarte mul]i oameni, am auzit foarte
multe idei interesante. Acum, \n calitate de
comandant, nu-mi r`m#ne dec#t s` sintetizez
ceea ce am g`sit mai bun \n fiecare dintre aceste

unit`]i [i, cunosc#nd func]ionarea de ansamblu
a Statului Major al For]elor Aeriene, s` pun \n
practic` acele idei care ar putea \mbun`t`]i
modul de desf`[urare a activit`]ilor. Evident,
pentru reu[ita acestui demers, voi avea nevoie
de sus]inerea [i implicarea \ntregului personal
al unit`]ii. {i am pe cine s` m` bazez!
Subordona]ii mei – colegii [i prietenii mei – sunt
oameni de \ncredere!

– Am \nt#lnit foarte mul]i ofi]eri tineri –

locotenen]i [i sublocotenen]i – la comanda

subunit`]ilor.

– Fiind absolven]i ai Academiei For]elor
Terestre, exist` o serie de aspecte specifice
lucr`rilor de geniu care se desf`[oar` \n unit`]ile
For]elor Aeriene, care nu au fost acoperite de
preg`tirea \n [coala militar`. O dat` ajun[i \n
unitate, le oferim, \ns`, posibilitatea de a se
specializa \n lucr`rile genistice specifice Statului
Major al For]elor Aeriene. |n bazele aeriene,
unit`]ile de artilerie [i rachete antiaeriene,
precum [i \n cele de radioloca]ie, subloco-
tenen]ilor li se \ncredin]eaz`, mai \nt#i, misiuni
care presupun lucr`ri genistice de mic`
amploare, pentru ca, mai apoi, gradul de
dificultate al misiunilor s` creasc` treptat. Tinerii
ofi]eri r`spund cu entuziasm tuturor
provoc`rilor, dinamiz#nd \ntregul proces de
desf`[urare a activit`]ilor.

– Care sunt, domnule colonel, prio-

rit`]ile acestui an pentru Regimentul 70

Geniu de Avia]ie?

– Principala prioritate const`, la fel ca \n fiecare
an, \n realizarea \ntregului plan de lucr`ri
genistice al Statului Major al For]elor Aeriene.
Utilajele pe care le avem la dispozi]ie fiind destul
de vechi, am demarat deja trecerea prin atelierul
de repara]ii a principalelor categorii de tehnic`
ce vor participa la lucr`rile de amenajare genistic`
ale acestui an, astfel \nc#t p#n` \n luna mai, c#nd
vom \ncepe misiunile, acestea s` fie \n stare de
operativitate. Tot pentru buna desf`[urare a
activit`]ilor, inten]ionez s` ob]in aprobarea
Statului Major al For]elor Aeriene pentru a-i putea
selec]iona din bazele de instruc]ie pe acei solda]i
care s-au specializat \n via]a civil` ca mecanici,

excavatori[ti, [oferi sau constructori. |n felul
acesta vom investi mai pu]in timp [i bani \n
specializarea solda]ilor. O alt` prioritate const`
\n asigurarea celor mai bune condi]ii de cazare,
echipare [i hr`nire pentru militarii \n termen.
P#n` \n momentul de fa]` nu am \nt#mpinat
dificult`]i \n aceast` privin]`, iar militarii sunt
mul]umi]i. |mbucur`tor pentru ace[tia este [i
faptul c`, la sf#r[itul stagiului militar, le acord`m
adeverin]` care atest` experien]a acumulat` \n
lucrul cu anumite utilaje. Acestea \i vor ajuta \n
g`sirea unui loc de munc`, \n via]a civil`. Pe cei
mai buni dintre ei avem posibilitatea de a-i \ncadra,
prin concurs, ca militari angaja]i pe baz` de
contract, dac` \ndeplinesc condi]iile legale.
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Ajungem \n poligon. Subunitatea
locotenentului Marius Stana este deja acolo.
{edin]a de distrugere a podurilor a \nceput.
Activitatea este intens`. Locul s-a transformat \ntr-
un furnicar. Solda]ii se mi[c` repede. Sunt verificate
capsele, este ridicat trotilul, se \ntind cablurile, se
leag` apoi capsele la cablu [i se verific` circuitul.
Dup` introducerea capselor electrice \n \nc`rc`tura
de trotil, to]i militarii \n termen, sub atenta
supraveghere a comandan]ilor de plutoane,
examineaz` dispozitivul astfel realizat, de la un
cap`t la altul.

Conectarea cablului la explozor se face numai
dup` ce to]i militarii se retrag la ad`postul biutelor
de protec]ie. Se \ncarc`, apoi, explozorul [i, la
ordinul comandantului de pluton, se declan[eaz`
explozia. Adio, poduri!

“Acord`m o aten]ie deosebit` preg`tirii tuturor
[edin]elor care presupun lucrul cu material
explozibil – \mi spune sublocotenentul Gabriel

Gheorghe, pe care maiorul Marian Vl`sceanu

mi l-a indicat ca fiind cel mai bun ofi]er din
subordinea sa. |n primul r#nd, fiecare militar \n
termen trebuie s` cunoasc` foarte bine m`surile
de siguran]` \n poligon [i atribu]iunile care \i revin.
|n al doilea r#nd, de[i oamenii [tiu foarte bine ceea
ce au de f`cut, nimeni nu ac]ioneaz` f`r` a primi
ordin de la comandantul de pluton”.

Pe terenul de

instruc]ie

|n cazarm`, v#ntul a mai pierdut parc` din
intensitate. Pe terenul de instruc]ie, subunitatea
locotenentului {tefan Giuhat a primit misiunea
de a executa un drum. |n fa]a noastr` se \ntinde un
c#mp de stegule]e [i indicatoare de marcare, de

aten]ie fiecare centimetru p`trat de p`m#nt. Dup`
ce echipa format` din primii doi militari \nainteaz`
mai mult de 5 metri, cre#nd un culoar larg de 3
metri prin c#mpul de mine, urm`toarea echip`,
format` din al]i doi militari, porne[te pe urma lor,
utiliz#nd aceea[i tehnic`, pentru a l`rgi culoarul
de la 3, la 6 metri.

Tineri de n`dejde

A[a i-am g`sit, la \nceput de an, pe militarii
Regimentului 70 Geniu de Avia]ie. Afar`, \n frig, la
instruc]ie.

“Militarii no[tri sunt permanent \n mi[care

|n poligon

– m` asigur` locotenent-colonelul Ioan Groza,

[eful statului major al regimentului. Pentru c`
a]i venit iarna, ne-a]i g`sit \n cazarm`, la
preg`tire. Din martie, c#nd vremea devine
favorabil` lucr`rilor genistice, vom \ncepe, ca \n
fiecare an, misiunile \n unit`]ile subordonate
Statului Major al For]elor Aeriene”.

La reu[ita misiunilor pe care militarii
Regimentului 70 Geniu de Avia]ie le vor \ndeplini \n
acest an vor contribui, f`r` \ndoial`, al`turi de cadrele
militare ale unit`]ii, militarii angaja]i pe baz` de
contract – caporalii Ionu] Gheorghe, Nicolae

Sofronie, Gheorghi]` Dumitru, Valeric`

C`runtu, Gheorghe Mocanu, Petre Diaconeasa

[iPaul Niculescu – [i militarii \n termen – soldatul

Emil Bumbescu [i frunta[ii Adrian Manole [i
Lauren]iu Cuceanu. Ace[tia sunt numai c#]iva
dintre tinerii de n`dejde [i militarii responsabili care
ne-au fost recomanda]i de comandan]ii lor ca fiind
“cei mai buni dintre cei buni”.

Pentru c` suntem la \nceput de an, nu am s`
spun c` exist` [i militari care, dintr-un motiv sau
altul, departe de a fi modele de comportament,
produc uneori necazuri comandan]ilor lor...

“Subordona]ii mei

sunt oameni de

\ncredere!”

La 1 decembrie 2002, colonelul Dumitru

Costache a fost numit comandant al
Regimentului 70 Geniu de Avia]ie. |n urm` cu
30 de ani, dup` absolvirea [colii militare, fusese
repartizat \n aceea[i unitate, pe func]ia de
comandant de pluton. A fost apoi, succesiv,
comandant de companie, [ef de stat major [i
comandant de batalion [i [ef de stat major al
regimentului. Pentru un timp, a \ndeplinit func]ia
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Pagin` realizat` de
locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

Urm`toarea pagin`

a

Dic]ionarului NATO

va fi dedicat`

aeronavelor:!
Super

Etendard

Tigre

UH-1

1. Tipul: avion de interceptare, recunoa[tere [i
de lupt`.

2. Primul zbor: 4 iulie 1986
3. Produc]ia: DASSAULT AVIATION (Fran]a)

Rafale B: avion \n dubl` comand` destinat
For]elor Aeriene Franceze. Prototipul (B01) a efectuat
primul zbor la 30 aprilie 1993.

Rafale C: avion de lupt`, \n simpl` comand`.
Prototipul (C01) a efectuat primul zbor la 19 mai 1991.

Rafale D : avion de lupt`, cunoscut sub
denumirea “Rafale Discret”.

Rafale M: avion \n simpl` comand` destinat
For]elor Navale Franceze. |n propor]ie de 80% are
aceea[i structur` [i echipamente ca modelul Rafale
C. Prototipul (M01) a zburat pentru prima oar` la 12
decembrie 1991.

4. Clien]i din NATO: Fran]a.

1. Tipul: avion de recunoa[tere [i bombardament.
2. Nume de cod NATO: Fitter.
3. Primul zbor: 2 august 1966.
4. Produc]ia: SUKHOI.

Fitter-C (Su-17M): avion de atac \n simpl` comand`,
opera]ional  din 1971. Este echipat cu dou` tunuri de 30
mm. Variante speciale: misiuni de recunoa[tere (Su-17R,
Su-20R), export (Su-20).

Fitter-D (Su-17M-2/M-2D): difer` constructiv de
modelul Fitter C prin faptul c` are fuzelajul mai lung cu
0,38 m [i mai \nclinat cu 3 grade, pentru a l`rgi c#mpul
vizual al pilotului \n timpul zborului vertical.

Fitter-G (Su-17UM-3): avion de antrenament [i de
lupt`, \n dubl` comand`, cu capabilitate de lupt`. Este
echipat cu un singur tun de 30 mm.

Fitter-H (Su-17 M-3): avion de recunoa[tere [i de
atac \n simpl` comand`. Este echipat cu dou` tunuri de
30 mm, precum [i cu lansatoare de rachete R-60 aer-aer.

Fitter-K (Su-17M-4, Su-22M-4): este un avion \n
simpl` comand`. A efectuat primul zbor \n 1981.

Su-22U: avion de antrenament, \n dubl` comand`.

1. Tipul: avion de lupt` [i de antrenament.
2. Numele de cod NATO: Frogfoot.
3. Primul zbor: 22 februarie 1975.
4. Produc]ia: SUKHOI.

Frogfoot-A (Su-25): avion de lupt`, \n simpl`
comand`, destinat suportului aerian la joas` \nal]ime, \n
zone greu accesibile. Varianta pentru export: Su-25K.

Frogfoot-B  (Su-25UB, Su-25UT): avion de
antrenament, \n dubl` comand`. Este dotat cu un nou tip
de anten` radar. Prototipul a efectuat primul zbor la 6
august 1985. Varianta destinat` exportului: Su-25UBK.

Su-25UTG: este modelul Su-25UT prev`zut cu
c#rlig pentru aterizarea pe portavion.

Su-25UBP: avioane de antrenament ob]inute prin
convertirea a zece aparate Su-25UB, pentru a putea fi
utilizate la exerci]ii de aterizare pe portavion.

Su-25T/TM: avion de lupt` anti-tanc. A efectuat
primul zbor la 17 august 1984.

Su-25BM: avion de antrenament folosit pentru
tractarea ]intelor \n exerci]iile de trageri cu rachete. Are
construc]ie identic` cu cea a modelului Frogfoot-A.

RafaleRafaleRafaleRafaleRafale

SUKHOI Su-17, Su-20, Su-22
Fuzelajul a fost modificat pentru a m`ri capacitatea
rezervoarelor de combustibil.

Fitter-F (Su-22): variant` destinat` exportului, a
modelului Su-17 M-2. Prev`zut cu 2 tunuri calibru 30 mm,
precum [i cu lansatoare de rachete R-3, aer-aer.

Fitter-J (Su-22M-3): are aceea[i construc]ie ca
modelul Su-17M-3, cu deosebirea c` are motor Tumansky
R-29 [i este echipat cu lansatoare de rachete R-3, aer-aer.

5. Clien]i din NATO: Cehia, Ungaria, Polonia,
Slovacia, Germania.

Caracteristici tehnico-tactice

– Anvergura .......................................................................................... 13,8 m;
– Lungimea ......................................................................................... 18,75 m;
– |n`l]imea ............................................................................................ 5,00 m;
– Greutatea ...................................................................................... 10.000 kg;
– Raza de ac]iune ................................................................................ 685 km;
– Viteza maxim` ........................................................................... 2.220 km/h;
– Motorul .............................................................................................. 110 kN.

Caracteristici tehnico-tactice:
– Anvergura ..............................................10,8 m;
– Lungimea .............................................15,27 m;
– |n`l]imea ................................................5,34 m;
– Greutatea .............................................9.670 kg;
– Raza de ac]iune...................................1.055 km;
– Viteza maxim`.......................................2 Mach;
– Motoarele.........................................2 x 72,9 kN.

Su - 25

Caracteristici tehnico-tactice

- Anvergura .......................................................14,36 m;
- Lungimea ........................................................15,53 m;
- |n`l]imea ...........................................................4,80 m;
- Greutatea ........................................................9.500 kg;
- Raza de ac]iune .............................................1.250 km;
- Viteza maxim` ............................................975 km/h;
- Motoarele ................................................2 x 44,18 kN.

Su - 25

5. Clien]i din NATO: Cehia, Slovacia, Bulgaria.

SUKHOI Su-17, Su-20, Su-22

RafaleRafaleRafaleRafaleRafale
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roblema unui accident aviatic este,
prin excelen]`, una “fierbinte” [i
complex`. Ea suscit` un interes brusc

mai multor categorii de public [i fiecare dintre
ele revendic` un contact c#t mai str#ns [i mai
relevant cu evenimentul, orchestr#nd, sub
aspect cazuistic [i sociologic, o “criz`“ pe mai
multe niveluri. Iar pentru a \n]elege c#t mai bine
unde subzist` resursele prin care se poate
gestiona o astfel de “criz`“, trebuie delimitate
categoriile de public.  Astfel, \n cazul unui
accident, primul dintre publicuri este format din
de]in`torii, juridici [i morali, ai aeronavei:
compania sau unitatea militar`, precum [i colegii
membrilor echipajului. Ei se aflau \n leg`tur` cu
cei implica]i \nc` \nainte de producerea
evenimentului. Un alt public se formeaz`, ad-hoc,
din rudele [i prietenii pasagerilor afla]i la bord.
{i, nu \n ultimul r#nd, este vorba de publicul
format din jurnali[tii interesa]i de evenimentul
respectiv.

Paradoxal, pentru unele interpret`ri,
echipele de cercetare tehnic` [i juridic` a
evenimentului sunt ultimul dintre publicuri, ca
intrare \n ac]iune!

Acest mod de abordare a problemei, asupra
c`ruia se opre[te articolul de fa]` [i care este
orientat spre rezolvarea “crizei”, consider`
grupul desemnat pentru cercetarea
evenimentului tot ca pe un public.

{i, pentru u[urarea demonstra]iei, vom
considera publicurile drept vectori ai crizei de

comunicare.

Dup` producerea accidentului aeronautic, se
declan[eaz` un stres emo]ional care necesit`,
pentru echilibrare, o mare cantitate de
informa]ii. Criza de comunicare se instaleaz`
rapid tocmai din cauza lipsei de informa]ii. |n
acest proces, “captatorii” de date sunt jurnali[tii.
Ei sunt, ca [i echipa de cercetare la fa]a locului,
investigatori profesioni[ti, desigur, \n sensul
anchetei de pres`. F`r` a eroda, c#tu[i de pu]in,
aceast` performan]`, trebuie precizat c`, de
multe ori, jurnali[tii pot fi influen]a]i, mai mult
ori mai pu]in,  de emo]iile societ`]ii, ale
oamenilor pentru care urmeaz` s` publice
informa]ii. La r#ndul lor, nici membrii comisiilor
oficiale de investigare nu sunt absolut “reci”. Ei
pot fi influen]a]i de presiuni politice, economice
sau tehnico-[tiin]ifice locale, de ambi]ii [i orgolii
m`runte.

|n aceste condi]ii, denumirea de actori ai

comunic`rii pentru cei afla]i, prin for]a
\mprejur`rilor \n rela]ie, este justificat`.

Criza de comunicare, despre care vorbeam
mai sus, se produce din cauz` c` una dintre p`r]i,
despre care se crede c` are suficiente informa]ii
despre eveniment,  nu face fa]` cererilor de date
pretinse de celelalte publicuri, \n special de
jurnali[ti. Este \ntruc#tva justificat ca cei dint#i
s` manifeste pruden]` \n a comunica informa]ii
\n ritmul cerut de ceilal]i. Dar trebuie \n]eles c`
discrepan]a [i conflictul nu se produc \ntre
grupuri (cu normele lor de activitate), ci \n planul
imaterial al intereselor, care nu mai sunt corect
\n]elese. Pe de o parte, este interesul public

fa]` de eveniment, interes absolut justificat.
Societatea trebuie s` afle ce se \nt#mpl` \n
mijlocul ei [i, \n func]ie de aceasta, ce m`suri
trebuie s`-[i ia ca reac]ie, ca protec]ie. Pe de alt`
parte, exist` interesul publicului, s`-l numim
atrac]ia pe care o au indivizii pentru un anumit
subiect. |n aceast` zon` intervin, f`r` o rea
inten]ie, spectaculosul, nout`]ile neobi[nuite,
fiorul dramatic dat de o \nt#mplare [i, \n
consecin]`, o curiozitate maximizat` pentru
detalii.

Cum spuneam, mediatorii \ntre locul
evenimentului [i curiozitatea public` sunt

jurnali[tii. La fel, mediatorii \ntre eveniment [i
datele importante care trebuie s` determine
reac]ii adecvate ale societ`]ii, ale indivizilor, sunt
tot jurnali[tii. Iar ace[tia sunt, [i ei, oameni. Au
sensibilit`]i proprii \n fa]a unei nenorociri, dar,
ca profesioni[ti ai comunic`rii, ei au (sau ar
trebui s` aib`) deprinderi formate pentru a
surprinde orice detaliu, orice inadverten]` \ntre
ceea ce primesc ca informa]ie oficial` [i ceea ce
pot constata cu propria lor pricepere [i

sensibilitate.

|n jurul unui accident, lumea se \mparte \n
dou` categorii: cei care vor s` afle ce s-a \nt#mplat,
cu c#t mai multe detalii, [i cei despre care se crede
c` de]in informa]ii. Din minut \n minut, din or` \n
or`, dezechilibrul \ntre ce se cere [i ce se ofer`
cre[te. Actorii comunic`rii se angajeaz`, astfel,
\n “criz`“. Pentru jurnali[tii presei scrise,
tensiunea cre[te o dat` cu apropierea timpului
limit` de finalizare a edi]iei, cerut de intrarea \n
tipografie. Reporterii televiziunii se precipit` [i ei
pentru a \ncadra ultimele [tiri \n edi]iile principale
ale telejurnalului. La fel [i cei de la radio. Dintre
to]i, \ns`, cei din presa scris` resimt cel mai
puternic trecerea minutelor. Ziarul lor va ap`rea
dup` 14–16 ore. |n acest timp, totul se poate
schimba. Ei risc` s` r`m#n` \n urma televiziunii
[i a radioului, care vor avea posibilitatea
reactualiz`rii informa]iilor. Jurnali[tii presei scrise
trebuie \n]ele[i: \n lipsa unor informa]ii
consistente, ei vor completa nara]iunea cu
elemente din baza de date a redac]iei, cu spusele
diferi]ilor “martori” care \[i explic` \n felul lor
evenimentul ce le-a trecut prin fa]a ochilor [i pe
care l-au prezentat \n felul lor. {i, pentru ca
povestea s` fie satisf`c`toare interesului
manifestat de cititori, toat` relatarea este
ranforsat` cu ideile, bune sau rele, care circul` \n
acel moment \n societate, redate prin formule deja
consacrate, gen “din surse bine informate
afl`m...” ori “surse care doresc s`-[i p`streze
anonimatul relateaz` c`...”. {i totul porne[te de
la lipsa unor informa]ii satisf`c`toare pentru
pres`!

La surs`, cei care trebuiau s` informeze mass
media invoc` rigoarea activit`]ii lor oficiale, faptul
c` nu pot da informa]ii neverificate [i, mai ales,
c` tot ce se [tia a fost deja spus. Activit`]ile
urm`toare de cercetare vor furniza, dac` este
posibil, [i alte date ce vor fi comunicate

publicului.

Motorul crizei de comunicare este, de acum,
credibilitatea oficialilor! Evident, atunci c#nd \n
spatele unui accident aviatic este o institu]ie
militar`, entitate care , tradi]ional, opereaz`
\ntr-o zon` cu o minim` transparen]` c`tre public,
credibilitatea multora dintre afirma]iile despre
accident este, apriori, redus`.

S` \ncerc`m, acum, o conexare a tuturor
ideilor prezentate mai sus:

 un eveniment major formeaz` ad-hoc
publicuri puternic motivate;

 cercetarea riguroas` a evenimentului
impune un timp \ndelungat (uneori p#n` la mai

mul]i ani, pentru catastrofe aviatice);
 urm#nd interesul publicului, jurnali[tii au

tendin]a de a “presa” furnizarea de informa]ii;
 cei implica]i au tendin]a de a nu difuza

informa]iile pe care le consider` defavorabile lor;
 reac]ia publicului larg este preponderent

emo]ional` [i, de regul`, defavorabil` institu]iilor
oficiale.

Primul rezultat al acestui proces este, a[a cum
am v`zut, criza de comunicare, cu urm`toarele
consecin]e posibile:

 un grav prejudiciu de imagine pentru
institu]ia \n cauz`;

 cre[terea credibilit`]ii nara]iunilor, \n
defavoarea mesajelor oficiale, importante pentru
interesul public.

Deficitul de imagine atrage dup` sine
diminuarea resurselor de \ncredere – [i nu numai
– pe care este dispus` societatea s` le acorde
institu]iei respective. Spre exemplu, un accident
\n perimetrul avia]iei militare, prost gestionat
mediatic, va \ndep`rta, pentru un timp, persoanele
care \[i doreau o carier` \n domeniu, va descuraja
sus]inerea financiar` [i politic`.

Toate acestea pun \n ecua]ie – [i \n discu]ie! –
implicarea direct` a personalului afectat de o criz`
mediatic`, [tiindu-se c` exist` structuri specializate
pentru contactele cu mass-media: purt`torii de
cuv#nt ai unit`]ilor [i birourile de pres` ale armatei.

Ce pot face, cu alte cuvinte, militarii atunci c#nd
sunt asalta]i de jurnali[tii interesa]i de un accident
aviatic? Solu]iile pe care le suger`m sunt uzuale \n
toat` lumea militar`. Ele sunt recomandate [i \n
situa]iile pentru care se aplic` restric]ii de
comunicare (opera]ii \n cooperare, r`zboi etc.), [i
anume:

 Chiar dac` dialogul se desf`[oar` \ntr-un
moment puternic marcat emo]ional, jurnali[tii
trebuie s` fie asigura]i c` vor primi informa]ii
suficiente [i cu o transparen]` maxim posibil`,

respect#ndu-se prevederile legii privind liberul
acces la informa]iile publice;

 Orice informa]ie, pentru care exist`
aprobarea de a fi f`cut` public`, potrivit legii, poate
fi detaliat` (nu lungit`!) prin exprimarea ei \n
termeni pe care jurnalistul s`-i \n]eleag` [i s`-i poat`
dezvolta, f`r` erori, atunci c#nd \[i va construi
relatarea sa pentru cititori;

 Jurnalistul trebuie considerat ca un partener,
de c`tre to]i militarii din preajma sa, [i nu un ins
care “\[i bag` nasul” \n secretele institu]iei.
Sim]indu-se pre]uit astfel, fiecare om de pres` se
va solidariza cu armata [i cu rigorile ei!

Pentru a \nt`ri afirma]iile noastre, alegem dou`
exemple de rela]ie inabil` cu presa, \n jurul unor
accidente aviatice cunoscute.

Mogo[e[ti, 1 septembrie 1995.
“Elicopterul a decolat de pe Aeroportul Ia[i

la orele 13.41, cu destina]ia Bucure[ti, de[i
condi]iile de zbor erau extrem de grele – ploaie,
v#nt [i cea]` dens`. De asemenea, aparatul a
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CAUZE, EFECT {I POSIBILE SOLU}II
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disp`rut de pe ecranele radarelor de

urm`rire”. (“Ziua”, nr. 370/1995).
Dar condi]iile de zbor nu erau “extrem de

grele”. Aeroportul Ia[i  nu avea radare de

urm`rire pe rut` [i nici elicopterul nu avea
transponder!

Mai departe. “Din declara]iile martorilor

oculari rezult` faptul c` elicopterul a avut o
defec]iune tehnic`, pentru c` motorul s`u se
auzea neregulat”. (“Ziua”, nr. 370/1995).

De unde [tiau martorii oculari care este
sunetul motorului, de fapt al motoarelor, unui
elicopter Mi-17 atunci c#nd func]ioneaz` normal,
adic` “regulat”?!

“Au fost g`site cele patru cutii negre ale
aparatului de zbor [i urmeaz` ca ele s` fie
analizate de comisia de speciali[ti...” (“Ziua”,

nr. 371/1995).
Or, elicopterul Mi-17 are \n dotare numai un

\nregistrator al parametrilor de bord pe suport
fotosensibil (film), de tip SARPP – 12 DM, [i un
magnetofon, pentru \nregistrarea convorbirilor
dintre organele de trafic cu membrii echipajului
[i a convorbirilor prin intercomunica]ie ale
membrilor echipajului.

“S-a f`cut plinul rezervorului cu 500 de litri
de benzin`...”. (“Ziua”, nr. 371/1995).

Motoarele elicopterului Mi-17 func]ioneaz`
cu petrol de avia]ie.

Putem aprecia, cu u[urin]`, folosirea unor
termeni comuni publicului, \n leg`tur` cu
atmosfera din jurul accidentului: benzin`

(inflamabil!); mers neregulat al motorului
(asociere automobilistic`); dar [i detalii care par
a fi izvor#te dintr-o documentare tehnic`: patru

cutii negre, radar de urm`rire...

Putem scuza gre[elile jurnali[tilor, dar
observ`m lipsa unor informa]ii absolut

nerestric]ionate care au lipsit din ceea ce li s-a
transmis de c`tre oficiali.

La acest punct critic, vom transcrie chiar o
declara]ie oficial`, f`cut` la BBC, prematur` fa]`
de concluziile comisiei de anchet`, \ntr-un alt
accident aviatic: catastrofa de la Balote[ti.

“...personal, \mp`rt`[esc ideea unei gre[eli
de pilotaj. Din 4 accidente produse, 2 sunt din
cauza gre[elilor de pilotaj (...) Avioanele AIRBUS
sunt topul \n materie de tehnologie aviatic` [i
sus]inem sus [i tare c` avioanele sunt \n
continuare foarte bune”. (Comandantul de
deta[ament Airbus, TAROM).

Din start, se poate remarca inadverten]a
principal`: comandantul de deta[ament, pozi]ie
superioar` \n ierarhia unei companii, nu poate
da declara]ii personale presei despre firm` [i
obiectul s`u de activitate [i, cu at#t mai pu]in,
\ntr-o situa]ie de criz`! |n plus [i absolut [ocant
pentru circumstan]ele date, acesta face c`tre un
post de radio o adev`rat` declara]ie publicitar`,
din pozi]ia unui profesionist \n domeniu,
produsului comercial Airbus!

|n concluzie, gestionarea unei crize

mediatice este o tehnic` prin care se ofer`,

cu transparen]` maxim posibil`, c#t mai

multe informa]ii clare pentru interesul

societ`]ii [i al publicurilor afectate, \n a[a

fel \nc#t s` nu declan[eze “nara]iuni”

speculative.

Neacademic, dar concis: \n informarea

public` nu se “arunc` pisica” \n curtea

altcuiva, dar nici nu se dau verdicte

emo]ionale, \naintea concluziilor [tiin]ifice.

Criza de comunicare se detensioneaz`

printr-o informare oportun` [i, pe c#t este

posibil, complet`, precum [i prin invitarea

publicurilor la ra]iune!

Nota redac]iei: Ideile [i opiniile din acest
material sunt rodul experien]ei personale a autorului,
rezultatele cercet`rii domeniului de c`tre domnia sa.
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Ob o s e a l a  e s t e  r e z u l t a t u l
func]ion`rii prelungite sau

excesive a unui organ sau a unui organism,
care se traduce prin diminuarea
performan]elor fizice [i psihice, a activit`]ii
\n general, ce survine ca r`spuns la unul
sau mai mul]i factori restrictivi sau
solicitan]i din mediul \nconjur`tor. Exist`
o oboseal` normal`, rezultat` din
activitatea obi[nuit` a individului, [i o
oboseal` foarte accentuat`, legat` de o
activitate deosebit de solicitant`. |n orice
caz, recuperarea dup` o stare de oboseal`
]ine at#t de \ncetarea factorilor etiologici,
c#t [i de calitatea somnului regenerator pe
care individul \l poate avea. Trebuie, deci,
identificate sursele oboselii, efectele
asupra organismului [i posibilit`]ile de
recuperare ulterioare.

Principala dificultate pentru a \n]elege
oboseala const` \n faptul c` factorii inductori
ai oboselii sunt multipli [i interactivi. Aceea[i
stare de oboseal` poate rezulta din cauze
foarte diferite, dar efectele sunt constante
[i binecunoscute: somnolen]`, iritare,
sc`derea puterii de concentrare, motiva]ie
sc`zut`, memorie deficitar`. C#nd acestea
survin \n timpul activit`]ilor desf`[urate la
sol, ele au consecin]e negative. |n zbor,
\ns`, au consecin]e dezastruoase!
Problema oboselii se pune cu at#t mai acut
cu c#t factorii generatori sunt mai numero[i,
mai puternici, mai durabili, [i cu c#t
posibilit`]ile de odihn` sunt mai limitate.

Av#nd \n vedere c` principalul remediu
al oboselii \l constituie somnul, vom \ncerca
s` dezvolt`m, \n r#ndurile urm`toare,
c#teva considera]ii cu privire la acesta.

Misiunile For]elor Aeriene necesit` un
nivel ridicat [i prelungit de vigilen]` [i
performan]` cognitiv` [i psihosomatic`.
Interac]iunea dintre perioada de preg`tire,
zbor [i ritmul circadian este prima condi]ie
a performan]ei.

La om sunt numero[i parametrii fiziologici
[i biologici care urmeaz` un ritm circadian.
Ace[ti parametri se supun ac]iunii
sincronizatorilor externi, cum ar fi: alternan]a
zi-noapte, factori socio-culturali (ritmul
activitate-repaus, ritmul lu`rii meselor etc.).
Unul din ritmurile cele mai evidente este acela
al st`rii de veghe (vigilen]a). |n cele 24 de
ore se disting: dou` perioade de hipovigilen]`
– \ntre orele 14–16 [i orele 2–5, [i dou`
perioade de hipervigilen]` – \ntre orele 10–
12 [i 20–22.

Ritmul veghe-somn este supus unei
varia]ii considerabile de la un individ la altul,
at#t \n ce prive[te somnul de noapte, c#t [i
\n ceea ce prive[te ora de adormire [i aceea
de trezire. Astfel, 10% din popula]ie are
nevoie de peste 9 ore de somn \n 24 de ore
pentru a nu-[i diminua performan]ele. 10%
din popula]ie reprezint` indivizii numi]i “de
sear`“, care obi[nuiesc s` se culce foarte
t#rziu (ora 2–3), dar se [i trezesc foarte t#rziu
(dup` ora 12). Ei sunt foarte eficien]i seara,
dar deloc diminea]a. 10% reprezint` indivizii
“de diminea]`“ – ei obi[nuiesc s` se culce
foarte devreme (ora 21) [i s` se trezeasc`
foarte devreme (ora 4). Ace[tia sunt foarte
eficien]i diminea]a [i foarte pu]in sau deloc
seara.

Din punct de vedere practic, este
important ca fiecare s` cunoasc` num`rul de
ore de somn necesare pentru a evita
oboseala, lipsa de performan]`, starea de
disconfort. Este important de [tiut c`, din
punct de vedere fiziologic, deficitul de somn
trebuie recuperat. Pentru a anihila starea de
oboseal`, individul trebuie s` doarm`, pe
l#ng` timpul s`u normal de somn, [i orele de
somn pierdute anterior.

Aceast` recuperare este indispensabil`,

dar se poate efectua \ntr-una sau mai multe
nop]i. De altfel, recuperarea somnului poate
fi par]ial` – un somn de 10–15 minute permite
\nt#rzierea sc`derii performan]ei [i apari]ia
oboselii. |n schimb, a dormi \n plus \naintea
unei misiuni, c#nd nu exist` un deficit de
somn, este ineficace.

Efectele zborurilor de lung` durat` [i ale
opera]iunilor continue sau sus]inute se
acumuleaz` \n mod negativ prin decalajul
veghe-somn, fragmentarea somnului,
alimenta]ia dezordonat`, tensiunea
acumulat` \n timpul acestor zboruri – ceea
ce reprezint` dificult`]i reale de recuperare.

Apare, \n consecin]`, un risc crescut de
a ob]ine un efect cumulat masiv [i rapid al
acestor factori. Privarea de somn recuperator
suficient se traduce prin sc`derea vigilen]ei
[i a capacit`]ii de aten]ie. Performan]ele
cognitive sunt cu at#t mai afectate cu c#t
misiunea este de durat` mai lung`, este mai
monoton` sau, din contr`, mai complex`.
Individul va manifesta tulbur`ri ale dispozi]iei,
ale comportamentului, riscante pentru
securitatea zborului. Aceast` amenin]are este
cu at#t mai grav` cu c#t somnul este necesar
persoanei obosite f`r` ca ea s`-[i dea seama
\n realitate. De exemplu, \nregistrarea
activit`]ii cerebrale a unui [ofer ce rula pe
autostrad` a pus \n eviden]` existen]a unor
mici perioade de somn care, \n durat`
acumulat`, au \nsumat aproximativ [ase
minute. {tiind c` aceste micro-somnuri sunt
sinonime cu sc`derea drastic` a capacit`]ii
de aten]ie, se pot m`sura consecin]ele
asupra siguran]ei traficului. Prin extrapolare,
\n ceea ce prive[te zborul, se pot u[or
imagina consecin]ele catastrofale asupra
siguran]ei zborului [i a reu[itei misiunii, cu
at#t mai mult cu c#t un pilot aflat \n simpl`

comand` poate opera \ntr-un context de
“lini[te” din punct de vedere al
comunica]iilor radio.

Concluzii practice:Concluzii practice:Concluzii practice:Concluzii practice:Concluzii practice:

|n cursul unor misiuni [i opera]ii cu
caracter prelungit (continuu \n situa]ie de
r`zboi), trebuie asigurat somnul imediat ce
este posibil, chiar pentru scurte perioade
de timp (20–30 de minute), [tiind c`
perioadele de somn cele mai odihnitoare
sunt cele situate \ntre orele 3 [i 6 sau \ntre
orele 16 [i 18 [i c`, mai ales aceste
perioade de somn, sunt urmate de o
perioad` de iner]ie de aproximativ 30 de
minute dup` trezire.

La ajutorul farmacologic se poate
recurge \n anumite situa]ii: pentru a facilita
resincronizarea ritmurilor biologice, pentru
a induce un somn \naintea unei misiuni
nocturne sau \ntre dou` misiuni, pentru a
men]ine sau prelungi starea de veghe. Se
poate folosi o asociere de medicamente
pentru a induce somnul, ziua, [i a men]ine
performan]a [i starea de vigilen]`,
noaptea.

Aceast` gestionare farmacologic` a
timpului de repaus [i de activitate nu
trebuie s` fie o ini]iativ` personal`. Prima
decizie, const#nd \n administrarea unui
medicament pentru inducerea somnului
sau a men]inerii st`rii de veghe, este de
competen]a exclusiv` a medicului.

Colonel dr.
ALEXANDRU ELIAD,

medic-[ef al Statului Major
al For]elor Aeriene

Comandor (r) VComandor (r) VComandor (r) VComandor (r) VComandor (r) VASILE IURA{CU: ASILE IURA{CU: ASILE IURA{CU: ASILE IURA{CU: ASILE IURA{CU: Suntem receptivi la ideea dumneavoastr` de a
\ntocmi pentru Dic]ionarul personalit`]ilor din aeronautic`, al`turi de alte fi[e elaborate
p#n` acum prin str`dania dumneavoastr`, [i pe cele ale camarazilor din elita pionierilor
elicopteri[ti din Rom#nia: Ion Ghinea (“Baronul”), Iulic` Vasile [i Constantin Nae, nume de
referin]` \n prima unitate de acest gen, \nfiin]at` la Alexeni, \n 1965, [i al c`rei prim
comandant a]i fost.

C`pitan-comandor (r) ing. MARIN IOV~NEL:C`pitan-comandor (r) ing. MARIN IOV~NEL:C`pitan-comandor (r) ing. MARIN IOV~NEL:C`pitan-comandor (r) ing. MARIN IOV~NEL:C`pitan-comandor (r) ing. MARIN IOV~NEL: Nu mai pute]i procura revista noastr`
de la unitatea de avia]ie din Craiova, care v` asigura, p#n` acum, unul-dou` numere. V-
am preg`tit un set din apari]iile cele mai recente, pe care vi-l punem la dispozi]ie prin
bun`voin]a domnului comandor (r) Ion Morariu. |n ceea ce prive[te invita]ia pe care a]i
f`cut-o, de a veni la filiala ARPIA din ora[ul dumneavoastr` pentru a rezolva unele probleme
privitoare la viitoarea Enciclopedie a aeronauticii rom#ne, un redactor al publica]iei noastre
se va deplasa la Craiova c#t mai cur#nd cu putin]`.

Colonel ION CIUBOTColonel ION CIUBOTColonel ION CIUBOTColonel ION CIUBOTColonel ION CIUBOTARIU:ARIU:ARIU:ARIU:ARIU: V` a[tept`m la redac]ie pentru a consulta unele lucr`ri
[i a v` oferi c#teva reviste \n care este evocat` personalitatea lui Constantin B#zu
Cantacuzino, precum [i fotografia solicitat`, pe care ne-a pus-o la dispozi]ie Muzeul Avia]iei.

Sublocotenent R~ZVSublocotenent R~ZVSublocotenent R~ZVSublocotenent R~ZVSublocotenent R~ZVANANANANAN TTTTTOADER:OADER:OADER:OADER:OADER: Reforma \nv`]`m#ntului \n For]ele Aeriene \n
2003 – ne-a informat compartimentul de specialitate – cuprinde [i \nfiin]area {colii de
Aplica]ie a For]elor Aeriene prin comasarea [colilor de aplica]ie ale armelor, refacerea
planurilor de \nv`]`m#nt [i a programelor analitice \n toate institu]iile subordonate,
elimin#ndu-se tematicile redundante [i suprapunerile, renun]#nd la discipline f`r` efect \n
preg`tirea de specialitate. Refacerea va avea \n vedere [i corelarea preg`tirii cu cerin]ele
de aderare la NATO, colaborarea cu SUA, Anglia [i Fran]a fiind foarte bun` pe aceast`
linie.

Comandor (r) IOAN S~B~U:Comandor (r) IOAN S~B~U:Comandor (r) IOAN S~B~U:Comandor (r) IOAN S~B~U:Comandor (r) IOAN S~B~U: De la evenimentul ce era s` se produc` \n zbor, [i pe
care l-a]i evitat, trec#nd prin at#tea peripe]ii, se \mplinesc, \n cur#nd, 50 de ani. Amintirile
v` sunt \ns` proaspete, de parc` totul s-ar fi petrecut ieri. Le reproducem, pe scurt:

“Trimis \ntr-o misiune, \mpreun` cu un maistru specialist, pentru a \ncerca, noaptea, o
para[ut` luminoas`, \n urma unui incident produs la cilindrul acesteia, \n timpul preg`tirii
lans`rii, alarmat de strig`tele maistrului, aflat \n cabina a doua, speriat c` para[uta s-ar
putea aprinde [i incendia avionul, pilotul a adus, \n cel mai scurt timp, de la 2.000 m
\n`l]ime, avionul PO-2 la aterizare. |n cabin`, iluminarea aparatelor era ca [i inexistent`,
l`mpile de pozi]ie nu mai func]ionau, iar proiectorul de aterizare nu era pus \n func]iune.
Avionul nefiind echipat cu para[ute de salvare, este lesne ce s-ar fi putut \nt#mpla dac` ar
fi luat foc \n aer”.

Acumularea

[i efectele oboselii

Spre sf#r[itul anului trecut ap`rea, la Bra[ov, o carte realizat`
de trei veterani de frunte ai avia]iei noastre militare: generalulgeneralulgeneralulgeneralulgeneralul
de flotil` aerian` (r) ing. Vladimir St#ngaciu, comandorul (r)de flotil` aerian` (r) ing. Vladimir St#ngaciu, comandorul (r)de flotil` aerian` (r) ing. Vladimir St#ngaciu, comandorul (r)de flotil` aerian` (r) ing. Vladimir St#ngaciu, comandorul (r)de flotil` aerian` (r) ing. Vladimir St#ngaciu, comandorul (r)
drdrdrdrdr. ing. Sixtus-Nicolae Maxim. ing. Sixtus-Nicolae Maxim. ing. Sixtus-Nicolae Maxim. ing. Sixtus-Nicolae Maxim. ing. Sixtus-Nicolae Maxim [i c`pitan-comandor Eufimiec`pitan-comandor Eufimiec`pitan-comandor Eufimiec`pitan-comandor Eufimiec`pitan-comandor Eufimie
ZaharcuZaharcuZaharcuZaharcuZaharcu.

Lucrarea, intitulat` MIC SUPLIMENT ISTORIC
AERONAUTIC, \ntrune[te scurte povestiri din via]a autorilor, dar
[i a altor camarazi de-ai lor, fapte [i \nt#mpl`ri petrecute \n timpul
[colii, al instruirii \n zbor [i, cele mai multe, din vremea r`zboiului.
De la hidroavia]ie la avia]ia de bombardament – sunt descrise,
cu condeie me[te[ugite, o serie de evenimente de mare
\nc`rc`tur` emo]ional`, consumate la man[a aparatelor de zbor,
aspecte pline de \nv`]`minte pentru pilo]ii de ieri, de azi [i de
m#ine. Din acest motiv, volumul captiveaz` cu fiecare pagin`
parcurs`. Nu numai pe cititorul avizat, aviatorul militar de pe
timpuri sau \nregimentat azi \n bazele aeriene, ci [i pe cel f`r` nici o leg`tur` cu meseria zborului.
Meritul, prin substan]a relat`rilor, apar]ine celor trei, dar, din c#te am \n]eles la lansarea c`r]ii,
petrecut` nu cu mult timp \n urm` \ntr-o [edin]` ARPIA, la Bucure[ti, un plus de aport \l are
domnul doctor-inginer Maxim, pe care am avut onoarea s`-l cunoa[tem personal. El este [i
autorul, pe l#ng` multe alte povestiri, al uneia din cele mai tulbur`toare relat`ri, cea referitoare la
ultima misiune de lupt` – din cele 33 efectuate \n campania din Est – din 28 noiembrie 1942, \ntre
Cotul Donului [i Stalingrad, c#nd avionul de bombardament pe care-l comanda a fost incendiat,
iar pilotul a fost nevoit s` sar` cu para[uta, c`z#nd prizonier.

Prin intermediul noii apari]ii, cititorul face cuno[tin]` cu o serie de evenimente dramatice, ale
c`ror eroi au fost figuri mai mult sau mai pu]in cunoscute ale avia]iei noastre militare.

Nu mai pu]in palpitante sunt momentele evocate de generalul (r) ing. St#ngaciu de pe vremea
c#nd a f`cut parte din hidroavia]ie, un domeniu mai pu]in abordat \n literatura de specialitate.
Paginile scrise de reputatul aviator – un mare performer al unor zboruri \n situa]ii limit`, precum
[i al unor raiduri de rezonan]` mondial` – certific` o suit` de calit`]i cu totul [i cu totul excep]ionale:
curaj, st`p#nire de sine, d#rzenie, inventivitate, altruism.

Cu c#]iva ani \n urm`, un om de o rar` modestie, \n pofida vastei sale experien]e de front –
172 de misiuni de lupt` cu avioane de bombardament orizontal [i \n picaj –, participant la ambele
campanii, dar [i la dezvoltarea avia]iei militare de dup` r`zboi, \[i dep`na amintirile \n presa
militar`. Unele au v`zut lumina tiparului, altele nu. Le reg`sim acum \n lucrare, purt#nd girul
personalit`]ii celui ce a fost Eufimie Zaharcu, pilot, instructor de zbor, comandant de escadril` [i
de regiment, care a f`cut din profesia sa un crez de via]`, pe care a dedicat-o, \n mod str`lucit,
prestigiului aeronauticii rom#ne, form`rii unor noi [i viguroase contingente de aviatori.

Sunt memorabile medita]iile sale din finalul relat`rii “Confuzia” c#nd, cu am`r`ciune, constat`
c` “destinul a vrut altfel”, adic` nu el s` fie cel ce a pierit \n lupt`, ci camaradul s`u. {i, \n
continuare, absolut senza]ional: “Nu \mi era destinat s` trec \n r#ndul eroilor pentru Patrie...”.
Eufimie Zaharcu considera jertfa suprem` o favoare. Ce poate fi mai nobil [i mai frumos?

Rememorãri tulburãtoare

Pagin` realizat` de PETRE B@N~

Dup` cum este [tiut, de
Ziua Botezului  Dom-

nului – Boboteaza –, cre[tinii
au  par t ic ipa t  la  S f#nta
L i turgh ie  [ i  l a  s lu jba  de
sfin]ire a apelor. Personalul
din unit`]ile [i institu]iile din
For]ele Aeriene, care a dorit [i
a  avut  pos ib i l i ta tea  s`  f ie
prezent la aceast` \n`l]`toare
mani festare ,  s -a  a f la t  \n
l`ca[ele de cult din cartierele
\n care locuiesc,  din apro-
pierea caz`rmilor sau chiar

din incinta acestora.
|n unele ora[e [i comune,

cadrele [i salaria]ii civili care
se aflau \n concediu sau \n
ture libere s-au dus la biseric`
\mpreun` cu al] i  membri ai
familiei pentru a fi de fa]` la
una dintre cele mai  impre-
sionante slujbe de \nceput de
an: sfin]irea apelor.

La Statul Major al For]elor
Aeriene, la serviciul religios
of ic ia t  de  preotu l  George
Manea, au luat parte gene-
ralul- locotenent Constantin
Gheorghe, [eful Statului Major
a l  For ]e lor  Aer iene ,  [ i
loc]iitorii s`i, [efi de compar-
t imente ,  cadre  mi l i ta re  [ i
salaria]i civili.

|n prima decad` a lunii
decembrie 2002, la {coala
Militar` de Mai[tri [i

Subofi]eri a For]elor Aeriene, din
Media[, a avut loc festivitatea de
absolvire a unei noi promo]ii de
mai[tri militari pe filiera indi-
rect`. Cu aceast` ocazie, un
num`r de 18 absolven]i ai
primului modul de preg`tire au
fost \nainta]i la gradul de maistru
militar clasa a V-a.

Admiterea [i [colarizarea, pe
o perioad` de doi ani, a fo[tilor
militari

angaja]i pe baz`
de contract le-au oferit acestora
[ansa de a se perfec]iona [i de a
dob#ndi un statut socio-pro-
fesional nou – acela de cadru
militar.

Comandorul Marian Milea,
comandantul {colii Militare de
Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor
Aeriene,  i-a felicitat [i \ndemnat
s`-[i \mbun`t`]easc` permanent
cuno[tin]ele de specialitate [i
deprinderile practice, pentru a
putea fi la \n`l]imea \ncrederii ce
li s-a oferit.

Le dorim succes pe drumul
\nceput [i c#t mai multe realiz`ri!

Locotenent-comandor
DAN  HAGEANU
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Speciali[tii companiei Boeing au finalizat activit`]ile destinate modific`rii
unei aeronave Boeing 747-400, component` a programului Airborne Laser
(Laser Aeropurtat), pentru For]ele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii.
Aeronava va efectua un zbor test de la Kansas la Baza Aerian` Edwards,
California, unde va fi echipat` cu un sistem laser de \nalt` putere, destinat
dobor#rii rachetelor balistice imediat dup` lansarea acestora. Principiul armei
este de concentrare a unei raze laser de \nalt` putere pe rezervorul de
combustibil presurizat al rachetei, determin#nd distrugerea acesteia.

Programul demonstrativ Airborne Laser, care ]ine de domeniul tehnologiei
avansate pentru for]ele aeriene, este destinat cre`rii unui sistem de distrugere
a rachetelor balistice.

Activitatea de modificare a aeronavei Boeing 747 a \nceput \n urm` cu
patru ani, iar primul zbor a fost efectuat \n iulie 2002. (Aviation Flash)(Aviation Flash)(Aviation Flash)(Aviation Flash)(Aviation Flash)

Tun laser aeropurtatTun laser aeropurtat

Centrul Cutural Rom#n din Paris, \mpreun`
cu Biroul Ata[atului Militar din Ambasada
Rom#niei, au organizat, \n capitala Fran]ei,
conferin]a intitulat` “Un secol de cooperare“Un secol de cooperare“Un secol de cooperare“Un secol de cooperare“Un secol de cooperare
franco-rom#n` \n domeniul aeronauticii”. franco-rom#n` \n domeniul aeronauticii”. franco-rom#n` \n domeniul aeronauticii”. franco-rom#n` \n domeniul aeronauticii”. franco-rom#n` \n domeniul aeronauticii”. |n
interven]iile lor, generalul Iosif Rus,generalul Iosif Rus,generalul Iosif Rus,generalul Iosif Rus,generalul Iosif Rus, pre[edintele
Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria

Aeronauticii, consilier al ministrului ap`r`rii
na]ionale, [i comandorul Paul Sandachi,comandorul Paul Sandachi,comandorul Paul Sandachi,comandorul Paul Sandachi,comandorul Paul Sandachi, directorul
Muzeului Avia]iei din Bucure[ti, [i al]i participan]i
au evocat momente importante ale rela]iilor dintre
Rom#nia [i Fran]a \n domeniul aeronauticii,
impactul acestora asupra dezvolt`rii rela]iilor
politico-economice dintre cele dou` ]`ri, aspecte

ale activit`]ii \n Fran]a a unor mari personalit`]i
ca Vuia, Goliescu, Coand`, Stoicescu, Carafoli.
|n acela[i timp, s-a relatat despre rela]iile
celebrului pilot [i constructor de avioane
francez Louis Blériot cu mediile de specialitate
din Rom#nia, precum [i despre rela]iile de
prietenie ale acestuia cu diverse personalit`]i
din aeronautica rom#n`: Vasile Rudeanu,
George Valentin Bibescu, Andrei Popovici,
Gheorghe B`nciulescu, Henri Coand`.

|n cadrul conferin]ei au fost prezentate
lucr`rile: “T“T“T“T“Traian Vraian Vraian Vraian Vraian Vuia [i avioanele sale profetice”uia [i avioanele sale profetice”uia [i avioanele sale profetice”uia [i avioanele sale profetice”uia [i avioanele sale profetice”
(“T(“T(“T(“T(“Traian Vraian Vraian Vraian Vraian Vuia et ses avions prophétiques”), uia et ses avions prophétiques”), uia et ses avions prophétiques”), uia et ses avions prophétiques”), uia et ses avions prophétiques”), de
general Iosif Rus [i comandor Paul Sandachi, edi]ie
bilingv` rom#n`-francez`, [i “Louis Blériot [i“Louis Blériot [i“Louis Blériot [i“Louis Blériot [i“Louis Blériot [i
aeronautica rom#n`“, aeronautica rom#n`“, aeronautica rom#n`“, aeronautica rom#n`“, aeronautica rom#n`“, de comandor Paul
Sandachi, dr. Cristian Cr`ciunoiu, dr. Valeriu  Avram,
ambele editate anul trecut.

Cu aceast` ocazie a fost organizat` [i
expozi]ia intitulat` “Un secol de cooperare“Un secol de cooperare“Un secol de cooperare“Un secol de cooperare“Un secol de cooperare
franco-rom#n` \n domeniul aeronautici i  –franco-rom#n` \n domeniul aeronautici i  –franco-rom#n` \n domeniul aeronautici i  –franco-rom#n` \n domeniul aeronautici i  –franco-rom#n` \n domeniul aeronautici i  –
Pas`rea M`iastr`“, Pas`rea M`iastr`“, Pas`rea M`iastr`“, Pas`rea M`iastr`“, Pas`rea M`iastr`“, geniala oper` a marelui
Br#ncu[i fiind montat`, \n premier` absolut`, \n
centrul cultural. Expozi]ia a cuprins 45 de panouri

ilustr#nd istoria rela]iilor franco-rom#ne \n
domeniul aeronauticii, aspecte de natur` tehnic`,
dar [i de natur` politic` [i economic`. Au fost
prezentate, de asemenea, unele documente
inedite, precum zborul pilotului francez Louis
Blériot la Bucure[ti (18 decembrie 1909),
colaborarea dintre savantul rom#n Henri Coand`
[i marele matematician francez Albert Metral la
definirea “Efectului Coand`“, cooperarea dintre
oficialit`]ile rom#ne [i cele franceze la \nfiin]area
[i func]ionarea primei companii de naviga]ie
aerian`, devenit` Compania AIR FRANCE.
Expozi]ia a inclus [i o colec]ie de carte po[tal`
rar` pe teme de avia]ie, ale c`rei exponate

apar]in inginerului Mihai Chiroiuinginerului Mihai Chiroiuinginerului Mihai Chiroiuinginerului Mihai Chiroiuinginerului Mihai Chiroiu. Acestea au
fost editate cu ocazia mitingului aviatic de la
Vincennes, din mai 1931, eveniment dedicat
Zi lei  Na]ionale a Avia] iei .  |n marea lor
majoritate, c`r]ile po[tale reflect` aspecte din
aeronautica francez` \n perioada sa de
pionierat. Nu lipsesc c`r]ile po[tale referitoare
la Clément Ader, Louis Blériot, Adolphe Pegoud,
p`rintele acroba]iei aeriene, Bruneau Varilla,
fra]ii Léon [i Robert Morane.

Au participat comandorul Philippe Ollier
din Statul Major al Armatei Aerului, ofi]eri din
Ministerul Ap`r`rii al Fran]ei, domnii Lordereau
Lucien, fost director de marketing aerospa]ial
(Fran]a), Henri Krainik, secretar general al
Airfreigh Institute (F.I.A.T.A.), [i un numeros
public francez [i rom#n. (P(P(P(P(P.S.).S.).S.).S.).S.)
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