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Vineri, 18 iulie 2003, a avut loc
ceremonialul de predare-primire a
func]iei de [ef al Statului Major al
For]elor Aeriene.
Au participat ministrul ap`r`rii
na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, [i [eful
Statului Major General, generalul dr.
Mihail Popescu.
S-a dat citire Ordinului prin care
generalul-locotenent Constantin
Gheorghe a fost des`rcinat din
func]ie [i numit \n calitate de
reprezentant militar al Rom#niei la
NATO, iar generalul-maior Gheorghe Catrina a fost numit \n func]ia
de [ef al Statului Major al For]elor
Aeriene.
Prin Decret Preziden]ial, noul [ef
al categoriei noastre de for]e armate
a fost avansat, \ncep#nd cu 1 august
2003, la gradul de general-locotenent.

Au fost predate [i, respectiv, primite
Drapelul de lupt` [i \nsemnul continuit`]ii comenzii For]elor Aeriene.
Loc]iitorul [efului Statului Major
al For]elor Aeriene, generalullocotenent Ion Magdalena, a adus, \n
numele \ntregului personal al
categoriei de for]e, un binemeritat
omagiu
generalului-locotenent
Gheorghe pentru rolul \nsemnat [i
contribu]ia sa deosebit` la afirmarea
[i dezvoltarea For]elor Aeriene, a
eviden]iat o serie de calit`]i prin care
s-a remarcat \n \ntreaga sa activitate.
Generalul-locotenent Constantin
Gheorghe [i-a exprimat satisfac]ia
pentru cuvintele calde, elogioase la
adresa sa [i a apreciat c` rezultatele
dob#ndite se datoreaz` lucrului bun
\n echip`, colaboratorilor s`i, tuturor
comandan]ilor [i [efilor pe care i-a
avut, dasc`lilor s`i [i nu \n ultimul

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

r#nd \ntregului personal care a
\n]eles s`-[i fac` datoria cu con[tiinciozitate.
El a adus mul]umiri sincere
[efului Statului Major General,
ministrului ap`r`rii na]ionale, pentru
sprijinul acordat \n exercitarea
func]iei, a eviden]iat \nv`]`mintele
desprinse din munca desf`[urat`
al`turi de cei doi conduc`tori militari
[i a asigurat c` la viitorul post de
munc` \[i va dedica toate for]ele
slujirii cu credin]` [i d`ruire a
armatei, a ]`rii.
{eful Statului Major General a
subliniat profesionalismul, pasiunea
[i abnega]ia cu care generalullocotenent Constantin Gheorghe
[i-a f`cut datoria \n timpul c#t a fost
adjunct al [efului Statului Major

continuare \n pag. 5
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S`rb`toarea la rom#ni este o bucurie. Tainic`, re]inut`, cu grij`
str#ns` \n c`u[ de palme b`t`torite, trecut` prin sita sufletului [i
urcat` \n minte ca semn de \n]elegere.
La vreme de s`rb`toare, tot omul bun las` treaba deoparte, pune
r#nduial` \n toate c#te r`m#n, \mbrac` straie purtate rar [i iese \n
lume. Un pic mai falnic, pu]in mai ar`tos, \ns` totdeauna demn.
{i parc` nu s`rb`toarea \l creeaz` pe om. Pe omul bun. El este,
exist`. Doar ochii, dar mai ales mintea noastr` r`m#ne s`-l vad`. {i,
cel mai greu, s`-l simt`.
 Dar, ce am spus... a trecut.
 Doar scrisul...

misiune interna]ional` la care am
participat a avut ca obiectiv tocmai
ac]iunea avioanelor de v#n`toare \n
c#mpul tactic inamic pe timp de
noapte.
Ponderea m`rit` a misiunilor de
lupt` aer-aer a determinat inevitabil
reluarea [i, deopotriv`, reconsiderarea
misiunilor reale de lansare a rachetelor deasupra m`rii, \n poligonul Capu
Midia. Astfel, la mijlocul lunii iunie,
cincisprezece traiectorii au br`zdat
aerul umed [i s`rat al litoralului
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Rememorez.
|n urm` cu 10 ani, c#]iva oameni
inimo[i [i o trup` de pilo]i talenta]i ai
Bazei Aeriene de la Fete[ti, anticip#nd
la vreme ceea ce va urma [i judec#nd
strict profesional, puneau temelia celei
mai curajoase [i deopotriv` ambi]ioase
condi]ii contemporane, dorit` de orice
categorie de for]e armate: interoperabilitatea.
Ca \ntr-un joc cu un alfabetar vechi,
totul, dar absolut totul, a fost
reconsolidat: selec]ie, preg`tire,
priorit`]i, necesit`]i, rezultate par]iale.
O rigurozitate matematic` a \nlocuit
tot ce mai era aleatoriu, o disciplin`
mintal` de invidiat a luat locul rutinei
care, \n Avia]ia Militar`, este letal`.
Dac` a fost greu sau u[or, eu nu
am sim]it. |ns` [tiu sigur c` a fost cel
mai ambi]ios program, coerent [i cu
finalitate determinat`, al oamenilor
care au purtat vreodat` pe cerul
B`r`ganului [i al lumii blazonul
unit`]ii.
|ncep#nd cu anul 1997, obiectivele
de interoperabilitate au c`p`tat
valoare de v#rf [i au fost cap de afi[ \n
fiecare plan anual de preg`tire pentru
lupt` \n zbor. Modernizarea avionului
MiG-21 a sus]inut material [i practic
efortul oamenilor, misiunile de lupt`,

aproape complet schimbate, au pus \n
eviden]` posibilit`]ile aeronavei [i,
deopotriv`, ale pilo]ilor, realiz#nd
puntea de leg`tur` cu sistemul de
preg`tire [i de lupt` vestic.
Aproape firesc, \ns` deloc u[or, anii
din urm` au \nsemnat [i evidenta
apari]ie a rezultatelor. Un fel de lini[te
interioar` pe care ]i-o d` lucrul bine
f`cut, un fel de stabilitate exterioar`,
o anume lejeritate dat` de posibilitatea
real` de a aborda orice categorie de
preg`tire \n zbor cu majoritatea
pilo]ilor.
Astfel, dup` vreme lung` c#t un
deceniu, pilo]ii de la Fete[ti execut`
misiuni de lupt` noaptea, \n toate
condi]iile meteorologice. Ultima

L

a miezul nop]i de luni, 28 ianuarie
2002, prima aeronav` de
transport greu C-130 Hercules,
pilotat` de echipajul comandat de
comandorul Florin Muntiu, decola de la
Baza 90 Transport Aerian spre Kabul, \n
\nt#ia misiune din cadrul For]ei
Interna]ionale de Asisten]` de Securitate

rom#nesc \ntr-o aplica]ie conceput` ca
joc de r`zboi [i jucat` la vreme de
pace.
Bombardamentele [i tragerile
aeriene reale \n poligon au devenit
permanen]`. Executate \n fiecare lun`
a anului de instruc]ie \n curs, \n special
de c`tre pilo]ii din gruparea opera]ional`, acestea au adus ca noutate
folosirea bombelor de fabrica]ie
vestic`. Suple, u[or de exploatat [i
foarte precise.
Dac` l#ng` toate misiunile mari ale
Bazei Aeriene de la Fete[ti, ca \ntr-un
tablou de familie, definitiv`m compozi]ia cu tot ce presupune preg`tirea
[i executarea oric`rui minut de zbor,
realiz`m, \ntr-un anume fel, di-

desf`[urare, primele pe care aviatorii no[tri
le executau dup` cel de-al doilea r`zboi
mondial. Al`turi de reprezentan]i ai For]elor
Aeriene din alte ]`ri, printre care S.U.A. [i
Anglia, alia]ii de atunci [i de azi ai rom#nilor,
Baza a fost stabilit` la Karachi, de unde s-au
efectuat 41 de misiuni spre Kabul, prima cu
batalionul rom#nesc de poli]ie militar`. 41

mensiunea efortului anonim al acestor
oameni. Organizarea starturilor de
zbor pe dou` grup`ri – una ziua, alta
noaptea –, \ncheierea trecerii pe
avionul MiG-21 LanceR a grup`rii de
pilo]i de la Mihail Kog`lniceanu,
executarea serviciului de lupt`
permanent, iar din luna august
inclusiv noaptea, sunt doar c#teva
detalii care \ntregesc imaginea zilelor
[i nop]ilor pe aerodrom. Aerodromul
care, pe cei mai mul]i dintre noi ne-a
adunat sub acela[i blazon, dar, mai
ales, ne-a configurat identitatea.
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Dac` este o realitate c` orice lucru
trainic [i bun se poate face doar cu
oameni, atunci nu-i mai pu]in adev`rat
c` oamenii sunt cei care dau valoare [i
consisten]` faptelor.
Despre ei scriu. Despre cei care
sunt acum. Nu-mi este “canton p`r`sit
la margine de drum” amintirea, ci via]a
m` \ndeamn` s` scriu despre via]`. Iar
z`bava mea ]ine [i de faptul c` merit`
scris despre oameni vii, buni sau r`i,
a[a cum sunt. Pentru c`, atunci c#nd
nu mai sunt, c#nd “cerul lor” intr` \n
p`m#nt, moare [i zborul. Atunci z`bava
mea ar r`m#ne o tardiv` consolare.
Via]a aerodromului are ceva din
ritmul focului continuu. Iar l#ng`
aceast` vatr` totdeauna sunt oameni
– min]i treze [i ochi limpezi –, singurii
care urnesc lumea.
Punctul de comand`, dislocat sub
punctul zero al pistei, r`m#ne locul
de unde se realizeaz`, \n tot mai
aglomeratul spa]iu aerian, conducerea, coordonarea [i dirijarea
tuturor aeronavelor aflate \n zona de
responsabilitate. Fiecare zi [i noapte
de zbor adun` l#ng` ecranele
radarelor [i \n punctele obligate de
coordonare, pe l#ng` turele de
serviciu, al]i zeci de oameni. De la
locotenent-comandorii Dan Dobre,
Virgil Manta, Teodor Zelenca, Mihai
T`nase sau Sorin Guthy, la c`pitanii
Ionu] Anton, Marian Stroiescu ori

Cicerone Banu [i p#n` la mult mai
tinerii navigatori cu dirijarea –
sublocotenen]ii Vasile Paranici [i
Gheorghe Mecu.
Sau radiolocatori[tii, f`r` de care
esta imposibil de conceput executarea unei misiuni \n spa]iul aerian.
Maiorii Ion Stanciu [i Valentin R`doi,
c`pitanii Gheorghe Simion, Valeriu
Stanciu [i Petre P#rjol, mai[trii
militari Constantin Zamfir, Ovidiu
L`c`tu[ ori Gheorghe Covalschi sunt
cei care transform` o situa]ie aerian`
\ndep`rtat` [i vag` \ntr-o imagine
coerent` [i logic` \n care po]i
interveni cu scopul declarat al
\ndeplinirii misiunii. Iar pentru ca
totul s` fie complet, ca evolu]ia
noastr` s` poat` ajunge [i acolo unde
deciziile de \ntrebuin]are a for]elor
se iau, vine r#ndul controlorilor de
spa]iu aerian s` transforme c#mpul
de lupt` al aviatorilor \n mas` de
lucru pentru cei ce decid \n spa]iul
tactic [i opera]ional. De la Emilia
Niculescu, Constan]a Vlad, Jeni
Str\mbeanu, Dalia Con]i[, Mona
Manole, M`rioara Petre [i Roberta
Berbunschi pornesc firele nev`zute
acoperite de profesionalism [i
acurate]e care \ntregesc trena
coordon`rii activit`]ii de zbor.
Dac` pilo]ii fac strict munca lor,
la vedere, [i u[or de cuantificat, \n
zeci de alte puncte sunt oameni care,
\n dreptul lor, fac posibil` fiecare
decolare. De la osp`tara Violeta
Negu]oiu p#n` la buc`tarul Manuela
C`lin, trec#nd pe la doctorii Drago[
Tudose ori Mirela Miulescu, cu un
popas la psihologul Cresa Gologan,
f`r` a uita de geni[tii Valentin
Stanciu ori Marian B`rbat, cu [oferii
Mihai Paliciuc [i Nicolae R`ceanu,
nu f`r` responsabilii cu combustibilul
Ion Oruna [i Marcel Cantor, aerodromul [i oamenii lui \[i des`v#r[esc
devenirea. Simplu, firesc, \n felul
lor...

C`pitan-comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

Bistri]a, cu “Lupii
Negri”, din Ia[i, noii
sosi]i la Kandahar.
|ntre at#]ia bravi
“scorpioni”,
“[oimi”, “lupi” de
diferite culori, aviatorii sunt [i vor fi

Echipajele C-130 Hercules,
mereu \n misiune
din Afganistan (ISAF), \n prezen]a unor
\nalte personalit`]i [i a numero[i ziari[ti,
parte dintre ace[tia afl#ndu-se, al`turi de
deta[amentul de poli]ie militar`, chiar la
bordul avionului pentru a consemna
ac]iunile militarilor rom#ni. A fost o
activitate pe care publica]ia noastr` a
reflectat-o \n detaliu, ca [i cele ce au urmat,
\nso]it` de relat`ri de la fa]a locului, prin
impresiile transmise din teatrul de opera]ii
de comandorul Florin C`lin, [eful celui deal doilea echipaj.
Misiunile \ntreprinse de cele dou`
echipaje, ca [i de cele ce s-au succedat, au
vizat, deopotriv` cu podul aerian Bucure[ti
–Kabul inaugurat atunci, [i un mare num`r
de deplas`ri \n spa]iul aerian afgan, at#t de
nesigur \n privin]a securit`]ii aeronavelor
ce-l survolau. Adev`rate misiuni de lupt` \n
teatru de opera]ii militare \n plin`

de misiuni pe un traiect dificil, \n lungime de
2.600 km dus-\ntors, \n total 106.600
kilometri \n care, \n afara celor doi
comandori, s-au distins prin precizia [i
siguran]a zborului al]i comandan]i de
echipaje: c`pitan-comandorul Gheorghe
Lupe[, locotenent-comandorii Marian
Jil`veanu [i Virgil Ion.
De la primele zboruri \n cadrul
ENDURING FREEDOM a trecut mai bine
de un an. Debutul s-a f`cut cu introducerea
\n teatrul de opera]ii a batalionului de
infanterie “Scorpionii Ro[ii”, din Craiova.
Oltenii vor p`stra pentru toat` via]a
amintirea acelor deplas`ri prin spa]iul
aerian al altor ]`ri p#n` la destina]ie.
Siguran]a zbur`torilor militari le-a insuflat
\ncredere [i speran]` \n dificila lor misiune,
a[a cum aveau s` se petreac` lucrurile [i \n
cazul batalionului “{oimii Carpa]ilor”, din

prin]i ai aerului. Profesioni[ti care, dup`
cum ne-a informat comandorul Ionel Cernat
– artizanul, al`turi de generalul de flotil`
aerian` Constantin Croitoru (comandantul
de atunci al Bazei) acelor misiuni ce aveau
s` se bucure de un mare prestigiu
interna]ional – se afl` \n fa]a celui de-al 40lea zbor spre Kandahar, acoperind, de
fiecare dat`, o distan]` de 9.500 kilometri
dus-\ntors. Un total de 380.000 kilometri
care, ad`uga]i la cei men]iona]i mai \nainte,
vizeaz` o jum`tate de milion numai \ntr-un
an [i [ase luni.
Dar cifrele sunt incomplete. Ele se
\mbog`]esc cu multe alte deplas`ri \n care, la
bordul aeronavelor Hercules, s-au aflat \nal]i
demnitari rom#ni, mini[tri, parlamentari,
numero[i ziari[ti, arti[ti care i-au vizitat pe
militarii rom#ni \n diverse ocazii pentru a vedea
cum \[i \ndeplinesc misiunile \n Afganistan.

Capacitatea de transport strategic a
for]elor armate s-a materializat [i \n alte
zboruri, cu acela[i tip de aeronav`, \n
exerci]ii [i aplica]ii interna]ionale \n spa]iul
european, \n Orientul Mijlociu, \n timpul
opera]iilor militare din Irak, parcursuri de
zbor care \i situeaz` pe “milionarii” de la
Otopeni \n topul marilor performeri aerieni.
Ac]iunile lor, at#t de mediatizate peste
Ocean [i \n toat` lumea, prin intermediul
unor renumite agen]ii de pres`, \n care se
relatau aprecierile unor \nalte personalit`]i
civile [i militare cu privire la capabilit`]ile
avia]iei militare rom#ne de transport, le-au
creat o faim` binemeritat`. Ele s-au
constituit, totodat`, \n tot at#tea prilejuri \n
care s-au format noi [i iscusi]i comandan]i
de echipaje.
PETRE B@N~
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Cei care
dau via]`
rachetelor
Cineva – “persoan` important`... Nu spui
cine!” – m-a \ntrebat pe ce considerente am
ales unitatea despre care urma s` scriu \n

Autodidact, locotenent-colonelul
{tefan Dumitrescu, comandantul
divizionului tehnic, a \nv`]at limba englez`
vizion#nd emisiunile postului de
televiziune Discovery.

num`rul special al revistei noastre, cu ocazia
s`rb`torii Zilei For]elor Aeriene. Cu alte
cuvinte, de ce consider eu c` unitatea
respectiv` este reprezentativ` pentru artileri[ti
[i racheti[ti. I-am r`spuns interlocutorului c`
principalul considerent al deciziei mele a fost
misiunea aparte a acestei unit`]i. Acum, c#nd
scriu aceste r#nduri, realizez faptul c` nu a
fost cel mai bun argument. Dedic acest
material tuturor acelora care se \ntreab` de
ce este divizionul tehnic comandat de
locotenent-colonelul {tefan Dumitrescu
o unitate reprezentativ` pentru For]ele
Aeriene.

Ritualul
Lansarea unei rachete se constituie \ntrun moment impresionant. Un adev`rat
spectacol. Pu]ini sunt \ns` cei care [tiu c`
acest spectacol nu ar fi posibil f`r` participarea
divizionului tehnic. La o pies` bun`,
spectatorii re]in \n general intriga,
deznod`m#ntul, fr#nturi din desf`[urarea
ac]iunii [i, eventual, actorul principal. La
tragerile cu rachete sol-aer actorii principali
sunt divizioanele de foc. Principala misiune a
divizionului tehnic este aceea de a asigura
divizioanele de foc cu rachete de lupt`.
A[adar, s`ge]ile de foc care br`zdeaz` cerul
poligonului, impresion#nd asisten]a, \ncep
prin a urma mai \nt#i o cale... p`m#ntean`,
poate mai pu]in spectaculoas` dec#t cea
ini]iat` de ap`sarea butonului “start” de la
pupitrul de lansare, \ns` cu siguran]` cel pu]in
la fel de riguros elaborat`.
Pentru a \n]elege mai bine regulile,
reperele [i procedurile care guverneaz`
acest veritabil ritual de ini]iere – preg`tirea
“p`m#ntean`” pentru evolu]ia aerian` –, am
urmat calea rachetelor \nainte de a p`r`si

divizionul tehnic, \n limbaj de specialitate –
fluxul tehnologic.
Am ajuns mai \nt#i la depozitul de rachete.
Aici rachetele sunt p`strate \n containere
speciale. Pentru a lua drumul poligonului,
acestea se scot din containere, se
deconserv`, iar apoi li se monteaz` aripile [i
c#rmele. Responsabil de realizarea acestor
opera]iuni este maistrul militar Mihai
Rotariu. Echipa sa este format` din militari
\n termen.
Urm`torul obiectiv este platforma de
asamblare. Aici, echipa condus` de maistrul
militar Ovidiu Spatariu ata[eaz` rachetei
motorul de start, component` care asigur`
desprinderea rachetei de pe rampa de
lansare [i accelerarea acesteia p#n` la
atingerea vitezei supersonice.
Racheta ajunge apoi la obiectivul pentru
montare [i echipare, unde echipa condus`
de maistrul militar Dorel Ureche
monteaz` \nc`rc`tura de lupt` a rachetei [i
stabilizatoarele motorului de start. La acest
obiectiv lucreaz` at#t militari \n termen, c#t
[i militari angaja]i pe baz` de contract.
Urmeaz` platforma de \nc`rcare. Aici,
racheta este amplasat` la bordul ma[inii de
transport [i \nc`rcare, cu ajutorul unei
macarale speciale. Echipa lucreaz` sub atenta
\ndrumare a plutonierului-adjutant [ef
Constantin Mariniuc.
Pentru ca racheta s` poat` func]iona, are
nevoie de combustibil [i aer. De alimentarea
cu carburant este responsabil sergentulmajor Stan Marcu, alimentarea cu aer intr`
\n sarcina maistrului militar Constantin
Tudor, iar cea cu oxidant este asigurat` de
maistrul militar Ovidiu R`dulescu.
Activit`]ile cu cel mai ridicat grad de risc
sunt cele legate de alimentarea rachetei cu
carburant [i oxidant. Servan]ii lucreaz` la
aceste platforme echipa]i cu costume de
protec]ie adecvate – m`[ti contra gazelor,
costume de opanol, cizme [i m`nu[i de
cauciuc. Substan]ele chimice care intr` \n
compozi]ia carburantului sunt extrem de
nocive organismului uman, inhalarea vaporilor
afect#nd sistemul nervos. Nici cu oxidantul
nu-i de glum`, acesta av#nd un puternic
caracter acid. M`rturie stau g`urile f`cute de
vaporii acestuia \n acoperi[ul metalic al
ad`postului platformei de carburant.
Oxidantul se neutralizeaz` cu ap`, iar
carburantul cu benzin`, ambele platforme de
alimentare fiind utilate cu rezervoare de
neutralizant.
O dat` asamblat`, \nc`rcat` [i alimentat`,
racheta se \ndreapt` c`tre ultima etap` a
preg`tirii sale: platforma de control [i husare.
Aici se verific`, printre altele, documentele
rachetei [i ale ma[inii, starea tehnic` a
autotractorului [i a ma[inii de transport [i
\nc`rcare, precum [i calitatea ancor`rii
rachetei. Dup` ce este husat`, racheta este
gata de drum.

Despre reu[it`
Despre activit`]ile desf`[urate \n divizionul
tehnic \n ultima perioad` de timp ne-a vorbit
maiorul Florian Marin, [eful instruc]iei.
|ncep#nd din toamna anului trecut, o serie de
subunit`]i de rachete sol-aer, cuprinse \n planul
de restructurare al Statului Major al For]elor
Aeriene, au fost desfiin]ate. Pentru divizionul
tehnic acest demers a \nsemnat luarea \n
primire a unei cantit`]i importante de tehnic`
[i materiale. De[i volumul de lucru a fost foarte
mare, oamenii s-au mobilizat [i au finalizat
activit`]ile \ntr-un timp foarte scurt. Eforturile

lor au fost sprijinite cum se cuvine de
comanda Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer, care a
intervenit \n primul r#nd la transportul tehnicii
din garnizoanele Gala]i, Re[i]a [i Hunedoara.
|n luna mai a \nceput preg`tirea pentru
tragerile din septembrie, care se vor desf`[ura
\n poligonul Capu Midia. Activit`]ile sunt
complexe, \ncep#nd de la \ntocmirea
planurilor [i a programului de studiu, p#n` la
preg`tirea pentru transport a tehnicii
divizionului [i antrenarea echipelor pentru
preg`tirea rachetelor pe fluxul tehnologic.
A[adar, \n august, divizionul tehnic se va muta,
practic, la Capu Midia. De preg`tirea acestor
oameni depinde, \n bun` m`sur`, calificativul
final pe care Brigada 1 Rachete Sol-Aer \l va
ob]ine anul acesta \n poligon. Drept urmare,
acestei activit`]i i se acord` aten]ia cuvenit`
de c`tre \ntregul personal, de la comandantul
divizionului p#n` la ultimul servant de pe flux.
O alt` activitate, cel pu]in la fel de
important`, s-a desf`[urat \n luna iunie [i a
constat \n verificarea rachetelor de lupt` din
divizioanele de foc. |n cazul \n care se constat`
un anumit defect \n func]ionarea aparaturii de
bord a rachetei – ne spune maistrul militar
Mihai Gali[, operator pe sta]ia mobil` de
verificare [i \ncercare a rachetelor –, se trece
la \nlocuirea blocului electronic care
genereaz` probleme, acesta fiind trimis
ulterior la baza de repara]ii a Statului Major al
For]elor Aeriene.
A[adar, activit`]ile care se desf`[oar` \n
divizionul tehnic nu sunt nici pu]ine, nici

Aeriene din Timi[oara, iar apoi la cel al Bazei
Aeriene din Caransebe[ [i, ulterior, ofi]er cu
\ntrebuin]area artileriei la comandamentul
Diviziei 2 Aeriene. A[adar, a fost la tunuri, apoi
la mitraliere, iar acum este la rachete. Un
adev`rat artilerist antiaerian! L-am \ntrebat de
ce nu mai particip` la concursurile aplicativmilitare. “Nu-mi permite timpul – mi-a
r`spuns. Aici am o sumedenie de sarcini, una
mai important` dec#t alta!” Cei care \l cunosc
[tiu c` preg`tirea fizic` nu este singurul s`u
punct forte. Se decurc` “bini[or” [i la
calculatoare. Speciali[tii firmei Microsoft i-au
testat deprinderile, acord#ndu-i diplome care
\i atest` calit`]ile \n domeniile ingineriei de
sistem, administr`rii de baze de date,
dezvolt`rii de aplica]ii [i administr`rii de
sistem. Impresionant, nu?! Ar fi de dorit ca
managementul resurselor umane din armat`
s`-[i demonstreze eficacitatea, utiliz#nd la
maximum poten]ialul acestui t#n`r, \nainte ca
vreo firm` particular` s`-i fac` o ofert` pe care
s` n-o poat` refuza...
Plutonierul-adjunct [ef Constantin
Mariniuc a fost repartizat \n divizionul tehnic
la absolvirea [colii de subofi]eri, \n 1972. A
\nceput ca plutonier de subunitate [i a trecut,
succesiv, prin toate func]iile divizionului pe
care le poate ocupa un subofi]er. Mai pu]in
prin cea de [ef platform` oxidant, [i asta
pentru c` ocupase func]ia similar` la carburant,
iar regulamentul spune c#t se poate de clar:
ori una, ori cealalt`!
Nea Costic` \[i aminte[te cu pl`cere multe
secven]e din cariera sa. Printre acestea se afl`
lansarea primei rachete preg`tit` de m#na lui,
\n poligonul A[uluk, \n Rusia. |[i aminte[te ca
ast`zi, de[i tragerea a avut loc \n 1985, cum

Cu oxidantul nu-i de glum`; alimentarea, golirea [i neutralizarea rezervorului necesit`
aten]ie maxim` din partea servan]ilor [i mult`, mult` \ndem#nare

u[oare. De fiecare dat` c#nd o nou` misiune
se adaug` celor deja existente, oamenii
\n]eleg c` fiecare sarcin` are importan]a ei, c`
fiecare misiune trebuie \ndeplinit` cum se
cuvine. {i fac tot posibilul ca acest lucru s` se
\nt#mple. |ntotdeauna reu[esc! Au ei
secretele lor... Unul dintre ele am reu[it s`-l
aflu [i eu: orele suplimentare...

Oameni
de isprav`
Locotenentul Lucian Bornaz a cam lipsit
din lotul Statului Major al For]elor Aeriene la
ultimele competi]ii sportive. Am crezut c-a
l`sat-o mai moale cu preg`tirea fizic`, \ns` mam \n[elat. A venit \n divizionul tehnic dup` ce
a fost comandant de pluton, mai \nt#i \n
divizionul de artilerie antiaerian` al Bazei

racheta s-a dus exact la ]int`.
L-am \ntrebat dac`, pe l#ng` bucurii, are [i
vreun regret. “C`-mb`tr#nesc!” – mi-a r`spuns
z#mbind complice. |n clubul unit`]ii, la loc de
cinste, se afl` diploma acordat` subunit`]ii
plutonierului-adjutant Constantin Mariniuc de
c`tre comandantul artileriei [i rachetelor
aeriene, generalul de brigad` Tiberiu
Marineanu, pentru ocuparea locului III la
tragerile antiaeriene.
St` scris acolo, pe diplom`, cu litere de foc:
“Artileri[ti [i racheti[ti antiaerieni, cu
mintea, puterea [i speran]a, s` purt`m [i
s` transmitem an de an flac`ra ve[nic` a
focului sacru de arm` [i de corp, a
spiritului de sacrificiu [i crezului iubirii
de patrie!” Sunt cuvinte care se s`desc \n
inim`, cuvinte care oblig`.
Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
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ZIUA FOR|ELOR AERIENE
Sf#ntul Mare Prooroc
ILIE TESVITEANUL

Este unul dintre cei mai mari sfin]i militari
[i ai Vechiului Testament. S-a n`scut pe valea
Iordanului, tat`l s`u, Sovac, fiind preot.
A crescut [i a tr`it ca un \nger al lui
Dumnezeu, rug#ndu-se tot timpul. {i-a
petrecut mai toat` via]a \n pustie. C`r]ile
biserice[ti \i semnaleaz` existen]a cu peste
opt secole \nainte de venirea M#ntuitorului pe
p`m#nt, \n regatul de nord – Israel, pe timpul
a trei domnii, una mai p`g#n` dec#t alta.
|ntre anii 870–840, el a \ncercat \n zadar
s`-i readuc` pe c#rmuitori [i pe oamenii
p`c`to[i la credin]` \n Dumnezeul cel
adev`rat, nu \n idoli, c`rora le aduceau jertfe
omene[ti, \n vreme ce pe aceia care \l cinsteau
pe Atotputernic \i prigoneau.
V`z#nd c` nu vor s` se \ntoarc` la
poc`in]`, i-a cerut lui Dumnezeu s`-i
pedepseasc`. Dar \n marea sa iubire de
oameni, Domnul z`bovea. La cererile
insistente ale proorocului, de a-i da lui puteri
supranaturale pentru a-i determina s` se
m#ntuiasc`, Dumnezeu i-a satisf`cut dorin]a.

A[a a ajuns Ilie Tesviteanul s`
\nchid` baierele cerului, de n-a mai
c`zut pic`tur` de ap` timp de trei
ani. R#urile [i p#raiele au secat.
Foametea s-a \ntins peste tot.
|nsu[i proorocul a \ndurat
greut`]ile, de[i Dumnezeu a trimis
corbii s`-l hr`neasc` \n pustie.
Ca s`-i conving` pe p`c`to[i,
inclusiv pe regele Ahab, de puterea
dumnezeiasc`, Ilie a cerut s` fie
pu[i pe jertfelnice doi vi]ei. Unul din
partea lor [i a sutelor de prooroci
mincino[i, care se \nchinau lui Baal,
[i cel`lalt din partea lui. Vi]eilor nu li
se d`dea foc de c`tre nimeni. Focul
trebuia s` vin` de la adev`ratul
Dumnezeu. Zadarnic l-au implorat
slujitorii pe Baal, zeitatea lor, s`
aprind` jertfelnicul pe care se afla
vi]elul lor t`iat \n buc`]i.
C#nd a venit r#ndul lui Ilie,
acesta a cerut s` se toarne, de trei
ori, ap` mult` pe vi]el, pe lemne, \n groap`.
Apoi s-a rugat Domnului. {i imediat a c`zut
foc din cer de a mistuit vi]elul, lemnele. P#n`
[i pietrele au cr`pat. Atunci mul]imea a c`zut
la p`m#nt, strig#nd: “Cu adev`rat Acesta este
Unul Dumnezeu [i nu este altul afar` de El”.
Apoi, la rug`ciunea proorocului,
Dumnezeu a slobozit pe p`m#nt ploi
\ndestul`toare.
La sf#r[itul misiunii lui Ilie pe p`m#nt,
Dumnezeu l-a luat la El cu trupul s`u
p`m#ntesc printr-o minune. A trimis un car cu
cai de foc care l-au ridicat pe Ilie, \n v#rtej de
foc, la cer.
|nainte de a doua venire a lui Iisus Hristos
s` judece oamenii, Ilie va reveni cu trupul pe
p`m#nt, continu#ndu-[i misiunea de m#ntuire.
P#n` atunci el vegheaz`, al`turi de Dumnezeu
la tot ce ]ine de cer [i fenomenele v`zduhului.
Iat` de ce slujitorii For]elor Aeriene ale
Rom#niei [i l-au ales ca patron spiritual [i \l
roag` s` le fie pururea ocrotitor.

B inecuv#ntarea
Prea
Fericitului
P`rinte
Patriarh
al
Bisericii
Ortodoxe
Rom#ne
Iubi]i militari ai For]elor Aeriene,
La s`rb`toarea Sf#ntului
Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul celor
care, cu credin]` [i cu
dragoste de neam [i ]ar`, \[i
\ndeplinesc misiunea \n
Armata Rom#n` ca aviatori,
artileri[ti [i racheti[ti
antiaerieni, radiolocatori[ti
[i de alte specialit`]i
militare, v` binecuv#nt`m
pe to]i [i v` \ncredin]`m de
rug`ciunea ne\ncetat` a
Bisericii pentru Armata
]`rii, pentru “buna \ntocmire a v`zduhului” [i “pentru cei ce c`l`toresc prin
aer”.
Rug`m pe Bunul Dum nezeu, Cel la glasul c`ruia

MESAJUL
{efului Statului Major
al For]elor Terestre
S`rb`torirea, de Sf#ntul Mare Prooroc Ilie
Tesviteanul, a Zilei For]elor Aeriene, \mi ofer`
pl`cutul prilej ca, al`turi de \ntregul personal al
For]elor Terestre, s` v` adresez tuturor celor
care sluji]i cu credin]` interesele na]ionale sub
faldurile For]elor Aeriene Rom#ne cele mai
alese sentimente [i felicit`ri pentru
devotamentul [i profesionalismul cu care v`
angaja]i \n \ndeplinirea misiunilor care v` revin.
Afla]i \mpreun` \n plin proces de reform` a
structurilor, de modernizare a echipamentelor
[i de parcurgere a ultimelor etape ale integr`rii
Rom#niei \n Alian]a Nord-Atlantic`, cunoa[tem
[i apreciem eforturile dumneavoastr` pentru
alinierea For]elor Aeriene Rom#ne la nivelul
celor mai moderne standarde. Avem ferma
convingere c` dispune]i de resursele
manageriale necesare \ndeplinirii obiectivelor
asumate, astfel \nc#t s` realiza]i capabilit`]ile
necesare ripostei \mpotriva mijloacelor aeriene
de lovire. Urm`rim cu deosebit` aten]ie
evolu]ia \nzestr`rii For]elor Aeriene cu
mijloace de lupt` performante, deoarece
reu[itele dumneavoastr` ne dau lini[tea
necesar` desf`[ur`rii ac]iunilor terestre.
Doresc s` amintesc, [i cu acest prilej,

colaborarea fructuoas`, permanent` [i pe
multiple planuri a For]elor Aeriene cu
For]ele Terestre \n interesul sporirii for]ei
[i prestigiului armatei. D`ruirea exemplar`
a pilo]ilor [i permanen]a serviciului de lupt`
asigurat de componentele ap`r`rii antiaeriene poten]eaz` unitatea structural` a
armatei [i confer` verticalitate strategiilor
sale de ac]iune.
|n acest moment aniversar, ne exprim`m
bucuria [i satisfac]ia fa]` de succesele pe care
le-a]i ob]inut la exerci]iile [i aplica]iile
desf`[urate \n ]ar` [i peste hotare, \n
efectuarea unor misiuni de mare r`spundere
\n zone cu risc ridicat, \n teatrele de opera]ii
din Afganistan [i Irak.
V` rug`m s` primi]i, din partea mea [i a
\ntregului efectiv al For]elor Terestre
Rom#ne, cele mai c`lduroase felicit`ri [i
urarea de \mplinire a tuturor aspira]iilor!
LA MUL}I ANI!
{eful Statului Major
al For]elor Terestre
General-locotenent
dr. EUGEN B~D~LAN

“fream`t` apele \n ceruri [i
se ridic` norii de la
marginile p`m#ntului”, Cel
ce “f`ure[te fulgerele \n
mijlocul ploii [i scoate
v#nturile din vistieriile Sale”
(cf. Ieremia 10, 13), s`
p`zeasc` de r`zboaie v`zduhul acestei ]`ri [i sufletele
voastre, d`ruindu-v` curaj,
credin]`, devotament, discern`m#nt [i spirit treaz, pentru
ca slujirea voastr` s` fie
des`v#r[it` [i biruitoare.
Cinstind memoria tuturor
celor ce [i-au aflat morm#ntul
printre norii din \n`l]imea
cerului [i pre]uind vrednicia
veghetorilor hotarelor cere[ti, v` adres`m cuv#nt de
suflet [i iubire, rug#ndu-l pe
Sf#ntul [i Marele Prooroc
Ilie Tesviteanul s` ne ocro-

teasc` pe to]i, p`zindu-ne de
foc, de potop, de venirea
altor neamuri [i de toat`
primejdia.
Biserica v` binecuv#nteaz` ca pe ni[te vrednici fii
ai ei [i ai acestui neam,
reamintindu-v` s` p`stra]i
credin]a dreapt` \n Dumnezeu [i dragostea pentru
to]i semenii vo[tri.
Cu dragoste p`rinteasc`,
doresc familiilor voastre [i
celor apropia]i s`n`tate,
fericire [i \mpliniri!

La mul]i ani!
T E O C T I S T
P a t r i a r h u l
Bisericii Ortodoxe
Rom#ne

MESAJUL
{efului Statului Major
al For]elor Navale
M` simt deosebit de onorat, \n
calitate de reprezentant al For]elor
Navale ale Rom#niei, s` transmit
mesajul de salut al marinarilor, la
acest moment aniversar, prilejuit de
Ziua For]elor Aeriene.
A[a cum noi, marinarii, s`rb`torim
Ziua Marinei de Sf#nta Maria, cea care
ne ocrote[te pe ape, dumneavoastr`,
ap`r`torii cerului liber [i senin al
patriei, v` s`rb`tori]i ziua pe 20 iulie,
c#nd cre[tinii ortodoc[i pr`znuiesc pe
Sf#ntul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul,
cel care semnific` puterea dumnezeiasc` a cerului.
For]ele Aeriene reprezint` un
segment important al sistemului
militar, cu contribu]ii decisive \n
ap`rarea spa]iului aerian [i a
\ntregului patrimoniu na]ional,
demonstr#nd c` sunt parte organic`
a unei armate credibile [i moderne.

Profesionalismul, calit`]ile dumneavoastr` morale [i profesionale,
probate cu prilejul activit`]ilor
organizate \n comun cu For]ele
Navale pe plan intern [i interna]ional,
ne dau certitudinea unor colabor`ri
la fel de bune \n viitor.
V` rog s` \mi permite]i ca \n
numele tuturor marinarilor rom#ni,
ast`zi, de Ziua For]elor Aeriene, s`
v` transmit urarea noastr` marin`reasc` de “V@NT BUN DIN PUPA”
[i s` v` doresc noi succese \n
\ndeplinirea activit`]ilor [i misiunilor
viitoare!
LA MUL}IANI!
{eful Statului Major
al For]elor Navale
Viceamiral
CORNELIU RUDENCU
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ALE ROM~NIEI
ORDINUL

MINISTRULUI AP~R~RII NA}IONALE
privind s`rb`torirea

ZILEI

FOR}ELOR

AERIENE

Ca \n fiecare an, la 20 iulie – zi \n care pr`znuim cre[tine[te ridicarea la cer a Sf#ntului M`ritul Prooroc
Ilie Tesviteanul, ocrotitorul celor \mp`timi]i de zbor, patronul spiritual al tuturor str`juitorilor hotarelor cere[ti
ale }`rii – s`rb`torim Ziua For]elor Aeriene ale Rom#niei.
Este o frumoas` s`rb`toare de suflet, de cinstire [i smerit` pomenire a bravilor \nainta[i ai aripilor
rom#ne[ti, de m#ndrie [i recuno[tin]` pentru to]i jertfi]ii \ntru slujirea, din aer [i de la sol, a seninului Patriei,
de \ncredere [i \ndemn pentru cei de azi, \nrola]i b`rb`te[te \n nobila misiune de veghe [i ap`rare a spa]iului
aerian na]ional.
|n prezent, militarii din For]ele Aeriene – aviatori, radiolocatori[ti, artileri[ti [i racheti[ti sol-aer – se afl`
\n plin proces de \nnoire structural`, de perfec]ionare conceptual` [i modernizare opera]ional`, fundament
al cre[terii puterii combative a marilor unit`]i [i unit`]ilor, a capacit`]ii de reac]ie [i ac]iune a for]elor.
Component` de elit` a sistemului ap`r`rii na]ionale, For]ele Aeriene continu` s` se modernizeze \n
toate planurile, s`-[i sporeasc` nivelul de profesionalizare a \ntregului personal, apropiindu-se astfel de
standardele de organizare, \nzestrare, planificare [i execu]ie proprii Alian]ei Nord-Atlantice. Spre meritul lor,
militarii din aceast` important` categorie de for]e ale armatei au participat cu rezultate remarcabile la o serie
de exerci]ii [i aplica]ii multina]ionale, \n ]ar` [i \n str`in`tate, [i-au \ndeplinit irepro[abil misiunile \n cadrul
opera]iilor de men]inere a p`cii [i pe teatrele luptei antiteroriste, contribuind, prin aceasta, la integrarea, pas
cu pas, a Rom#niei \n structurile Alian]ei Nord-Atlantice.
Profesionalismul personalului militar [i civil din For]ele Aeriene, ordinea [i disciplina riguroase, spiritul de
abnega]ie [i d`ruire, maturitatea [i inteligen]a \n conceperea [i \nf`ptuirea reformei structurale sunt unanim
apreciate [i se bucur` de respectul tuturor.
Domnilor generali, ofi]eri, mai[tri militari, subofi]eri,
militari angaja]i pe baz` de contract [i salaria]i civili,
Dragi osta[i,
|mi este cunoscut faptul c` dumneavoastr`, to]i, v` face]i cu prisosin]` datoria \n posturile ce vi s-au
\ncredin]at, manifest#nd hot`r#re [i pasiune, r`spundere [i ini]iativ`. Sunt ferm convins c`, [i \n continuare,
v` ve]i preg`ti exemplar pentru \ndeplinirea misiunilor, v` ve]i perfec]iona deprinderile, stilul de conducere
[i execu]ie, ve]i gestiona cu competen]` [i clarviziune toate situa]iile intervenite \n spa]iul aerian na]ional,
pentru ca, \mpreun` cu personalul din celelalte categorii de for]e ale armatei, s` asigura]i, clip` de clip`,
lini[tea [i seninul Patriei, s` ap`ra]i cu str`[nicie independen]a, libertatea, suveranitatea [i integritatea
teritorial` ale Rom#niei.
|mi exprim, cu acest prilej aniversar, \ncrederea \n calit`]ile dumneavoastr` umane, profesionale [i
morale, certitudinea c` ve]i fi mereu [i mereu la \n`l]imea r`spunderilor, la \n`l]imea nobilei misiuni de
str`juire a spa]iului aerian al ]`rii.
Cu ocazia Zilei For]elor Aeriene, v` felicit [i v` urez noi \mpliniri, mult` s`n`tate, fericire, bucurii [i
prosperitate dumneavoastr` [i familiilor dumneavoastr`!

Ministrul Ap`r`rii Na]ionale
IOAN MIRCEA PA{CU

MESAJUL
{efului Statului Major General
|n fiecare an, la 20 iulie, s`rb`toarea
Sf#ntului Mare Prooroc Ilie aduce cu sine [i
Ziua For]elor Aeriene. Tradi]ia cre[tin` a
poporului rom#n [i str#nsa leg`tur` dintre
Armat` [i Biseric` rezid` \n primul r#nd din
alegerea unor praznice religioase ca mari
s`rb`tori ale militarilor. Nu doar For]ele
Aeriene au ales ca patron un important sf#nt.
For]ele Terestre se afl` \n grija Marelui
Mucenic Gheorghe, Purt`torul de biruin]`,
iar For]ele Navale sub obl`duirea Sfintei
Fecioare Maria.
C#nd ne referim la For]ele Aeriene,
suntem tenta]i s` ne g#ndim \n primul r#nd
la avia]ie. S` nu uit`m, \ns`, c` pentru a ap`ra
cerul patriei avem nevoie \n aceea[i m`sur`
de artilerie [i rachete sol-aer, precum [i de
radioloca]ie.
Avia]ia Militar` continu` s` se modernizeze \n toate planurile, apropiindu-se
astfel de standardele de organizare,
planificare [i execu]ie proprii Alian]ei
Nord-Atlantice. Participarea pilo]ilor, a
inginerilor [i tehnicienilor militari la
exerci]iile NATO [i NATO/PfP demonstreaz` preg`tirea lor superioar`, profesionalismul [i profesionalitatea cu care \[i
\ndeplinesc misiunile.
Unit`]ile [i subunit`]ile de artilerie [i

rachete aer-sol se preg`tesc deja de c#]iva
ani \n Poligonul Capu Midia dup` standarde
NATO, cu echipamente [i aparatur`
moderne. Anul acesta, ca s` vorbim doar
de cel mai recent eveniment, racheti[tii
rom#ni s-au antrenat \mpreun` cu colegii
lor francezi, iar diferen]ele dintre ei au fost
marcate doar de nivelul tehnicii din dotare.
Urm`torii ani, conform Concep]iei de
\nzestrare a Armatei Rom#niei, vor diminua
aceste diferen]e, dar nu putem \ns` spune
c` le vor anula.
Radioloca]ia reprezint`, la r#ndul ei, o
component` esen]ial` a sistemului na]ional
de ap`rare aerian`. Supravegherea prin
radioloca]ie a spa]iului aerian [i crearea
imaginii de radioloca]ie unice la nivelul
Comandamentului Opera]ional Aerian
Principal contribuie la \mbun`t`]irea
gestion`rii spa]iului aerian.
Pentru tot ceea ce a]i f`cut p#n` acum,
pentru speran]a \n mai bine pe care ne-o
insufla]i, v` mul]umesc [i v` felicit!
Cu prilejul Zilei For]elor Aeriene, v`
adresez ur`ri de succes [i \mpliniri \n tot
ceea ceea ce \ntreprinde]i!
LA MUL}I ANI!
General dr. MIHAIL POPESCU

CEREMONIAL DE PREDARE-PRIMIRE
A FUNC}IEI DE {EF
AL STATULUI MAJOR AL FOR}ELOR AERIENE
urmare din pag. 1
General, precum [i \n func]ia de mare
r`spundere pe care a avut-o \n conducerea, timp
de un an [i jum`tate, a Statului Major al For]elor
Aeriene, ur#ndu-i totodat`, succes \n noua
calitate.
Ministrul ap`r`rii na]ionale, domnul Ioan
Mircea Pa[cu, a relevat, \n interven]ia sa, modul
\n care generalul-locotenent Gheorghe [i-a dus
la \ndeplinire sarcinile pe linia \nf`ptuirii reformei
\n armat`, \n Statul Major al For]elor Aeriene,
capacit`]ile sale manageriale [i a eviden]iat
rezultatele ob]inute \n acest r`stimp de categoria
noastr` de for]e armate, realiz`rile dob#ndite pe

linia integr`rii ]`rii [i armatei noastre \n
structurile euro-atlantice.
Ministrul ap`r`rii a avut frumoase cuvinte
de apreciere [i la adresa generalului-locotenent
Ion Magdalena care, \n dou` r#nduri, a asigurat
\n bune condi]iuni etapele intermediare p#n` la
preluarea efectiv` a func]iei de [ef al Statului
Major al For]elor Aeriene.
Domnul Ioan Mircea Pa[cu [i-a exprimat
\ncrederea c` noul [ef al Statului Major al
For]elor Aeriene, generalul maior Gheorghe
Catrina, \[i va onora cu cinste func]ia \ncredin]at`
[i i-a urat succes \n viitoarea activitate de
diplomat militar generalului-locotenent
Constantin Gheorghe.

ATMOSFER~ DISTINS~,
S~RB~TOREASC~
Duminic` 20 iulie a.c., la Comandamentul
Opera]ional Aerian Principal s-a desf`[urat
ceremonialul militar [i religios prilejuit de
s`rb`torirea Zilei For]elor Aeriene.
Au participat domnii Gheorghe Matache [i
Sorin Encu]escu secretari de stat la Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale, generali [i ofi]eri superiori
din structuri ale celorlalte categorii de for]e
armate, reprezentan]i ai institu]iilor [i societ`]ilor
aeronautice, fo[ti comandan]i ai For]elor Aeriene
[i de arme din compunerea acestora, veterani
de r`zboi.
S-a dat citire Ordinului ministrului ap`r`rii
na]ionale, domnul Ioan Mircea Pa[cu, emis cu
acest prilej.
A fost dezvelit` placa cu simbolul [i
denumirea Comandamentului Opera]ional
Aerian Principal (COAP).
A fost prezentat Mesajul Patriarhului Bisericii
Ortodoxe Rom#ne, Prea Fericitul P`rinte
Teoctist.
Preotul Statului Major al For]elor Aeriene
George Manea [i preotul Daniel Negoi]`, de la
Comandamentul Opera]ional Aerian Principal,

au oficiat un serviciu religios de cinstire a Zilei
For]elor Aeriene la pr`znuirea Sf#ntului Mare
Prooroc Ilie Tesviteanul, \n care s-au \n`l]at
rug`ciuni c`tre Dumnezeu \ntru odihna ve[nic`
a eroilor aviatori, artileri[ti antiaerieni [i
radiolocatori[ti, precum [i a tuturor eroilor
rom#ni c`zu]i pe toate c#mpurile de lupt` pentru
ap`rarea ]`rii [i slava sfintei noastre biserici,
pentru ca Atotputernicul s` ne \nvredniceasc`
pentru fapte bune \n servirea f`r` preget, cu
dragoste [i credin]` a For]elor Aeriene, a armatei
[i patriei.
Participan]ii au vizitat sectoare importante
din cadrul Comandamentului Opera]ional Aerian
Principal, le-au fost prezentate principalele
obiective [i misiuni pe care acesta le are de
\ndeplinit \n cadrul sistemului na]ional de
ap`rare.
|n aceea[i atmosfer` cald`, s`rb`toreasc` a
fost cinstit` ziua de 20 iulie \n toate institu]iile,
unit`]ile [i marile unit`]i din structura Statului
Major al For]elor Aeriene.

PETRE B@N~

M E S A J U L
{efului Statului Major al For]elor
Aeriene adresat jurnali[tilor
din Armat` cu prilejul
ZILEI PRESEI MILITARE
Printr-un frumos [i r`spl`titor gest
na]ional, ziua de 23 iulie este dedicat` presei
militare scrise [i vorbite. Data \n sine
marcheaz` momentul fond`rii, cu 144 de ani
\n urm`, la 23 iulie 1859, a primei publica]ii
ost`[e[ti, “OBSERVATORUL MILITAR”, iar
semnifica]ia acestei s`rb`tori a c`p`tat, an
de an, noi valen]e [i reverbera]ii \n sufletele
celor chema]i sub Drapel, [i nu numai.
Dumneavoastr`, gazetarii militari,
\ndeplini]i o misiune pe c#t de dificil`, pe at#t
de important` [i util`: realiza]i, m#nuind cu
pricepere condeiul, reportofonul sau camera
de luat vederi, comunicarea \ntre cei care
poart` uniform` de osta[i, \ntre ei [i
societatea civil`, mediatiza]i \nnoirile
structurale [i conceptuale din cadrul
organismului militar, sunte]i \nainteformatorii [i purt`torii imaginii noi, reale,
pozitive, a Armatei Rom#niei, a categoriilor
ei de for]e armate. {i v` face]i datoria cu
irepro[abil profesionalism, cu demnitate [i
probitate moral`, cu eforturi ce v` onoreaz`
[i v` confer` un loc aparte \n con[tiin]a [i

inimile personalului For]elor Aeriene, \n
con[tiin]a [i inimile militarilor de toate
gradele din armat`.
Pe foarte mul]i dintre dumneavoastr` v`
cunosc personal de la diferite activit`]i
organizate \n ]ar` sau \n str`in`tate [i v`
apreciez ardoarea \ntru zidirea \n cuv#nt [i
imagine a realit`]ii necosmetizate, v` citesc
[i v` ascult cu interes pe to]i [i am cuvinte de
laud` pentru truda dumneavoastr` \n folosul
O[tirii Rom#ne, \n folosul integr`rii Rom#niei
\n structurile euro-atlantice, \n folosul
camaraderiei dintre militarii rom#ni [i
militarii altor state ale lumii.
|mi face o deosebit` pl`cere ca, de Ziua
Presei Militare, s` v` asigur de \ntreaga mea
considera]ie, s` v` felicit [i s` v` urez din inim`
mult` s`n`tate, minte mereu limpede, cuvinte
potrivite, statur` dreapt` \n slujirea adev`rului
[i Armatei, \n cultivarea virtu]ilor militare, \n
\nt`rirea capacit`]ii de ap`rare a }`rii!
General-locotenent
CONSTANTIN GHEORGHE
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Drumul de acces \ntr-o unitate de radioloca]ie, indiferent de
locul \n care este ea dispus`, are un cadru unic, inconfundabil.
{oseaua pr`fuit`, ale c`rei h#rtoape \]i dau impresia c` te \ndrep]i
mai cur#nd spre un teren de instruc]ie dec#t spre un dispozitiv
militar, rotirea halucinant` a antenelor \n c`utarea ]intelor aeriene,
verdele crud al lizierei ce \nconjoar` unitatea – iat` doar o parte din
elementele ce au devenit, \n timp, un ritual al existen]ei pentru cei
ce-[i desf`[oar` activitatea \n arma radioloca]ie. Dar, dincolo de
toate acestea, via]a \ntr-o unitate de radioloca]ie palpit` dup` un...
grafic strict, ale c`rui “coordonate” tridimensionale sunt
restructurarea, modernizarea [i serviciul de lupt`.

([LJHQ@HOH
SUH]HQWXOXL
Locotenent-colonelul Cristian
Presad`, comandantul unit`]ii, a
prins toate etapele importante de
restructurare, ce-au avut ca rezultat
de baz` crearea unei componente, de
personal, mai supl`,
\n timp ce tehnica
de lupt` a r`mas,
cantitativ, la acela[i
nivel. “Indiferent de
etapa de restructurare cuantificat`
– ne-a precizat
domnia sa –, misiunile unit`]ii au
r`mas acelea[i:
supravegherea
spa]iului aerian \n
zona de responsabilitate, \n limita
posibilit`]ilor
tehnicii din dotare,
[i asigurarea cu
date radar pentru
zborurile de instruc]ie [i a ac]iunilor
de lupt` \n opera]iuni de r`zboi. C#t
despre modul de \ndeplinire a
misiunilor, cred c` este suficient s`
specific, f`r` fals` modestie, c`, de
fiecare dat`, am primit aprecieri de
FOARTE BINE”.
Desigur, nu poate fi cuprins` \n
doar c#teva cuvinte activitatea zilnic`
a personalului unit`]ii, din zecii de ani
de existen]`, p#n` s-a atins nivelul
actual de preg`tire [i experien]`, dar
trebuie remarcat c` problemele
generate de modific`rile structurale
parcurse nu au reprezentat dec#t noi
provoc`ri, care au fost [i sunt tratate
cu cea mai mare seriozitate.
Adaptarea la noile cerin]e s-a
materializat, \n primul r#nd, prin
modific`ri \n cadrul problematicii de
preg`tire a personalului, ce au constat
\n \nsu[irea unor noi concepte de
ducere a ac]iunilor de lupt`, de tip
NATO, dezvoltarea capabilit`]ilor de
lucru cu sisteme automatizate [i
studierea limbii engleze. “La
momentul actual – ne-a m`rturisit
comandantul unit`]ii –, apar greut`]i,
pe care le consider inerente, c#nd
\ncerc`m s` facem corela]ia \ntre
posibilit`]ile tehnicii din \nzestrare [i
noile concepte de ducere a ac]iunilor
de lupt`. Greut`]ile vor disp`rea pe
m`sur` ce radarele analogice vor fi
dotate cu extractoare de date [i vom fi
\nzestra]i cu tehnic` modern`,
digital`”.
Cu fiece an, executarea serviciului
de lupt` – Poli]ie Aerian` devine mai
complex`. Cre[terea num`rului de
aeronave pe culoarele aeriene,
derularea unor conflicte armate, iat`
doar c#]iva din factorii care au dus, \n
mod obiectiv, la cre[terea gradului de
complexitate al serviciului de lupt`. {i
asta \n condi]iile \n care transmiterea
prin voce a situa]iei aeriene de la
ecranul radarului \n punctul de
comand`, de[i pare atemporal`, este

c#t se poate de real`, fapt ce impune, o
dat` \n plus, modernizarea tehnicii
existente sau \nzestrarea cu una de
tip modern.
Locotenent-colonelul Cristian
Presad` \[i desf`[oar` activitatea \n
aceast` unitate din anul 1980, de c#nd
a fost repartizat direct din [coal`. 23
de ani \n care a parcurs toate treptele
ierarhiei militare
specifice, acumul#nd o experien]`
deosebit`, identific#ndu-se cu activit`]ile zilnice din
cadrul unit`]ii, cunosc#nd \n detaliu
oamenii, cu p`r]ile
lor bune [i mai
pu]in bune, ce
compun colectivul
al c`rui comandant
a ajuns \n timp.
Faptul c` \n prezent are gradul de
locotenent-colonel
i-a oferit [i o satisfac]ie personal`,
pe l#ng` cea profesional`, \ntruc#t
gradul militar cel mai mare \n familie
era de]inut de bunicul s`u, care fusese
maior \n armata regal`.
C#t se poate de sincer [i onest,
locotenent-colonelul Cristian Presad`
a ]inut s` ne precizeze c` “toate
realiz`rile unit`]ii, de-a lungul
timpului, s-au bazat pe eforturile [i
d`ruirea oamenilor ce compun
colectivul pe care-l comand. Sunt
m#ndru [i onorat s` am \n subordine
oameni care au dovedit c` sunt
capabili s` ac]ioneze \n cele mai
complexe condi]ii, d#nd astfel m`sura
preg`tirii [i talentului lor”.

7UDLHFWHOH GLQ
DGºQFXUL
|n punctul de comand`, traiectele
materializate ale ]intelor aeriene au
“creat” o imens` p#nz` de p`ianjen,
ale c`rei fire fosforescente \n lumina
difuz` sunt ticluite [i \n]elese doar de
observatorii care controleaz` spa]iul
aerian.
La pupitrul de comand`, maiorul
Valeric` Vasilescu, loc]iitorul
comandantului, purta un dialog cu

ofi]erul cu \ntrebuin]area radioloca]iei
\n punctul de comand`, pentru a
verifica buna desf`[urare a serviciului
de lupt`. ”Una din \ndatoririle
loc]iitorului comandantului – ne-a
precizat maiorul Valeric` Vasilescu –
este aceea de a organiza [i verifica
modul de desf`[urare a serviciului de
lupt`. Mai concret, verific dac`
observatorilor care controleaz` spa]iul
aerian le sunt asigurate condi]iile
necesare pentru a putea transmite
situa]ia aerian` 24 de ore din 24, la
parametrii stabili]i”.
Despre nivelul ridicat de preg`tire
al celor afla]i \n fa]a plan[etelor nu a
trebuit s` ne vorbeasc` nimeni,
\ntruc#t precizia cu care trasau zborul
]intelor aeriene, \ndem#narea [i
rapiditatea cu care scriau, \n “oglind`”
numerele de zbor, organizarea
perfect` la locul de munc` nu l`sa loc
de comentarii. Tura de serviciu relev`
o \mbinare a tinere]ii cu experien]a.
Cum? Salariatele civile Elena Radu
[i Cerasela Iordache lucreaz` de
doisprezece ani \n acest domeniu, timp
\n care au acumulat o experien]`
considerabil`, ce le-a fost extrem de
util` “ucenicilor” Doini]a Iva[cu [i
D`nu] S#rbu, \n urm` cu doi ani,
c#nd au \nceput s` dezlege tainele
acestei meserii.
De-a lungul timpului, \n fa]a
plan[etelor au fost nelipsite dou`
“instrumente” ce au ajutat la materializarea a sute de mii de traiecte: creta
[i c#rpa de [ters. Nu de pu]ine ori,
lucrurile complexe se fac cu unelte
simple! Dar, \ntr-un col] al punctului
de comand`, am descoperit un instrument ce va
determina, \n scurt timp,
ca banalele cret` [i c#rp`
de [ters s` ]in` de
domeniul trecutului: un
calculator! |n fa]a monitorului, salariata civil`
Liliana Hriscu transmitea date privind situa]ia aerian`. I se citea
concentrarea \n priviri,
dar chipul ei era relaxat.
|ntr-o scurt` pauz`, ne-a
m`rturisit c` “transmiterea situa]iei aeriene cu
ajutorul calculatoarelor o
consider un pas uria[ \n
evolu]ia acestui sistem. Transmiterea
datelor se face, practic, \n timp real [i
f`r` nici un fel de erori”.
Maiorul Ion Stanciu, ofi]er cu
\ntrebuin]area radioloca]iei \n punctul
de comand`, supraveghea cu aten]ie
situa]ia aerian`, astfel \nc#t, dac`
realitatea ar fi impus-o, s` fie capabil
s` intervin` \n timpul cel mai scurt
pentru a repune lucrurile pe f`ga[ul
normal. “An de an – ne-a precizat
maiorul Ion Stanciu –, situa]ia aerian`
devine mai complex`, iar serviciul de
lupt` cap`t`, astfel, noi valen]e. Dac`
\n anii ‘80 \ntr-un grafic erau 70–80 de

]inte, acum num`rul lor s-a dublat.
S-au m`rit, firesc, [i stresul, [i
greut`]ile, dar tocmai asta este provocarea: s` fii capabil s`-]i desf`[ori
activitatea [i \n condi]ii complexe!”.
|n acest an, membrii turelor de
serviciu, incluz#ndu-i aici [i pe
operatorii de pe radare, [i-au dovedit
nivelul de preg`tire [i capabilitatea de
a ac]iona [i \ntr-un alt dispozitiv, cu
ocazia unei aplica]ii desf`[urate \n
teren. Maiorul Valeric` Vasilescu
ne-a precizat c` “\n cadrul aplica]iei sau instalat \n noua pozi]ie dou` radare,
un radioreleu [i punctul de comand`.
Situa]ia aerian` a fost transmis`
permanent, timp
de trei zile, c#t a
durat aplica]ia,
fapt ce a dovedit
mobilitatea unit`]ii, capacitatea
personalului de a
parcurge st`rile
graduale ale preg`tirii pentru lupt` [i de a executa
serviciul de lupt`
– Poli]ia Aerian`
\n noile condi]ii
date”.

3URYRF»ULOH
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|n dispozitivul lor de lupt`,
c`pitanul Florin Minculescu,
comandantul companiei radioloca]ie,
[i c`pitanul Valentin Stancu,
comandantul companiei comand` [i
automatizare, stabileau ultimele
detalii legate de activit`]ile de
\ntrebuin]are tehnic` [i remediere a
defec]iunilor, acolo unde situa]ia o
impunea.
“Acord`m o importan]` deosebit`
activit`]ilor de \ntre]inere a tehnicii –
ne-a precizat c`pitanul Florin
Minculescu –, \ntruc#t radarele au o
vechime apreciabil`, multe dintre ele
func]ion#nd peste 20.000 de ore.
Insuficien]a pieselor de schimb,
\ncadrarea doar la nivelul de 40 la sut`
din necesar a categoriei de mai[trii
militari, ie[irea la pensie a unui num`r
mare de oameni cu experien]` \n
domeniu – iat` doar c#]iva din factorii
care, de ce s` nu recunoa[tem, ne-au
dat destul de mult` b`taie de cap.
Faptul c` ne-am adaptat noilor realit`]i
este demonstrat de procentajul de
bun` func]ionare a radarelor, care se
situeaz` \n jurul valorii de 90 la sut`”.
C`pitanul Valentin Stancu, un
pasionat al tehnicii de v#rf, a absolvit
anul acesta Facultatea de {tiin]a
Materialelor din Universitatea
Politehnic` Bucure[ti [i, dup` cum nea m`rturisit, “a[teapt` cu ner`bdare
momentul \n care [i sistemele de
automatizare vor marca un salt

calitativ, strict necesar \ntr-o er` ce
este supertehnologizat`”.
De-a lungul timpului, am avut
ocazia s` m` conving c` \n fiecare
unitate de radioloca]ie exist` om bun
la toate. Desigur, nici unitatea \n care
ne-am documentat nu a f`cut excep]ie,
acest “rol” revenindu-i maistrului
militar Gheorghe Tiniuc, [ef grup`
de repara]ii a tehnicii. Un om de
excep]ie, cu o via]` pe m`sur`! |[i
desf`[oar` activitatea \n aceast`
unitate din anul 1979, de c#nd a fost
repartizat aici din promo]ie. Prin
unitate, mai \n glum`, mai \n serios,
circul` o vorb`: “Cine bea ap` din
acele locuri, acolo va r`m#ne!” De[i a
b`ut ap` din zon`, maistrul militar
Gheorghe Tiniuc a vrut s` infirme
zicala. Abia dup` 32 (treizeci [i dou`!)
de rapoarte \n care a solicitat mutarea
s-a convins de adev`rul zicalei. Acum,
privind \n urm`, se bucur` c` via]a i-a
sortit s` r`m#n` \n aceast` unitate,
deoarece satisfac]iile profesionale
ob]inute al`turi de colegii s`i nu le-ar
fi putut avea \n nici o alt` unitate. {i-a
dedicat timpul liber picturii [i cre`rii
unei game largi de sisteme electrice [i
mecanice. Lucrarea pe care o consider` reprezentativ`, materializat`
\mpreun` cu c`pitanul Valentin Stancu,
pe durata a trei luni, \n anul 1995, este
macheta unit`]ii. La momentul finaliz`rii machetei, reproducerea era at#t
de fidel`, \nc#t respecta [i num`rul de...
copaci existen]i \n cazarm`. Am avut
ocazia s` o admir`m [i s` remarc`m c`

este, \nc`, func]ional`, adic` sistemul
de paz` era activ, iar radarele \[i roteau
antenele nestingherite. Lipseau doar
avioanele \n zbor!
Din bolta cerului, soarele \[i
“trimitea” nemilos jerbele de foc ce
\ncingeau bezmetic p`m#ntul. |n
radarul aflat \n grafic, din fa]a
indicatorului, maistrul militar
Gheorghe Covalschi transmitea
situa]ia aerian` \n punctul de comand`.
Ar[i]a de afar` era... r`coritoare \n
compara]ie cu temperatura din cabin`,
ce \nregistra valoarea de 40 de grade
Celsius! O sticl` cu ap`, pe jum`tate
golit`, era singurul “obstacol” \n calea
c`ldurii zdrobitoare. Dezlipindu-se o
clip` din fa]a monitorului, maistrul
militar Gheorghe Covalschi ne-a
m`rturisit c` “dup` 16 ani de serviciu
de lupt`, temperatura ridicat` din
cabin` [i lumina difuz` fac parte din
<<normalitatea>> unui grafic. Pentru
mine, indiferent de condi]iile de munc`,
lucrul cel mai important l-a reprezentat,
\n tot acest timp, executarea graficului
la parametrii stabili]i!”

|n ar[i]a B`r`ganului, cu o
precizie de metronom, unitatea
\[i continu` serviciul de lupt`.
Acela[i lucru se \nt#mpl`
indiferent dac` plou`, dac` bate
v#ntul sau viscole[te. {i de
fiecare dat`, activitatea se
desf`[oar` la nivelul calificativului FOARTE BINE!

C`pitan CRISTIAN PREDA
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GLAUCOMUL – O BOAL~ PAR{IV~
La ora actual`, o examinare
oftalmologic` complet` cuprinde o
serie de manevre [i investiga]ii
specifice, fiecare \n parte menit` s`
eviden]ieze nivelul parametrilor
func]ionali: acuitate vizual`, sim]
cromatic, tensiune intraocular`,
nictometrie, examen de c#mp
vizual. Fiecare dintre acestea ofer`
informa]ii pre]ioase ce pot sugera o
func]ionare adecvat` a analizatorului vizual.
Ne vom opri ast`zi asupra
importan]ei m`sur`rii periodice, la
adult, a tensiunii intraoculare –
parametru a c`rei valoare crescut`
peste 21 mm Hg este asociat`, de
cele mai multe ori, cu apari]ia bolii
glaucomatoase. Glaucomul, afec]iune invalidant` ce afecteaz` circa
2–3 la sut` din popula]ia mondial`,
este o real` problem` de s`n`tate
public`, datorit` riscului de orbire.
Afec]iunea se datoreaz` perturb`rilor circula]iei lichidelor \n glob,
ce duc la ridicarea presiunii
intraoculare [i, \n consecin]`,
altereaz` \n mod semnificativ
nutri]ia capului nervului optic,
gener#nd modific`ri \n timp ale
c#mpului vizual, sc`derea acuit`]ii
vizuale [i – pentru cazurile neglijate
– orbirea. Tensiunea ocular` este,
a[adar, rezultanta st`rii de echi-

libru dintre con]inutul globului
ocular [i elasticitatea pere]ilor s`i.
Cre[terea presiunii intraoculare
este unul dintre cei mai importan]i
factori de risc \n apari]ia [i evolu]ia
glaucomului. Din p`cate, nu exist`
semne sau simptome care s` sugereze
pacientului o stare de anormalitate.
Spunem c` “boala este par[iv`”. De
aceea este cu at#t mai important` o
depistare timpurie a persoanelor cu
tendin]` la valori crescute ale tensiunii
intraoculare, cu c#t modific`rile de
c#mp vizual determinate de acestea,
o dat` instalate, sunt ireversibile. Este
sugestiv faptul c` timpul de evolu]ie a
bolii glaucomatoase netratat` scade o
dat` cu cre[terea tensiunii
intraoculare. Modularea matematic`
sugereaz` c` orbirea ar surveni \n 3
ani, c#nd tensiunea intraocular` este
de 30 mm Hg, \n 7 ani c#nd presiunea
netratat` este \ntre 25–30 mm Hg, [i
\n 15 ani c#nd tensiunea intraocular`
este cuprins` \ntre 21–25 mm Hg. V`
invit s` trage]i singuri concluziile,
compar#nd aceste date cu modelul \n
care evolu]ia bolii este de 38 de ani,
atunci c#nd tensiunea intraocular`
ini]ial` mai mare de 25 mm Hg a fost
men]inut` la valori normale sub
tratament hipotensor.
Trebuie, de asemenea, s` v`
spun c` nu orice valoare crescut`
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ctivitatea Asocia]iei a fost mediatizat` num`r de num`r \n
coloanele revistei “CER SENIN”. Din p`cate, numai \n aceast`
publica]ie. |n pofida a[tept`rilor noastre, dar, poate, [i din cauza unei
insuficiente activit`]i de popularizare a rolului [i scopurilor ei \n r#ndurile
cadrelor active, ale tineretului, num`rul membrilor din aceste categorii
este foarte mic, aproape insignifiant. Marea majoritate o formeaz`
pensionarii, veteranii, cei mai mul]i trecu]i de 70 de ani.
Iat` de ce ne-am propus
s` \ntreprindem o prezentare a
ei, \n m`sura \n care spa]iul ne
permite. |ncerc`m, a[adar, un
r`spuns la eternele \ntreb`ri:
Cine? Ce? Cum? C#nd? Unde?
Asocia]ia Rom#n` pentru
Propaganda [i Istoria Aeronauticii este continuatoarea tradi]iilor inaugurate
de ARPA [i este deschis` tuturor celor ce iubesc avia]ia, planorismul,
para[utismul, deltaplanismul, astronautica etc. Este o organiza]ie apolitic`,
nonprofit [i une[te mai multe categorii de membrii fondatori (\n num`r de
69), obi[nui]i, simpatizan]i, de onoare.
Nu exist` criterii de apartenen]`, aeronautica rom#n` cuprinz#nd, \n
totalitatea lor, at#t unit`]ile militare, c#t [i cele civile. Este o asocia]ie f`r`
grade [i grani]e a tuturor iubitorilor aeronauticii, indiferent de sex, v#rst`,
na]ionalitate, orientare politic` etc.
ARPIA activeaz` prin filiale locale [i la nivel na]ional, conform
Statutului s`u, organizeaz` [i desf`[oar` activit`]i de propagand` \n
unit`]i [i [coli, institu]ii militare [i civile. Lunar, la [edin]ele filialelor, au loc
manifest`ri propagandistice cu caracter aniversar [i comemorativ.
Dintre filialele cu o prezen]` mai activ` \n aceast` plaj` de preocup`ri
se num`r` cele din Bucure[ti, Bra[ov, Craiova, Buz`u.
Filiala din Capital` a realizat, \n ultima perioad`, cu sprijinul unor
prestigioase institu]ii, \ntre care Academia Rom#n`, ROMAERO,

a tensiunii intraoculare \nseamn`
glaucom. Sunt persoane care au
valori ridicate ale presiunii
intraoculare – superioare normalului statistic – [i care nu
dezvolt` niciodat` glaucom, dup`
cum sunt [i pacien]i cu glaucom,
la care tensiunea este \n limitele
normalului statistic. |n ultimele
decenii, cercet`rile efectuate au
f`cut progrese \n diagnosticarea
[i tratamentul glaucomului, iar
introducerea [tiin]elor exacte [i
a informaticii au permis ca datele
clinice s` fie precise [i posibil de
cuantificat. |n aceste condi]ii,
clinicianului-oftalmolog \i revine
rolul de a stabili cu exactitate
necesitatea instituirii tratamentului hipotensor ocular.
Pentru personalul aeronautic,
\n special, se practic` efectuarea
unor investiga]ii suplimentare
care eviden]iaz` deficite mai
mari dec#t cele constatate \n
perimetria computerizat` standard, ea put#nd s` precizeze care
pacien]i cu hipertensiune intraocular` vor dezvolta deficite
glaucomatoase.

Dr. AURORA NICODIN
medic primar oftalmolog

ROMATSA, Autoritatea Aeronautic` Civil` Rom#n` [.a., ac]iuni de
omagiere a unor figuri reprezentative, cum sunt cele consacrate lui Traian
Vuia, Aurel Vlaicu, Elie Carafoli, Radu Manicatide.
ARPIA a ini]iat [i sprijinit publicarea de materiale \n pres`, precum [i
a unor lucr`ri cu caracter memorialistic, istoric, parte dintre ele prezentate
\n revista “CER SENIN”.
S-a hot`r#t ca \n anul 2003 s` se \nceap` tip`rirea unor capitole largi
din “Enciclopedia Aeronauticii
Rom#ne”.
La baza acestor apari]ii se
situeaz` munca unor inimo[i
membri cu preocup`ri literare,
publicistice, istorici, cercet`tori
din domeniul aeronauticii [i
generozitatea unor sponsori.
|nainte de a \ncheia r`spunsurile par]iale la cele cinci \ntreb`ri
men]ionate la \nceput, o alta – de ce? – ne fr`m#nt` adesea.
De ce, de pild`, nu se implic` \n activitatea ARPIA unele organe ale
statului – civile sau militare – care ar putea aduce un real ajutor moral [i
material bunei sale func]ion`ri?
De ce nu se \ngrije[te nimeni de stabilirea unor loca]ii corespunz`toare
pentru filialele ARPIA?
De ce nu vin al`turi de noi [i membri tineri? R`spunsul implic` [i
insuficienta munc` de propagand` \n r#ndul lor.
De ce \n afara revistei “CER SENIN” [i, mai recent, a revistei
“ORIZONT AVIATIC”, mass-media scris` [i audiovizual` nu ne acord` o
aten]ie pe care, poate, ar binemerita-o asocia]ia?
Supunem medita]iei cititorilor aceste g#nduri.

ARPIA – o prezen]`
ce se vrea permanent`

La {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a
For]elor Aeriene a f ost editat` o l ucrare

|N SPRIJINUL
CANDIDA}ILOR
LA EXAMENUL
DE
ADMITERE
Pentru a veni \n ajutorul celor ce doresc
s` sus]in` examenul de admitere \n aceast`
var` la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri
a For]elor Aeriene, a fost editat` o bro[ur` ce
con]ine exerci]ii tip gril` de matematic` [i fizic`.
Lucrarea a fost coordonat` de comandorul
Marian Milea, comandantul [colii, colonelul
Ilie Andrei [i c`pitan-comandorul Constantin
Dasc`lu, av#nd ca autori cadre didactice cu o

mare experien]` \n
cadrul acestei
institu]ii de \nv`]`m#nt.
Materialul
este grupat \n
dou` capitole:
algebr` [i fizic` [i este \n
conformitate cu programa de
admitere \n [colile militare.
Enun]ul fiec`rui exerci]iu este marcat de
patru variante de r`spuns, dintre care numai
una este corect`.
Lucrarea a ap`rut \ntr-un num`r suficient
de exemplare.
Solicitan]ii se pot adresa direct la sediul
[colii sau prin INTERNET, la adresa
www.artelecom.net/traianvuia

Comandor (r) ing.
JEAN D~SC~LESCU

Fetele – \n front!
Zi de neuitat pentru viitoarea activitate \n
r#ndul subofi]erilor a fetelor care, dup` preg`tirea
militar` general` [i cursul de formare a subofi]erilor
chema]i \n activitate – \ncununate cu examenul
de absolvire –, au fost \naintate la gradul de
sergent \n For]ele Aeriene. Ele au depus, de cur#nd,
Jur`m#ntul Militar, la Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal.
Toate sunt tinere, pline de vioiciune, bun`
dispozi]ie, dornice de munc` [i performan]e, fapt
ce va aduce un suflu nou \n colectivul de operatori
spa]iu aerian, \n care unele au mai lucrat, iar
altele au fost acum \ncadrate.
Intrarea lor \n r#ndul corpului subofi]erilor este
perceput` ca fiind de bun augur \n desf`[urarea
\n condi]ii de maxim` exigen]` [i corectitudine a
activit`]ilor de supraveghere a spa]iului aerian.
Men]ion`m c` [efe ale ultimei promo]ii de
cursante sunt sergen]ii Diana Boze[an [i
Roxana Stancu
Stancu.

C`pitan-comandor
DUMITRU PISTOL

D

e la \nfiin]area revistei
noastre am semnalat, cu
regularitate, apari]iile
REVISTEI DE MEDICIN~ {I
PSIHOLOGIE AERONAUTIC~,
publica]ie ce s-a impus tot mai mult
datorit` con]inutului s`u deosebit de
interesant, nu numai \n r#ndurile
speciali[tilor, ci [i ale cititorilor mai pu]in
aviza]i cu terminologia medical`.
Num`rul rezervat trimestrului al
II-lea din acest an ne convinge, o dat`
\n plus, de preocuparea constant` a
Comitetului de redac]ie de a veni cu
r`spunsuri de \nalt` rigoare [tiin]ific`
la numeroasele \ntreb`ri ce se ridic`
privitor la diagnosticarea, manifest`rile [i tratamentul unor boli ce
afecteaz` s`n`tatea personalului
For]elor Aeriene.
Un colectiv, format din doctorii
Marian Macri, comandantul
Institutului Na]ional de
Medicin`
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se poate citi [i un alt material de mare
/DRE
actualitate: “Stres [i emo]ie: un

Aeronautic` [i
Spa]ial`, Florica [i Florin
N`ft`n`il`, Mariana Jinga, Eugenia
Gigea, abordeaz` in extenso probleme
de actualitate \n “Hepatopatia
steatozic` non-alcoolic`”, o boal`
cronic` a ficatului care afecteaz` un
procent mare din popula]ia mondial`.
|n articolul “Se trateaz` sau nu
hipertensiunea ocular`?” dr. Cristina
Iliu]` aduce \n aten]ie rezultatele unui
studiu clinic prospectiv multicentric
ce analizeaz` riscul declan[`rii unei
boli at#t de grele prin consecin]ele
sale asupra fiziologiei vederii –
glaucomul – \n r#ndul bolnavilor cu
hipertonie ocular` izolat`, precum [i
utilitatea unui tratament hipotensor
ocular “precoce”.
Doctorand psiholog Doina Trandafir, doctorii Mirela [i Traian Manea
au publicat partea a doua a studiului pe
o tem` mai pu]in abordat`, cu mari
implica]ii \n varii domenii, “Dependen]a
de munc`”, studiu foarte interesant
prin bog`]ia de informa]ii [i avertismente pe care le con]ine.

model integrat”.
Despre boala care a \nceput s`
\ngrozeasc` planeta [i despre care se
[tiu at#t de pu]ine lucruri – sindromul
respirator acut sever (SARS) – ne
furnizeaz` date interesante doctorii
Traian Popescu, Constantin R`duic`
[i studentul \n medicin` Ionu] Cristian
Panait.
Afirmam c` revista se adreseaz`,
deopotriv`, tuturor categoriilor de
cititori. Articolul care deschide acest
num`r de excep]ie, semnat de doctorii
Marian Macri, Mirela Anghel [i
Constantin R`duic`, aduce \n fa]a
noastr` cele mai importante modific`ri
fiziologice [i fiziopatologice asociate
zborului [i, implicit, m`surile specifice
de prevenire, ameliorare sau
combatere a efectelor acestor
modific`ri, astfel \nc#t c`l`toria cu
avionul s` fie c#t mai sigur` [i
confortabil`. Ne-o garanteaz` autorii.
PETRE B@N~

ULTIMA B~T~LIE
De 11 ani, la Bac`u, trimestrial,
apare revista “Veteranul de
r`zboi”, editat` de filiala jude]ean`
A.N.V.R. “General Eremia Grigorescu” [i coordonat` de colonelul (r) prof. Pintilie H#ineal`,
pre[edintele acestei organiza]ii.
Num`r de num`r, \n paginile
publica]iei [i-au aflat oglindirea
fapte de arme [i portrete ale
fo[tilor combatan]i din For]ele
Aeriene ale Rom#niei, lupt`tori de
elit` \n o[tirea noastr` \n timpul
celui de al doilea r`zboi mondial,
mul]i dintre ei distin[i, pentru acte
de eroism, cu importante ordine [i
medalii de r`zboi \ntre care, la loc
de cinste se num`r` [i cele mai
\nalte distinc]ii, ordinele “Mihai
Viteazul” [i “Virtutea Aeronautic`”.
Fie c` aceste fapte au fost
relevate de autorii \n[i[i sau de
c`tre redactori ori colaboratori ai
revistei, ele se constituie \n
adev`rate pilde pentru militarii de
azi din For]ele Aeriene sau pentru
tinerii care, peste ani, vor face parte
din personalul acestei categorii de
for]e armate.
Semnal`m, din num`rul ap`rut

\n preajma s`rb`toririi Zilei
For]elor Aeriene, o evocare
semnat` de locotenent-comandorul
\n retragere, veteran de r`zboi
Vasile Cioc#rlan, [i intitulat`
“Ultima b`t`lie”, despre participarea Escadrilei 16 Observa]ieInforma]ie, la luptele pentru
eliberarea Cehoslovaciei, \n special
a celor de la Banska Bistrica, pe un
frig n`praznic, c#nd i-au degerat
urechile [i falangele de la ambele
m#ini [i a fost r`nit la piciorul st#ng.
Ultima b`t`lie aveau s` o dea
echipajele escadrilei la dou` zile
dup` capitularea armatei fasciste,
pe 11 mai 1945, c#nd avioanele
noastre au obligat aeronavele
inamice atacatoare s` abandoneze
lupta.
Aparatele de zbor ale escadrilei
men]ionate, din compunerea
Corpului 1 Aerian, ac]ionau pentru
culegerea de informa]ii necesare
Armatei a 4-a [i, cu toate c` nu
dispuneau de armamentul de bord
specific avioanelor de v#n`toare, au
reu[it \n repetate r#nduri, s` le fac`
inofensive spre cinstea [i bravura
lupt`torilor no[tri aerieni. (P.B.)
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a sf#r[itul lunii iunie,
unitatea comandat` de
locotenent-colonelul Ilie
Camen]u a fost gazda examenului
de ob]inere/men]inere a titlului de
specialist clasa 1, arma radioloca]ie.
Comisia, format` din colonelul
Ion G`tej, locotenent-colonelul Ilie
Ro[u, maiorii Gheorghe Maxim [i

se trei seturi de teste tip gril`,
care au solicitat din plin cuno[tin]ele candida]ilor. Datorit`
seriozit`]ii cu care s-au
preg`tit, acest fapt nu i-a pus
\n dificultate, astfel \nc#t la
proba teoretic` to]i candida]ii
au absolvit.
A urmat proba practic`,
const#nd \n executarea unor

Examenul a confirmat:

Speciali[ti de clas`
foarte bine preg`ti]i
Petric` Iancu, a examinat candida]ii prezen]i at#t prin probe
teoretice, c#t [i practice.

verific`ri [i reglaje la sta]iile de
radioloca]ie [i aparatura de
automatizare.

Examenul a fost sus]inut de
radiolocatori[tii \ncadra]i \n
structurile direct subordonate
Statului Major al For]elor Aeriene.
La partea teoretic`, examenul a fost g#ndit [i aplicat
\ntr-un stil modern, folosindu-

Comisia a nominalizat
cadrele militare care au ob]inut
titlul de specialist clasa 1,
urm#nd ca, \n noua form`, s`
sus]in` examen pentru men]inerea acestuia peste trei ani.
(C.P.)

Concediul nostru

/$0817(6$8/$0$5("
E miez de var`, e luna lui Cuptor,
soarele este generos, poate prea
generos, cu noi [i ne e dor de
concediu, ne e dor de mare [i de
munte, ne e dor de atmosfera pl`cut`
a zilelor petrecute, 24 de ore din 24,
cu familia, cu prietenii, cu rudele.
Dar \ntrebarea este: unde mergem
\n concediu? Desigur, unii ar dori
s`-[i petreac`, tihnit, vacan]a la
munte, la umbra [i r`coarea brazilor,
sub adierile miloase ale v#ntului.
Al]ii, poate cei mai mul]i, iubesc
marea [i briza ei s`rat`, t#njesc dup`
nisipul fierbinte al superbului nostru
litoral. |n fiecare dintre noi exist`, va
exista mereu, tenta]ia noului, a
descoperirii, a schimb`rii de decor,
m`car \n perioada de odihn`
dintr-un an.
La toate acestea s-a g#ndit, se
g#nde[te mereu, inimosul [i
\ntreprinz`torul nostru coleg Cons-

Redac]ia

tantin Stoian, cunoscut [i r`sf`]at de
salaria]ii civili din For]ele Aeriene, [i
nu numai, sub titulatura “[eful de la
sindicate”. Ei bine, [i \n aceast` var`,
“[eful de la sindicate” s-a zb`tut mult,
a f`cut ore \ntregi anticamer` pe la
diferi]i “[tabi” de la diferite ministere
[i, cu insisten]` diplomatic`,
promisiuni [i reveniri enervante, a
reu[it s`… smulg`, fie [i pe “c#r#ial`”,
c#teva sute de bilete pentru sta]iunile
de odihn` de pe litoral [i de la munte.
Zbaterile domniei sale ar fi mult
u[urate dac` ar mai func]iona, ca \n
urm` cu c#]iva ani, protocolul dintre
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale [i
Ministerul Muncii, Solidarit`]ii Sociale
[i Familiei, \ncheiat \n 1999, prin care
salaria]ii civili membri de sindicat din
armat` puteau beneficia de bilete de
odihn` [i de tratament subven]ionate
50 la sut`. Dar, din 2002 \ncoace,
protocolul respectiv nu s-a mai aplicat
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PE PODIUMUL
PERFORMERILOR
La sf#r[itul lunii iunie, garnizoana
Br`ila a fost gazda Concursurilor
sportive [i aplicativ-militare de var`
pentru unit`]i operative.
Sportivii din lotul Statului Major al
For]elor Aeriene au efectuat un stagiu de
preg`tire de dou` s`pt`m#ni, av#nd ca scop
atingerea unei forme fizice de v#rf,
definitivarea strategiilor pentru fiecare
echip` [i, nu \n ultimul r#nd, intrarea \n
atmosfera specific` unui astfel de concurs.
La startul competi]iei s-au aflat sportivi
ce au reprezentat Statul Major General,
For]ele Terestre, For]ele Aeriene, For]ele
Navale [i Comandamentul de Transmisiuni. D`ruirea [i ambi]ia sportivilor,
concretizat` \n lupta pentru puncte, au
asigurat “ingredientele” unei competi]ii de
\nalt nivel calitativ.
Efortul sus]inut al sportivilor ce au
reprezentat For]ele Aeriene a fost r`spl`tit
cu rezultate pe m`sur`. Astfel, la patrul`,
echipa format` din c`pitan-comandorul
Emil Hecico, maistrul militar Iosif
Saro[i, plutonierul Ludovic Saro[i,
militarii angaja]i Radu Zete [i Ciprian
Popa, solda]ii Vic` Ilea [i Paul
Brabiescu, a ob]inut locul I.
La proba de \not, maistrul militar
Gabriel Petric a ob]inut locul II la
individual – 400 metri liber, iar [tafeta
format` din locotenentul Marin {tefan,
maistrul militar Gabriel Petric,

corespunz`tor, astfel c` num`rul
biletelor a tot sc`zut, s-a depreciat [i
calitatea serviciilor din sta]iuni (s-au
repartizat locuri la bungalow-uri sau
\n hoteluri cu servicii comune), iar
eliberarea biletelor se face t#rziu, cu
doar dou`-trei zile \nainte de
\nceperea seriei respective, ceea ce
le face inoperante pentru solicitan]i.
Pentru acest sezon, [eful nostru
de sindicat a solicitat 350 de locuri [i
a primit 289 (250 de odihn` [i 39 de
tratament). E bine [i a[a! Iat`, acum,
[i lista cu sta]iunile de odihn` unde
cei interesa]i pot solicita bilete pentru
perioada 20 iunie – 10 septembrie
2003. Pe litoral: Eforie Nord
(hotelurile ”Felix”, “Cerna”, “Bucegi”,
“Selena”, “Hefaistos” [i bungalowurile “Marea Neagr`” [i “Dun`rea”),
Eforie Sud (hotelurile “Ancora”,
“Capitol”, “Gloria”, “M`gura”,
“Riviera”, “Suceava”, “Cri[ana”),
Techirgiol (“SC Dublet SRL Vile”),
Venus (hotelurile “Favorit”,
“Melodia”, “Br#ndu[a”, “Claudia”,
“Lidia”, “Cocorul”, “Pajura”,
“Vulturul”, “Raluca”), Saturn
(hotelurile
“Atena”,
“Aida”,
“Cleopatra”, “Tosca”, “Narcis”,
“Semiramis”, “Alfa”, “Beta”, “Gama”).
La munte: B`ile Felix-Oradea
(hotelurile “Mure[“, “Some[“,
“Unirea”, “Lotus”, “Poieni]a”),
Moneasa (hotelul “Parc”), P`ltini[
(“Casa turi[tilor”), S#ngeorz (hotelul
“Some[“), Covasna (hotelul
“Montana”), Vidra (vilele “Vidra”),
Sl`nic Moldova (hotelul “Venus”),
Soveja (hotelul “Zboina”), Voineasa
(hotelurile “Lotri[or” [i “Vidru]a”).
Tuturor noroco[ilor (de bilete)
– timp superb [i vacan]` pl`cut`!

NICOLAE RADU

REDACTOR -{EF:
DUMITRU AMARIEI;
SECRETAR GENERAL DE REDAC}IE:
c`pitan CRISTIAN PREDA;
REDACTOR DE RUBRIC~:
locotenent CIPRIAN P~TRA{CU;

militarul angajat Dorin
Costea a ob]inut locul III.
|n proba de triatlon,
la individual, s-au ob]inut
locurile II [i III, prin
militarii angaja]i Radu
Zete [i Ciprian Popa, iar
pe echipe, locul II.
Pe tatami, la judo,
s-au ob]inut trei locuri I,
prin militarul angajat
Daniel B`dicel – categoria 60 kg, plutonierul Nelu Dud` –
categoria 90 kg [i locotenentul Sorin
Bucur – categoria 100 kg. |n clasamentul
pe echipe, ai no[tri au ob]inut locul III.
|n clasamentul general, lotul
reprezent#nd Statul Major al For]elor
Aeriene a ob]inut locul II.
Rezultatul este cu at#t mai meritoriu,
cu c#t el a fost ob]inut \n pofida unor
impedimente create de organizatori, voit
sau nu. C`pitan-comandorul Emil Hecico,
[eful lotului, ne-a m`rturisit c` “pe cl`direa
\n care am fost caza]i se afla o bulin`
galben`, ce o atesta ca av#nd gradul doi
de risc seismic. |n interior, peste tot, se
aflau pancarte pe care era scris <<Aten]ie,
cade tavan!>>. Interesant este faptul c`
am fost singurul lot cazat \ntr-o astfel de
cl`dire!”

Tot \n luna iunie, la Govora, s-a
desf`[urat Campionatul militar de tenis
de c#mp.

Lotul ce a reprezentat Statul Major al
For]elor Aeriene a fost compus din
locotenent-comandorii Constantin
Stanciu [i Lucian Surdeanu, maiorii
Florin Cioc`naru [i Lauren]iu Avram,
antrenor fiind maiorul Sebastian Voica.
Timp de dou` s`pt`m#ni, \nainte de startul
competi]iei, lotul a efectuat un stagiu de
preg`tire.
Competi]ia a fost organizat` [i
desf`[urat` respect#nd sistemul Cupei
Davis.
S-au \nfruntat pe terenurile de zgur`
sportivi ce au reprezentat Statul Major
General, For]ele Terestre, For]ele
Aeriene, Comandamentele de Logistic`
[i Transmisiuni.
Talentul sportivilor din For]ele
Aeriene, d`ruirea lor, concretizat` \ntr-un
num`r mare de a[i [i foarte pu]ine gre[eli
personale, le-au asigurat ob]inerea locului
I \n clasamentul general. (C.P.)

%/8(.1,*+76
Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu a
fost gazda exerci]iului Blue Knights,
la care au participat [ase pilo]i din For]ele
Aeriene ale Rom#niei [i 100 de militari
din Escadrila 37 Transport Aerian,
USAFE, dislocat` la Baza Aerian`
Ramstein, Germania.
Exerci]iul a constat \n executarea de
zboruri tactice la \n`l]imi mici, cu trei
aeronave C-130 Hercules.
Pe parcursul desf`[ur`rii exerci]iului,
personalul navigant rom#n a participat
la preg`tirea [i executarea nemijlocit` a
misiunilor de zbor al`turi de echipajele
americane, \n calitate de observatori [i
ofi]eri de leg`tur` cu punctele de
comand` [i dirijare autohtone. Totodat`,
pilo]ii rom#ni s-au familiarizat cu modul
de executare, de c`tre partea
american`, a misiunilor de delestare
CDS (sistem de delestare containerizat)
pe timp de noapte, \ntr-o zon` stabilit`,
conform procedurilor NATO, cu
executarea manevrelor la sol (ground
operations) [i stabilirea m`surilor de
securitate pe timpul desf`[ur`rii
exerci]iului [i misiunilor \n zbor.
Toate misiunile de zbor din cadrul
exerci]iului au fost executate pe timp de
noapte. Ca urmare, pentru personalul
navigant rom#n, participarea \n cadrul
unor misiuni \n care observarea modului
de executare a naviga]iei aeriene s-a
efectuat cu ajutorul aparaturii de vedere
pe timp de noapte (NVG) s-a dovedit
extrem de util`. La fel de interesant a
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fost [i faptul c` s-au executat toate tipurile
de proceduri de apropiere ce se pot
efectua cu avionul C-130, cu sau f`r`
iluminarea pistei de decolare/aterizare,
[i observarea procedurilor NATO
specifice zborului \n forma]ie.
C`pitan-comandorul Marian G#r#iacu, coordonatorul exerci]iului \n cadrul
Bazei Aeriene Mihail Kog`lniceanu, nea precizat c` “desf`[urarea acestui
exerci]iu s-a soldat cu acumularea unei
experien]e deosebite pentru personalul
navigant rom#n. S-au executat misiuni
tactice aer-sol [i zboruri tactice de
antrenament la mic` \n`l]ime, pe timp
de noapte, multe dintre ele av#nd
caracter de noutate pentru partea
rom#n`”.
C`pitanul Dan Begin, [eful deta[amentului american, a considerat c`
“exerci]iul s-a desf`[urat \n condi]ii foarte
bune, ating#ndu-se toate obiectivele
propuse. Am fost \nc#nta]i de profesionalismul aviatorilor rom#ni, de
modul \n care am cooperat, fapt pentru
care am dori s` permanentiz`m acest
tip de exerci]iu”.
Desf`[urarea unor asemenea
exerci]ii permite personalului rom#n
implicat familiarizarea cu procedurile [i
tacticile specifice \n opera]iuni de sprijin
PfP, ceea ce constituie un fapt important
\n atingerea cerin]elor obiectivului de
parteneriat “Aeronave de sprijin pentru
opera]iuni PfP conduse de NATO”.
(C.P.)
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