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1 – 13 septembrie
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n perioada 1–13 septembrie a.c. s-a desf`[urat,
\n zona Plovdiv – Bulgaria, exerci]iul aerian
real NATO/PfP COOPERATIVE KEY –
2003. La exerci]iu au participat 1.720 de militari
din 22 de state membre ale Alian]ei Nord-Atlantice
[i ale programului Parteneriat pentru Pace, precum
[i reprezentan]i din trei ]`ri membre ale Dialogului
Mediteranean [i observatori ai unor agen]ii
neguvernamentale. Combatan]ii au avut la dispozi]ie
60 de aeronave de lupt` [i de transport, alt` tehnic`
specific`. Scopul exerci]iului a constat \n
familiarizarea [i antrenarea participan]ilor \n
executarea unor misiuni comune, dup` standardele
[i procedurile NATO. Codirectorii exerci]iului au fost
generalul-maior american Eduard R. “Buster”
Ellis [i generalul-maior bulgar Mladen I.
Kazakov.

Delega]ia militar` rom#n` care a luat parte la
exerci]iul COOPERATIVE KEY – 2003 a fost
condus` de comandorul George Gheorghe [i a
cuprins 85 de militari – 74 din cadrul Statului Major
al For]elor Aeriene [i 11 din structurile Statului
Major al For]elor Terestre. Componenta de lupt`
rom#neasc` a constat \n 3 avioane de v#n`toarebombardament de tipul MiG-21 LanceR, 3 elicoptere
de lupt` model IAR-330 PUMA SOCAT [i o aeronav`
de transport C-130 Hercules. Militarii rom#ni au
\ndeplinit at#t misiuni de comand` [i control, c#t [i
de execu]ie. Principalele misiuni de execu]ie au fost:
atacuri \mpotriva mijloacelor de ap`rare antiaerian`
ale inamicului; atacuri la sol, \n sprijinul for]elor
terestre; ap`rare aerian`; c`utare-salvare prin lupt`;
desant aerian; evacuare medical`; transport de for]e
[i mijloace. Exerci]iul [i-a atins scopurile [i a
eviden]iat buna preg`tire [i profesionalismul

La {coala de Aplica]ie a For]elor Aeriene
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Trageri de instruc]ie
la Capu Midia
La Capu Midia, \n poligonul de trageri sol–aer, a avut loc,
zilele trecute, un fel de colocviu practic al artileri[tilor [i racheti[tilor
care combat ]inte aeriene. De[i activitatea a fost astfel preg`tit`
\nc#t s` \nceap` p#n` la ora 10 a.m., tot felul de incidente au
f`cut ca tragerile propriu-zise s` se produc` dup` oarecare
\nt#rziere. P#n` la urm`, lucrurile au ie[it cum trebuie. At#t
combatan]ii din For]ele Aeriene, c#t [i cei apar]in#nd For]elor
Terestre [i-au pus \n valoare preg`tirea [i au executat misiunile \n
condi]ii foarte bune. Dincolo de spectacolul acestor trageri, cu
totul aparte, a fost vorba de mult` rigoare, de seriozitate [i de
profesionalism. Iar toate acestea s-au produs \n fa]a mai multor
zeci de invita]i de peste hotare – militari germani, greci, portughezi
– [i a unor importante personalit`]i rom#ne[ti din zona politicului
sau din cea administrativ`.
La activit`te au participat, \ntre mul]i al]i demnitari militari,
generalul dr. Mircea Mure[an, loc]iitorul [efului Statului Major
General, [i generalul-locotenent Gheorghe Catrina, [eful Statului
Major al For]elor Aeriene.

Felicit`ri tuturor!
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PREG~TIRI PENTRU O
“DECOLARE” REU{IT~

|ntr-o declara]ie f`cut` presei, generalul Mure[an a apreciat
nivelul instruirii lupt`torilor care au ac]ionat \n poligon, precum [i
cadrul organizatoric al activit`]ii. (D.A.)

Comemorare – AUREL VLAICU
La B`ne[ti, locul \n care s-a pr`bu[it, la 13 septembrie 1913,
Aurel Vlaicu, la monumentul \nchinat memoriei marelui inventator
[i pilot, a avut loc o manifestare comemorativ` cu prilejul \mplinirii
a nou` decenii de la trecerea \n eternitate a celebrului pionier al
avia]iei rom#ne [i mondiale.
Au participat reprezentan]i ai administra]iei de stat centrale,
jude]ene [i locale, ai Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i
Istoria Aeronauticii, ai Ligii Aeriene, Funda]iei Aerospa]iale, Muzeului
Avia]iei.
Din partea Statului Major al For]elor Aeriene a fost de fa]`
generalul de brigad` Marinel Nicolae. |n acordurile Imnului Eroilor,
au fost depuse coroane de flori.
Din c#te ne-a relatat generalul de flotil` aerian` (r) Constantin
Mereu, vicepre[edinte al ARPIA, la manifest`ri au luat parte [i o
delega]ie a ora[ului Or`[tie, precum [i un nepot al lui Aurel Vlaicu.
Locul [i rolul pe care fl`c`ul din Bin]in]i le-a avut \n formarea

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

participan]ilor, disciplina riguroas` a combatan]ilor.
Despre modul \n care s-au comportat militarii
rom#ni ne-a declarat, \n exclusivitate, comandorul
George Gheorghe, [eful Sec]iei Integrare [i
Cooperare Militar` din cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene: “A fost un exerci]iu complex, care
s-a desf`[urat \n condi]ii meteorologice dificile. S-a
zburat, de regul`, ziua, \ns` aeronavele de transport
au \ndeplinit misiuni [i pe timp de noapte. Ai no[tri
s-au comportat, din nou, foarte bine, \ndeplinindu-[i
irepro[abil misiunile primite. Conduc`torii
exerci]iului au avut numai cuvinte de laud` pentru
pilo]ii, ofi]erii de stat major [i medicii rom#ni. Nu
s-au \nregistrat accidente sau incidente. Delega]ia
noastr` s-a \napoiat cu bine acas` [i a[teapt` s`
participe la alte exerci]ii [i misiuni”.
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avia]iei noastre au fost evocate de comandantul Diviziei 1 Aerian`
“Siret”, generalul de flotil` aerian` Liviu Burhal`, primarii localit`]ilor
B`ne[ti, C#mpina, Or`[tie – ora[ul at#t de drag marelui inventator.
Activitatea a continuat la Casa Tineretului din C#mpina, unde a
fost amenajat` o miniexpozi]ie consacrat` evenimentului. Directorul
Muzeului Avia]iei, comandorul Paul Sandachi, [i Mihai Coman,
pre[edintele Funda]iei Aerospa]iale, au evocat personalitatea celui
care a fost unul din cei mai de seam` oameni ai epocii \n care a
ap`rut avia]ia.
O activitate asem`n`toare a fost desf`[urat` de filiala Bucure[ti
a Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria Aeronauticii la
Cimitirul Eroilor Bellu, \n fa]a morm#ntului lui Aurel Vlaicu.
Ceremonialul depunerii unei coroane de flori a fost precedat de o
scurt` prezentare a vie]ii [i activit`]ii lui Aurel Vlaicu, pe care a
f`cut-o c`pitan-comandorul (r) Jean D`sc`lescu.
|mpreun` cu generalul de flotil` aerian` (r) ing. Victor {oima,
comandorul (r) Aurel Pruia, secretarul general al ARPIA – Bucure[ti,
s-au mai aflat al]i 16 membri ai filialei, fo[ti pilo]i [i ingineri militari,
veterani de r`zboi, precum [i o fost` sanitar` din celebra “Escadril`
Alb`”, doamna Joi]a Paparad.
Activit`]i de cinstire [i omagiere a lui Aurel Vlaicu au avut loc
\n toate institu]iile care \i poart` numele. (P. B.)
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|N FA}A UNOR NOI {I IMPORTANTE R~SPUNDERI
La Comandamentul
Opera]ional Aerian Principal:

La comanda
Diviziei 1 Aerian` “Siret” :
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Generalul de flotil` aerian` Constantin
Croitoru a fost numit, prin Ordin al ministrului
ap`r`rii na]ionale, \n func]ia de comandant al
Comandamentului Opera]ional Aerian Principal
cu data de 1 august 2003. Anterior, a \ndeplinit
func]ia de comandant al Diviziei 1 Aerian`
,,Siret”.
S-a n`scut la data de 5 mai 1952, \n
localitatea Filipe[ti de P`dure, din jude]ul
Prahova. Este c`s`torit [i are un fiu. A absolvit
{coala Militar` de Ofi]eri de Avia]ie (1974),
Academia Militar` – sec]ia avia]ie [i ap`rare
antiaerian` (1983), Cursul postacademic de
comandan]i de brigad` (1993), Cursul de
perfec]ionare \n conducerea strategic` (1996),
Colegiul Na]ional de Ap`rare (2001), Cursul
de limb` englez` – Canada (2002). Cunoa[te
foarte bine limba englez`.
|n decursul carierei militare a
\ndeplinit mai multe func]ii, \ntre care: pilot [i
comandant de patrul` \ntr-un regiment de
avia]ie de v#n`toare; instructor-[ef \ntr-o divizie
de avia]ie; loc]iitor al comandantului pentru
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Luni, 15 septembrie a.c., \n {coala
Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a
For]elor Aeriene, din Media[, a avut
loc, \ntr-o atmosfer` s`rb`toreasc`,
festivitatea de deschidere a anului de
\nv`]`m#nt 2003/2004.
La acest tradi]ional [i important
eveniment a participat generalul de
brigad` Marinel Nicolae, directorul
Statului Major al For]elor Aeriene.
Emo]ii, emo]ii. At#t pentru
“boboci”, elevii anului I de studiu,
care n`zuiesc s` “calce” pe urmele
ilu[trilor \nainta[i \ntr-ale zborului, c#t
[i pentru “veteranii” din anul II, care
se afl` pe ultimul tur de pist` \n
\mplinirea visului lor de a deveni cadre
active ale categoriei noastre de for]e
armate. Dar emo]iile i-au cuprins,
firesc, [i pe comandan]i, [i pe dasc`lii

zbor \ntr-o mare unitate; loc]iitor serviciu
doctrin` [i instruc]ie la Statul Major al For]elor
Aeriene; [ef de stat major de divizie aerian` ;
comandant al Bazei 90 de Transport Aerian;
comandant al Diviziei 1 Aerian` ,,Siret”. |n
ultimii 3 ani a fost notat cu calificativul
“FOARTE BUN”.

|n ultimii trei ani a fost notat cu calificativul
“FOARTE BUN”.

“TOAMNA BOBOCILOR” LA MEDIA{
o9HWHUDQLLprSHXOWLPXOWXUGHSLVW¼
Burileanu. “Perspectivele dumneavoastr` sunt promi]`toare dac` avem
\n vedere dezvoltarea viitoare a
tehnicii de avia]ie, radioloca]ie [i
ap`rare antiaerian`, nivelul preg`tirii
[i concep]iei privind rolul [i misiunile
mai[trilor militari [i subofi]erilor –
adev`rata <<coloan` vertebral`>> a
Armatei – sublinia comandantul [colii.
Ave]i posibilitatea s` v` preg`ti]i c#t
mai temeinic pentru profesia aleas`.
Baza tehnico-material`, \mbog`]it` [i
modernizat` an de an, v` asigur`

vit`]ii, generalul de brigad` Marinel
Nicolae i-a felicitat pe elevi, pe
comandan]i [i cadrele didactice cu
prilejul deschiderii anului de
\nv`]`m#nt [i [i-a exprimat convingerea c` tinerii afla]i acum pe b`ncile
[colii reprezint` viitorul For]elor
Aeriene, n`dejdea noilor succese \n
misiunile mereu mai complexe, mereu
mai importante. Desigur, cu condi]ia
de a se preg`ti c#t mai bine, de a fi
disciplina]i, de a-[i gestiona ra]ional
timpul de studiu, de a \n]elege

Aspecte din sala armament de bord

Sala tehnic` – instala]ii motoare de rachete – gata s`-i primeasc` pe
cei mai tineri \nv`]`cei
de la catedr`. Fiindc` [coala este ca o
familie, iar “copiii” [i “p`rin]ii” tr`iesc
la unison fiecare bucurie, fiecare zi de
s`rb`toare. Cu exuberan]a tinere]ii,
cu chibzuin]a [i \n]elepciunea maturit`]ii. Dar cu aceea[i molipsitoare voie
bun`, cu aceea[i tonifiant` \ncredere
\n for]ele proprii, cu acela[i optimism
nutrit din perfecta autocunoa[tere.
Cu punctualitatea caracteristic`
vie]ii de cazarm`, activitatea a \nceput
fix la ora stabilit`. Introducerea
Drapelului de Lupt` al unit`]ii \n

Generalul de flotil` aerian` Liviu Burhal` a
fost numit, prin Ordin al ministrului ap`r`rii
na]ionale, \n func]ia de comandant al Diviziei 1
Aerian` ,,Siret”. Anterior, a \ndeplinit func]ia
de comandant al Bazei 86 Aeriene.
S-a n`scut la data de 19 septembrie 1957, \n
localitatea Berca, din jude]ul Buz`u. Este
c`s`torit [i are doi copii.
A absolvit {coala Militar` de Ofi]eri de
Avia]ie – sec]ia navigan]i (1979), Academia
Militar` – sec]ia avia]ie [i ap`rare antiaerian`
(1991); Colegiul Na]ional de Ap`rare (2002).
Cunoa[te foarte bine limbile englez` [i
francez`.
A \ndeplinit, de-a lungul anilor, urm`toarele
func]ii: pilot la Centrul de Instruc]ie al Avia]iei;
pilot [i comandant de patrul` \ntr-un regiment
de avia]ie de v#n`toare; loc]iitor de comandant
de regiment; [ef de sec]ie la Statul Major al
For]elor Aeriene; comandant al Centrului de
Trecere pe Avioane Supersonice; comandant
al Bazei 86 Aeriene.

forma]ie i-a f`cut pe “boboci” s`
tresalte pentru prima oar`, m#ndria
umpl#ndu-le sufletele, \nfl`c`r#ndu-le
min]ile. De-acum, apar]in [i ei Armatei,
apar]in For]elor Aeriene ale Rom#niei!
|ntr-o profund` stare de smerenie,
preotul militar C`t`lin Lunga[ a
]inut o scurt` slujb` religioas`, dup`
care li s-a adresat tinerilor elevi,
\ndemn#ndu-i la studiu aprofundat, la
disciplin`, la camaraderie, la credin]`,
la cultivarea [i dezvoltarea sim]ului
onoarei [i datoriei. Cu acelea[i

frumoase cuvinte i-a \mb`rb`tat pe
elevii anului II, pe dasc`li [i comandan]i.
Comandantul {colii Militare de
Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene,
comandorul Marian Milea, le-a urat
tinerilor elevi un c`lduros bun venit
\n aceast` prestigioas` institu]ie de
\nv`]`m#nt militar, care, decenii la
r#nd, a format speciali[tii militari
necesari categoriei noastre de for]e
armate \n exploatarea tehnicii [i
armamentului, precum [i \n
conducerea subunit`]ilor la instruc]ie.
S-a relevat, [i cu acest prilej, c` \n
[coal` sunt cadre didactice cu mult`
experien]`, de irepro[abil` competen]` profesional`, care asigur`
procesului de \nv`]`m#nt, \mpreun`
cu celelalte cadre din [coal`, calitate,
eficien]`, prestigiu. Comandantul i-a
asigurat pe elevi c` va fi mereu al`turi
de ei, c` le respect` op]iunea f`cut`,
c` \i va sus]ine \n tot ceea ce vor
\ntreprinde \n folosul preg`tirii lor.
Aici, \n [coal`, elevii au asigurate toate
condi]iile de instruire [i educare
pentru a se \mplini profesional, pentru
a deveni continuatori demni ai
genera]iilor \nainta[e, pentru a se
ridica la \n`l]imea aspira]iilor lui Vuia,
Vlaicu, Coand`, Bungescu sau

La prima lec]ie de limb` englez`
\nsu[irea unor bogate cuno[tin]e
teoretice [i deprinderi practice,
\nv`]area [i perfec]ionarea limbii
engleze. Nu irosi]i nici un minut de
studiu, nici o oportunitate de a v`
autodep`[i! Fi]i disciplina]i [i ascult`tori! Am convingerea c` v-a]i ales
drumul cel bun \n via]`, c` ve]i deveni
cadre de n`dejde ale For]elor Aeriene,
ale Armatei Rom#niei. Nu uita]i c` ve]i
sluji sub arme, primii \n succesiunea
promo]iilor [i contingentelor, imediat
dup` ce Rom#nia va fi membru de
facto [i de jure al Alian]ei NordAtlantice. V` doresc mult
succes, note bune, s`n`tate [i bucurii!”
|n \ncheierea festi-

comandamentele fiec`rei etape
parcurse.
Ultimul moment al festivit`]ii l-a
constituit defilarea forma]iilor deja
constituite, av#nd \n fa]` Drapelul de
Lupt` al unit`]ii. Apoi, elevii au intrat
\n clasele [i \n laboratoarele unde se
vor forma [i des`v#r[i ca speciali[ti,
ca oameni, ca destoinice cadre ale
For]elor Aeriene.

Locotenent-comandor
DAN HAGEANU
ofi]er cu rela]iile publice
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Preocup`ri actuale la NATO [i UE

&89178/'(25',1(75$16)250$5($
Nevoia de schimbare, de adaptare la noul context politico-militar pentru a r`spunde
mai bine amenin]`rilor \nceputului de mileniu, c#nd ne confrunt`m cu o exacerbare a
ac]iunilor teroriste [i c#nd lumea civilizat` trebuie s` fac` fa]` unor provoc`ri pe care,
p#n` acum, nimeni nu le-a prev`zut, conduce \n mod imperios necesar la preocup`ri
[i ac]iuni concrete de modelare a structurilor [i for]elor existente, de remodelare [i de
reorientare a capabilit`]ilor [i a modului de utilizare a acestora. Sub acest aspect,
Alianta Nord-Atlantic` finalizeaz` [i pune \n aplicare planuri mai vechi de revizuire a
structurii de comand` [i accelereaz` implementarea noului sistem de comand` control
aerian, care se dore[te un r`spuns la ceea ce lipsea vechiului sistem: integrare,
flexibilitate, suple]e. Pe de alt` parte, Uniunea European` reconsider` politica de
ap`rare [i lanseaz` documente foarte importante menite s` asigure un suport legal
ac]iunilor prezente [i viitoare ale organiza]iei [i, anume, un proiect al strategiei de
securitate [i un plan de ac]iune pentru neproliferarea armelor de distrugere \n mas`.
Pentru noi, ca europeni, \n general, dar mai ales pentru noi cei care batem la por]ile
afirm`rii unei democra]ii viabile, credibile [i \n plin` dezvoltare, este foarte important
s` punem aceste dou` organisme pe acela[i plan \n lista noastr` de priorit`]i. De
aceea, vom urm`ri, \n continuare, cum, la nivelul acestora, se produc schimb`rile de
care [i noi avem nevoie [i cu care \ncerc`m s` ]inem pasul \n devenirea noastr`.{i
dac` vom privi societatea rom#neasc`, vom observa o deschidere, o transformare \n
toate domeniile vie]ii politice, sociale, economice.Iar domeniul militar, ca parte integrant`
a sistemului na]ional, este, poate, elementul motor al evolu]iei societ`]ii rom#ne[ti \n
ultimii ani. Evolu]ia sa, urm`rind pas cu pas \ndeplinirea obiectivelor propuse \n
planurile de reorganizare, este pe cale s` \ncheie, prin implementarea programului
“For]a Obiectiv 2007”, prima faz`, cea a transform`rii for]ei. |n num`rul de fa]`, voi
prezenta unele analize care au fost inserate \n revistele Jane’s privind preocup`rile de
actualitate \n cele dou` organiza]ii de care vorbeam mai \nainte: NATO [i UE.

Structura de comand`
a NATO
A[a cum am mai comentat [i \n unul din
numerele anterioare ale revistei, NATO se
adapteaz`. Cele dou` comandamente majore,
european [i atlantic, \[i reduc [i modeleaz`
structurile subordonate [i \[i schimb` chiar [i
misiunile. Astfel, Comandamentul Aliat al
Atlanticului, ACLANT, a devenit, \ncep#nd cu
19 iunie anul acesta, Comandamentul Aliat al
Transform`rii, deci un organism al moderniz`rii
sau, mai bine zis, al coordon`rii transform`rii
for]ei, al instruirii, educa]iei, evalu`rii, cercet`rii
[i dezvolt`rii, \n timp ce Comandamentul Aliat
European, ACE, a devenit Comandamentul Aliat
Opera]ional, cel al conducerii for]ei. |n acela[i
timp, s-a stabilit constituirea unei for]e de
r`spuns a NATO (NRF – NATO Response
Force), care va permite Alian]ei s` desf`[oare
opera]ii expedi]ionare multina]ionale [i care va
ac]iona pentru dezvoltarea de capacit`]i
suplimentare. La \nceput, NRF va consta dintrun regiment, care, ulterior, se va dezvolta p#n`
la m`rimea unei brig`zi, cu elemente de \nt`rire
aeriene [i navale.
|n ce prive[te structura de comand` a

Alian]ei, aceasta se va reduce, de la 20 elemente
de comandament, la doar 11. Centrele
multina]ionale de opera]ii aeriene (CAOC –
Combined Air Operation Centers) se vor reduce,
la r#ndul lor, de la 10 \n prezent la doar patru
fixe [i dou` mobile. Vor exista trei comandamente interarme: unul la Neapole, \n Italia,
altul la Brunssum, \n Olanda, [i al treilea la
Lisabona, \n Portugalia. Primele dou` vor avea
\n subordine c#te trei componente. Pentru cel
de la Neapole componenta aerian` va fi situat`
la Izmir, \n Turcia, componenta maritim` la
Neapole, iar componenta terestr` la Madrid, \n
Spania. Comandamentul joint de la Brunssum
va avea componentele aerian` [i terestr` \n
Germania, la Ramstein, respectiv Heidelberg,
iar cea naval` va fi situat` la Northwood, \n
Anglia. Cel de-al treilea comandament joint, cel
din Portugalia, va fi, \n principal, orientat pe
for]e navale la care se vor ad`uga, la nevoie, [i
alte componente.
Comandamentul Aliat al Transform`rii, cu
sediul \n Statele Unite, la Norfolk, Virginia,
colocat cu Comandamentul |ntrunit al Statelor
Unite [i condus de acela[i comandant, amiralul
Giambastiani, va subordona, pe l#ng` alte
elemente specifice, [i Colegiul NATO de la
Roma, {coala NATO de la Oberammergau,

Germania, un centru joint \n Norvegia, la
Stavenger, [i unul de instruc]ie \n Polonia, la
Bydgoscz. Parte din celelalte ]`ri membre vor
dezvolta “centre de excelen]`” \n domenii
precum opera]ii maritime [i ap`rare chimic`/
biologic`. Pentru asigurarea caracterului
expedi]ionar al for]ei sale, membrii europeni ai
NATO vor disponibiliza fonduri pentru a achizi]iona
sau \nchiria avioane de transport strategic [i
nave maritime rapide.

Noul sistem de comand`
control aerian al NATO
Dup` mai bine de 20 de ani de analize [i
c`ut`ri a ceea ce poate reprezenta mai bine
nevoile Alian]ei privind comanda [i controlul,
iat` c`, \n sf#r[it, sistemul de comand` control
aerian al NATO (ACCS) a fost definit [i va fi
implementat \ncep#nd cu anul 2004. Nivelul 1
al capabilit`]ii opera]ionale (LOC1) va cuprinde
patru centre C2. |n final, se va ajunge la
construirea unei re]ele C2, care va acoperi o
suprafa]` de 81 milioane kilometrii p`tra]i din
Norvegia p#n` \n Turcia. Cele patru centre care
vor fi modernizate [i testate sunt situate \n
Belgia, Fran]a, Germania [i Italia, urm#nd ca \n
noua faz` de dezvoltare s` se aib` \n vedere
asemenea capabilit`]i [i \n alte 11 ]`ri. Potrivit
unor op]iuni exprimate deja, sistemul ar putea fi
extins [i \n statele non-europene membre ale
NATO sau membri invita]i. Noul sistem ACCS
va \nlocui [apte sisteme C2 na]ionale [i NATO
cu unul singur.
Softul de baz` va fi adaptat la primele patru
centre pentru a fi interoperabil cu sistemele
na]ionale de radio [i telefonie. De[i sistemele C2
sunt relativ comune, exist` \ns` dezvolt`ri
na]ionale diferite, iar acest fapt conduce \n
prezent la dificult`]i \n operarea \n comun pe
timpul ac]iunilor militare. Istoria sistemului \ncepe
\n anii ’80, c#nd a fost creat un plan cadru [i s-a
definit programul. C#nd \n anii ’90 NATO a stabilit
cerin]ele opera]ionale, programul a cap`tat
vigoare, dar a intrat \n faza final` abia \n 1999,
c#nd s-a stabilit integrarea nivelului 1 (LOC1).
Noul sistem \ncorporeaz` elemente de
ultim` genera]ie \n tehnologia informa]iei,
aplic#nd “lec]iile \nv`]ate” \n urma ultimelor
conflicte regionale din Bosnia-Hertegovina [i
Kosovo. Arhitectura sistemului este o combina]ie
optimizat` a sistemelor tradi]ionale cu cele noi
\n scopul ob]inerii unei c#t mai mari flexibilit`]i a
\ntregului, astfel \nc#t s` fie \n m`sur` s`-[i
modifice dimensiunea [i s` se dezvolte
r`spunz#nd oric`rei cerin]e ce va ap`rea \n timp.

rachete aer-aer [i aer-sol, precum [i cu arme
ghidate prin laser. Aparatul are o lungime de 15,9
metri [i o greutate de 23 de tone.

3“HYPERSONIC CRUISE VEHICLE” (“HCV”).. A[a cum informeaz`
BBC, cit#nd serviciul de pres` al Agen]iei
Americane de Cercet`ri Militare Avansate,
Departamentul Ap`r`rii al Statelor Unite a
aprobat proiectul “FALCON” – de construire a
unui nou tip de avion de lupt` hipersonic f`r`
pilot, care va fi capabil s` execute lovituri
aeriene \n orice punct de pe glob, \n mai pu]in
de dou` ore de la decolarea de la bazele aeriene
ale SUA. Aeronava, denumit` “HCV”, va fi
capabil` s` parcurg` o distan]` de aproximativ
14.400 de kilometri \n 120 de minute [i va
putea transporta circa 5,5 tone de bombe [i
rachete de mare precizie [i putere de lovire.
“HCV” va intra \n serviciul de lupt` \n anul
2005.

3 TRANZAC}IE RUSO-INDIAN~.. Dup` cum transmite agen]ia de [tiri
IANS (Indo-Asian News Service),
India urmeaz` s` achizi]ioneze 6 elicoptere
militare de tipul “Mi-17” din Federa]ia Rus`,
acestea urm#nd s` intre \n \nzestrarea
unit`]ilor de paz` ale frontierei din provinciile
Jammu [i Kasmir. Primul elicopter a fost deja
livrat la jum`tatea lunii septembrie a.c.
Tranzac]ia face parte dintr-un program mai

amplu al Ministerului indian al Ap`r`rii viz#nd o
cre[tere substan]ial` a flotei de aeronave militare
a acestui stat. |n acest sens, s-a precizat c`
India inten]ioneaz` s` achizi]ioneze 66 de
aeronave de antrenament model “Hawk”, din
Marea Britanie, alte c#teva avioane de
antrenament din Brazilia [i 3 aeronave de
transport de tipul C-130 Hercules, din Statele
Unite.

3 “EUROFIGHTER”.. Germania,
Marea Britanie, Spania [i Italia au lansat oficial
unul dintre cele mai mari proiecte comune de
ap`rare din Europa – avionul de lupt` “Eurofighter”.
Lansarea a avut loc, dup` 20 de ani de planific`ri,
dezbateri [i diferende privind finan]area proiectului,
\n localitatea german` Manching, situat` la 50
de kilometri nord de München, unde se afl` una
din uzinele consor]iului “European Aeronautic
Defence and Space Company” (EADS). La
construc]ia avionului mai particip` BAe Systems
(Marea Britanie) [i Alenia (Italia). }`rile
contractante au comandat 620 de aparate de
acest tip, dup` cum urmeaz`: Marea Britanie –
232; Germania – 180; Italia – 121; Spania – 87.
Dup` cum precizeaz` agen]ia REUTERS,
avionul “Eurofighter”’ are o raz` de ac]iune de
peste 2.500 de kilometri [i poate fi echipat cu

3 PROIECT. Potrivit agen]iei
PRESSE, ministrul francez al
FRANCE PRESSE
ap`r`rii, Michele Alliot-Marie, a f`cut public`
hot`r#rea Guvernului de la Paris de a lansa un
program de fabricare a unui avion de lupt` f`r`
pilot. Principalele p`r]i contractante sunt
consor]iul aeronautic “Dassault Aviation” [i
compania produc`toare de echipament electronic
“Thales”. Proiectul urmeaz` a fi finalizat \n
urm`torii doi-trei ani.
3 MODERNIZARE. Surse militare
americane, citate de VOCEA RUSIEI,
informeaz` c`, recent, compania “Lockheed
Martin Aeronautics”, din SUA, a \ncheiat un
contract cu Departamentul american al Ap`r`rii,
care prevede modernizarea avioanelor de tipul
“F-16” din dotarea For]elor Aeriene Militare care
au o vechime mai mare de zece ani. O prim`
faz` a contractului, \n valoare de 26,6 milioane
de dolari, prevede furnizarea de componente
pentru modernizarea a 22 de aparate [i, \n
perspectiv`, pentru \nc` 400 de aeronave.
Valoarea total` a contactului este de circa 400
de milioane de dolari. Avioanele de lupt` de tipul
“F-16” sunt utilizate de 24 de ]`ri, p#n` \n prezent
fiind livrate 4.000 de astfel de aparate, iar alte
c#teva sute sunt deja comandate.
3 RACHETE . Din Moscova,
VOCEA RUSIEI relateaz` c`, potrivit
pre[edintelui companiei “Rosaviakosmos”, de
la \nceputul anului 2003, industria rus` de profil

ACCS va schimba date cu capabilit`]ile de
ap`rare aerian`, sistemele de control trafic
aerian, aeronavele pilotate sau cele far` pilot,
navele marinei militare, sistemele din spa]iu [i
alte sisteme. Misiunile de baz` acoperite de
sistem sunt cele de control trafic aerian,
supraveghere aerian` [i controlul misiunilor
aeriene, managementul spa]iului aerian,
managementul for]ei [i managementul resurselor
C2. Este \n studiu echiparea unor centre de
comand` control \n varianta mobil`, care vor
avea acelea[i capacit`]i cu cele fixe.

Strategia de securitate
a Uniunii Europene
|n luna iunie anul acesta, Uniunea European`
a publicat o serie de documente de importan]`
capital`, printre care, pentru prima dat` \n istoria
sa, un proiect al strategiei de securitate [i un
plan de ac]iune pentru neproliferarea armelor de
distrugere \n mas`. Prin acestea, se pare c`
politic` de ap`rare a UE se apropie tot mai mult
de cea a SUA. Documentele introduc un element
de g#ndire strategic` rar \nt#lnit` \n dezbaterile
anterioare privind ap`rarea [i permit, oarecum
controversat \n cadrul UE, utilizarea for]ei pentru
prevenirea prolifer`rii armelor de nimicire \n mas`.
Proiectul strategiei de securitate, prezentat de
Javier Solana la summitul UE, care a avut loc \n
Grecia, va fi aprobat, probabil, p#n` la sf#r[itul
acestui an.
Declara]ia care a st#rnit aten]ia, \n special
\n cercurile de la Washington, statuat` \n
“Principiile de baz` ale neprolifer`rii armelor de
distrugere \n mas`”, aprobat` de mini[trii de
externe cu ocazia \nt#lnirii din 16 iunie din
Luxemburg, schimba optica tradi]ional` a politicii
de securitate UE prin faptul c` prevede ca “unele
m`suri coercitive \n baza Capitolului VII din Carta
ONU [i legea interna]ional` pot fi luate \n
considerare” c#nd m`surile non-militare nu au
dat rezultate. Pericolul ca arme sau materiale de
distrugere \n masa s` ajung` \n m#na grupurilor
teroriste [i s` fie folosite de acestea este unul
deosebit de mare, iar efectele nu s-ar putea
compara dec#t cu cele pe care, \n trecut, numai
]`ri cu armate mari le puteau atinge. “Proliferarea
armelor de distrugere \n mas` este unica [i de
departe cea mai mare amenin]are la adresa p`cii
[i securit`]ii mondiale”, se arat` \n documentul
prezentat de Solana la 20 iunie \n Grecia.
Accentul pus de aceasta dat` pe amenin]`ri
are o importan]` deosebit`, deoarece, p#n`
acum, conceptul de securitate comun` \n cadrul
Uniunii Europene se baza pe mijloacele la
dispozi]ie. Deoarece, spre deosebire de SUA,
statele membre ale Uniunii Europene au la
dispozi]ie bugete de ap`rare mult mai mici,
procesul de definire a rolului UE \n securitate
\ncepea, inevitabil, cu evaluarea capacit`]ilor
militare aflate la dispozi]ie. Se proceda apoi la
definirea politicii comune de securitate \n limita

misiunilor \n mare parte necombatante, care
puteau fi \ncredin]ate UE.
De cealalt` parte a Oceanului, Washingtonul
\ncepea \n mod tradi]ional cu identificarea
amenin]`rilor, fa]` de care construia bugete,
definea echipamentele necesare, stabilea
parteneriate [i strategii \n m`sur` s`
contracareze amenin]`rile. O dat` cu evenimentele de la 11 septembrie 2001, acest mod
de abordare [i-a dovedit veridicitatea [i a \nt`rit
importan]a punerii pe primul plan \n planificarea
ap`r`rii a amenin]`rilor teroriste.
Ar`tam, la \nceput, c` prin noile documente,
UE \[i apropie tot mai mult politica de ap`rare
de cea a SUA. Prin con]inutul s`u, strategia de
securitate a UE creeaz` premisele ca riscuri
pre-identificate s` genereze r`spunsuri pe
m`sur`. Prin aceasta se l`rge[te aria
r`spunsurilor posibile la folosirea inclusiv a for]ei.
De aceea, [i dezbaterile privind securitatea
baleiaz` de la ceea ce este posibil [i politic
admisibil la ceea ce este necesar. |n explicarea
acestei schimb`ri, oficialii Consiliului Europei
insist` pe incapacitatea UE de a defini o pozi]ie
comun` asupra Irakului, care a determinat o
preocupare pentru g`sirea unor r`spunsuri
comune la problemele majore ale securit`]ii la
\nceputul acestui mileniu.
Diferen]a dintre viziunile UE [i SUA const`
\n rolul esen]ial atribuit de UE legii interna]ionale
[i institu]iilor \n rezolvarea problemelor privind
securitatea. Utilizarea for]ei este \n]eleas`
\ntotdeauna \n contextul rezolu]iilor ONU sau,
cel pu]in, cu implicarea Consiliului de Securitate
al ONU. Strategia de securitate a Uniunii
Europene accentueaz` asupra adapt`rii legii
interna]ionale \n sensul aprob`rii ac]iunii
\mpotriva noilor forme de amenin]are.
Documentele men]ionate nu aduc, \ns`, o
clarificare \n ceea ce ar \nsemna un r`spuns
legal \mpotriva prolifer`rii armelor de distrugere
\n mas`, a[a cum ar fi fost de a[teptat. Se
cunoa[te c` europenii au fost \n majoritatea lor
destul de rezerva]i \n septembrie anul trecut,
c#nd doctrina de securitate na]ional` a SUA a
ridicat problema ac]iunii militare preventive
\mpotriva ]`rilor care produc arme de distrugere
\n mas`. Exist` \ngrijorarea referitoare la
posibilul conflict \ntre ac]iunile preventive [i
defini]ia r`zboiului justificat a[a cum este istoric
interpretat` de c`tre legea interna]ional` [i
Consiliul de Securitate.
Oricum, noua strategie de securitate
sugereaz` c` se va da mai mult` aten]ie
legalit`]ii folosirii for]ei \n scenarii preventive \n
scopul permiterii ac]iunilor concrete \mpotriva
combina]iei arme de distrugere \n mas` –
terorism. A[a \nc#t, din aceasta perspectiv`,
filozofia de ap`rare a Uniunii Europene se aliniaz`
tot mai mult celei a Statelor Unite.

Comandor
TACHE JURUBESCU

a produs 7 rachete purt`toare de tipul “PROTON”
[i va mai produce \nc` 4 rachete p#n` la sf#r[itul
acestui an. S-a precizat, de asemenea, c` acest
tip de arm` va fi produs [i \n continuare, chiar
dac` accentul \n domeniu \ncepe a se pune pe
rachetele de tipul “ANGARA”, echipate cu un
sistem de propulsie modern (“RD-191”).

de ap`rare antirachet` (NMD). Testul a constat
\n lansarea, de la un siloz aflat la baza aerian`
Vandenberg (California), a unei rachete capabile
s` intercepteze [i s` distrug` o rachet`
balistic` “inamic`”. Scopul testului a fost
verificarea performan]elor \n zbor [i a
capacit`]ii de interceptare a ]intei.

3 NUMIRE.. Din Londra, agen]ia
REUTERS informeaz` c` mare[alul de avia]ie
Brian Burridge a fost numit \n func]ia de
comandant al Avia]iei de Bombardament din
cadrul For]elor Aeriene ale Marii Britanii. Anterior,
func]ia a fost de]inut` de mare[alul Sir John
Day, care s-a retras din structur`. |n func]ia de
adjunct al comandantului Avia]iei de
Bombardament a fost numit vice-mare[alul de
avia]ie Glenn Torpy.

ACCIDENTE
AVIATICE

3 TEST NMD . Statele Unite au
efectuat cu succes un nou test \n cadrul
programului de dezvoltare a sistemului na]ional

 “Mi-24” (Federa]ia Rus`)::
Dou` elicoptere de tipul “Mi-24”, apar]in#nd
For]elor Aeriene Militare al Federa]iei Ruse,
s-au ciocnit \n zbor \n zona localit`]ii Ussurüsk,
situat` \n regiunea Extremului Orient. |n urma
pr`bu[irii celor dou` aparate, cinci din cei [ase
militari afla]i la bodrul elicopterelor [i-au pierdut
via]a. Nu se cunosc cauzele accidentului. 
“Mirage-2000” (Pakistan):: Surse
oficiale de la Islamabad au anun]at c` un avion
de lupt` de tipul “Mirage-2000”, apar]in#nd
For]elor Aeriene Militare ale Pakistanului, s-a
pr`bu[it \ntr-o zon` din provincia Punjab, \n
apropierea localit`]ii Shorkot. |n urma
accidentului, pilotul a decedat. Nu au fost
elucidate cauzele catastrofei.  “Su-24”
(Federa]ia Rus`):: O aeronav` de lupt`
de tipul “Su-24”, din \nzestrarea For]elor Aeriene
Militare ale Federa]iei Ruse, s-a pr`bu[it \ntrun raion muntos din apropierea localit`]ii Bada
(regiunea Chita). Accidentul a avut loc \n timpul
unui zbor de instruc]ie, din cauza unei erori de
pilotaj, pe fondul unor condi]ii meteorologice
nefavorabile. Cei doi membri ai achipajului
[i-au pierdut via]a.
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La {coala de Aplica]ie a For]elor Aeriene
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La 1 august a.c. a luat fiin]`, la Boboc, {coala de
Aplica]ie a For]elor Aeriene, prin reunirea \n aceea[i
cazarm` a [colilor de aplica]ie pentru avia]ie, radioloca]ie,
artilerie antiaerian` [i rachete sol-aer. A[adar, \ncep#nd
cu anul universitar 2003 – 2004, demersul de formare
a cadrelor militare va fi gestionat \ntr-o concep]ie unitar`,
av#nd drept principal` coordonat` nivelul cerin]elor
opera]ionale ale unit`]ilor [i subunit`]ilor din structura
Statului Major al For]elor Aeriene.

O nou`
concep]ie
|n {coala de Aplica]ie a For]elor
Aeriene, misiunea de sus]inere
teoretic` a cursurilor \n vederea
realiz`rii obiectivelor stabilite prin
planul de \nv`]`m#nt revine cadrelor
de specialitate, \n vreme ce grupurile
[coal` din structura sec]iei \nv`]`m#nt
au ca misiune asigurarea form`rii [i

Comandorul Nicolae Iona[cu,
comandantul {colii de Aplica]ie
a For]elor Aeriene
perfec]ion`rii deprinderilor practice \n
utilizarea echipamentelor aflate \n
\nzestrarea For]elor Aeriene.
Principalele cursuri organizate aici
vor fi, pentru ofi]eri, cursul de baz`,
cursul avansat [i cursul de stat-major,
iar pentru mai[tri militari [i subofi]eri
– cursul de carier` [i cursul de
specializare. Pe l#ng` acestea, {coala
de Aplica]ie a For]elor Aeriene
organizeaz` dou` din cele patru
module de preg`tire ale cursului de
formare subofi]eri, pe filiera indirect`.
Diversitatea misiunilor \ncredin]ate sec]iei \nv`]`m#nt face ca actul
de instruire s` capate un caracter
complex. |n aceste condi]ii, finalitatea
[i rezultatele activit`]ilor didactice
sunt condi]ionate, \n mare m`sur`, de
eficien]a structurii organizatorice [i de
existen]a unei baze materiale
corespunz`toare obiectivelor stabilite
prin planurile de \nv`]`m#nt.
Conducerea {colii de Aplica]ie a
For]elor Aeriene a \n]eles c#t se poate
de bine lucrul acesta. Stau m`rturie
rezultatele eforturilor deosebite
\ntreprinse \n acest sens de colectivul
condus de comandorul Valeriu Iosif,
loc]iitorul comandantului pentru
\nv`]`m#nt. Astfel, a fost amenajat un
bloc de spa]ii locative, tip apartament
[i garsonier`, pentru cazarea \n
condi]ii optime a cursan]ilor. Capacitatea de cazare este de numai 45 de
locuri, dar e un \nceput bun, promi]`tor!
Dac` p#n` mai ieri utilizarea
sistemelor de calcul \n \nv`]`m#ntul
militar nu era mai mult dec#t un
deziderat, ast`zi, \n {coala de Aplica]ie
a For]elor Aeriene, folosirea calculatorului \n procesul didactic este o
realitate. Cele patru catedre ale sec]iei
\nv`]`m#nt sunt interconectate \ntr-o

re]ea de calculatoare, av#nd [i acces
la internet. Exist`, de asemenea, un
laptop [i un videoproiector, acestea
oferind instructorilor posibilitatea
prezent`rii cursurilor \n format
electronic. Pentru a r`m#ne \n acela[i
domeniu, ar fi de amintit faptul c`
[coala beneficiaz` \n prezent de dou`
laboratoare de informatic`. Formarea
cadrelor militare \ntr-o concep]ie
unitar` se traduce \n practic` [i prin
existen]a unui num`r mare de
discipline comune pentru cele trei
categorii de arme din compunerea
for]elor aeriene. Eforturile au vizat,
printre altele, reducerea num`rului de
discipline pentru fiecare curs \n parte
[i introducerea unor discipline noi,
\ncep#nd cu cele de leadership,
consiliere a subordona]ilor [i cultur`
militar` general` [i termin#nd cu cele
de informatic` [i terminologie NATO,
toate acestea av#nd drept obiectiv
\n]elegerea mai bun` a conceptelor,
procedurilor [i standardelor NATO de
preg`tire [i instruire.

Ultimele
preg`tiri
Finalizarea procesului de preg`tire
a noului an universitar s-a realizat, \n
cadrul {colii de Aplica]ie a For]elor
Aeriene, prin organizarea convoc`rii

catedr`, transmi]#nd cuno[tin]e
cursan]ilor. Cel mai important c#[tig
mi s-a p`rut \ns` a fi prilejul oferit de

Verific`ri intense \n laboratoarele [colii, \nainte de startul oficial
aceast` convocare participan]ilor de
a se cunoa[te reciproc, de a dezbate
anumite subiecte de interes general,
de a stabili rela]ii de cooperare care
s` contribuie, pe parcursul desf`[ur`rii
procesului de \nv`]`m#nt, la atingerea
obiectivelor stabilite la \nceputul anul
universitar. Am fost pl`cut impresionat
de interesul pe care reprezentan]ii
fiec`rei categorii de arme l-au ar`tat
pentru domeniul de activitate al
colegilor lor. Astfel, vizita \n laboratoarele catedrelor, care a finalizat
prima zi de lucru a convoc`rii metodice, a oferit aviatorilor, radiolocatori[tilor, artileri[tilor [i racheti[tilor posibilitatea prezent`rii, \n linii
generale, a tehnicii de lupt` aflate \n
dotarea For]elor Aeriene. |ntreaga
prezentare s-a desf`[urat sub form`
de \ntreb`ri [i r`spunsuri, iar “tirul”
\ntreb`rilor ar fi continuat probabil

Calculatorul – instrument indispensabil at#t pentru cursan]i, c#t [i
pentru dasc`lii lor
metodice la care a participat \ntregul
personal didactic din structura sec]iei
\nv`]`m#nt. Au fost prezentate
structurile catedrelor [i ale grupurilor
[coal`, func]iile ocupate de fiecare
instructor \n parte, ultimele preciz`ri
referitoare la deschiderea noului an
universitar. De asemenea, anumi]i
participan]i au prezentat o serie de
referate viz#nd transmiterea unor
cuno[tin]e metodologice \n domeniul
sus]inerii procesului de \nv`]`m#nt,
demers c#t se poate de util, lu#nd \n
considerare faptul c` o bun` parte
dintre instructorii nou numi]i pe
func]ii se vor afla pentru prima dat` la

concep]ii unitare de formare a cadrelor
militare.
Celelalte avantaje le-am aflat de la

\nc` mult timp, dac` un instructor mai
vigilent nu ar fi auzit motorul
autobuzului cadrelor vestind sf#r[itul
programului.

Instructorii au
cuvântul
Principalul avantaj al unific`rii
[colilor de aplica]ie ale categoriilor de
arm` \ntr-o cazarm` este cel al
concentr`rii efortului \ntr-un singur
loc, pe o singur` direc]ie, conform unei

instructori. C`pitan-comandorul
Edmond Ispas, [ef al catedrei de
avia]ie, este de p`rere c` noua
organizare permite o prezentare mai
concret` a problemelor de specialitate,
ceea ce determin`, \n cazul aviatorilor
navigan]i, u[urarea procesului de
trecere pe MiG-ul 21 LanceR.
Maiorul Viorel Ilie, instructorul[ef la catedra de artilerie [i rachete
sol-aer, ne spune c` este un mare
c#[tig faptul c` \n {coala de Aplica]ie
se va studia numai tehnica de lupt`
din \nzestrarea For]elor Aeriene. |n
felul acesta, num`rul de ore alocate
cunoa[terii sistemeleor va cre[te,
sporind capacitatea cursan]ilor de a
lua decizii pertinente \n situa]iile care
se vor ivi pe timpul exploat`rii tehnicii.
Maiorul Robertino Dumitrescu, instructor-[ef la catedra de
radioloca]ie, consider` ca fiind un
avantaj existen]a disciplinei de cunoa[tere a celorlalte arme din
structura for]elor aeriene, fiind
bucuros s` prezinte colegilor s`i
aviatori [i artileri[ti sistemul FPS.
Locotenent-colonelul doctor
Emil Surlaru, [eful catedrei de
preg`tire militar` general`, ne
vorbe[te despre preocuparea
conducerii [colii de a atrage \n
procesul de \nv`]`m#nt instructori
bine preg`ti]i, anima]i \n acela[i timp
de dorin]a de a se perfec]iona
permanent \n domeniul didactic.
Locotenent-comandorul inginer
Traian Cozma, instructor \n cadrul
catedrei de avia]ie, “vede” un avantaj
\n posibilitatea oferit` sublocotenen]ilor
de a finaliza, \n cursul de baz` desf`[urat
aici, cele 100 de ore de zbor pe aeronave
subsonice necesare trecerii pe avionul
MiG-21 LanceR.
Locotenentul Bogdan Bunduc
consider` c` verificarea deprinderilor
pentru preg`tirea [i executarea
tragerilor cu artileria \n Tab`ra de
Instruc]ie [i Poligonul de Trageri Capu
Midia este esen]ial` \n formarea
viitorilor artileri[ti.

Dezbateri
necesare
|n cadrul dezbaterilor desf`[urate
\n prima zi de convocare metodic`,
unul dintre subiectele abordate a fost

generat de Ghidul carierei militare,
mai concret de acea reglementare a
sa care limiteaz` durata de ocupare a
unei func]ii la maximum 4 ani. Unii
dintre instructori, pornind de la
premisa c` valoarea unui cadru
didactic cre[te o dat` cu experien]a
acumulat`, consider` c` aceast`
reglementare are influen]e negative
asupra rezultatelor procesului de
\nv`]`m#nt. De cealalt` parte, exist`
instructori care sus]in c` respectiva
prevedere a Ghidului este benefic`
actului didactic, av#nd drept efect
evitarea rutinei [i promovarea unor
cursuri noi, corespunz`toare noilor
tipuri de tehnic` de lupt` care vor intra
\n \nzestrarea for]elor aeriene.
Exist`, \ns`, anumite probleme
asupra c`rora consensul instructorilor
este unanim. Una dintre acestea se
refer` la preg`tirea instructorilor.
Av#nd \n vedere importan]a misiunii
\ncredin]ate lor, ar trebui ca ace[tia
s` fie cei dint#i pe lista priorit`]ilor la
cursurile de specializare desf`[urate
\n statele membre NATO. Cum \ns`
programa cursurilor desf`[urate \n
{coala de Aplica]ie este foarte
\nc`rcat`, instructorii nu au nici
m`car posibilitatea de a participa la
cursurile de limbi str`ine desf`[urate
\n Rom#nia. |n consecin]`, nu
\ndeplinesc condi]iile necesare pentru
a participa la cursurile de specializare,
absolut necesare pentru desf`[urarea
actului didactic \n condi]ii optime.
Preocup`rile c`pitan-comandorului Emil Cimpoca, [eful sec]iei
\nv`]`m#nt, vizeaz`, \n momentul de
fa]`, stabilirea \ntr-un timp c#t mai
scurt a obiectivelor [i disciplinelor
pentru anul universitar 2004 – 2005,
astfel \nc#t timpul alocat preg`tirii
instructorilor s` fie suficient pentru a
garanta eficien]a procesului educa]ional. O alt` prioritate o constituie
includerea \n noul plan de \nv`]`m#nt
a unor discipline care r`spund
cerin]elor de integrare, a[a cum reies
ele din obiectivele de parteneriat.
|n ceea ce prive[te preg`tirea
cursan]ilor, ar fi de dorit, \n prim`
instan]`, revizuirea programei parcurse de studen]ii Academiei “Henri
Coand`”, subiect aflat deja pe lista
priorit`]ilor conducerii Statului Major
al For]elor Aeriene.

Rezultatele procesului
de formare a cadrelor
militare din For]ele Aeriene sunt condi]ionate, \n
primul r#nd, de calitatea
instructorilor {colii de
Aplica]ie. Un dasc`l bun
se formeaz` \n timp, prin
munc` mult` [i prin
efort
permanent de
autoperfec]ionare. Acest
efort trebuie sus]inut,
\ns`, printr-un proces
motiva]ional care s`
corespund` exigen]elor
pe care le presupune
misiunea, deloc u[oar`,
\ncredin]at` acestor oameni. De ei depinde, \n
bun` m`sur`, viitorul
For]elor Aeriene, viitor
ce ne prive[te pe to]i.
S`-i acord`m, a[adar,
aten]ia cuvenit`!

Locotenent
CIPRIAN P~TRA{CU
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PREG~TIRI PENTRU O “DECOLARE” REU{IT~
 Unire  Externalizare  C`derea miturilor  Optimism

C

ând auzi de {coala de
Aplica]ie a For]elor
Aeriene, de la Boboc,
subcon[tientul î]i creeaz` instantaneu conexiunile c`tre trei
no]iuni: pilo]i, avioane, zbor.

UNIRE. De la 1 august 2003, îns`,
Boboc înseamn` mult mai mult. De la aceast`
dat`, Boboc înseamn` liantul, locul în care cele
trei arme ale For]elor Aeriene ale
României(avia]ia, radioloca]ia, artileria
antiaerian` [i rachetele sol-aer) au decis s`
alc`tuiasc` o familie. Pentru c` acum, p`s`rile
cu cioc de o]el care spintec` v`zduhul în vederea
preg`tirii sau execut`rii unor misiuni de lupt`
conlucreaz` cu radioloca]ia [i rachetele într-o
concep]ie unitar`, conform standardelor
armatelor moderne, conform standardelor
NATO.
Schimbarea intervenit` în cadrul [colii de
aplica]ie nu a r`mas f`r` ecou nici în ceea ce
prive[te Batalionul de instruc]ie.
Înfiin]at în anul 2000 [i modificat din punct
de vedere al statului de organizare la 1 august
2003, scopul batalionului este de a instrui militarii
în termen care urmeaz` s`-[i satisfac` stagiul
militar la unit`]ile din cadrul For]elor Aeriene, în
perioada instruc]iei de baz`, mai exact în primele
patru luni de la încorporare.
Etapele pe care le parcurg militarii în termen
în aceast` perioad` ar putea fi sintetizate astfel:

perioada de adaptare (dureaz` câteva
zile – de la încorporare pân` în momentul
începerii instruc]iei);  modulul 1 de
preg`tire, cu o durat` de trei s`pt`mâni, în care
se urm`re[te formarea ini]ial` a militarilor în
termen sub aspectul preg`tirii militare generale;
 modulul 2, cu o durat` de 4 s`pt`mâni,
vizeaz` formarea militarilor în termen ca lupt`tori
individuali;  modulul 3, cu durata de 7
s`pt`mâni, are drept scop ini]ierea militarilor în
termen ca speciali[ti;  ultima s`pt`mân`
reprezint` perioada de evaluare a
preg`tirii [i de reparti]ie la unit`]i.
Pentru a surprinde cât mai exact ce
înseamn` o zi din via]a unui militar în termen în
aceast` perioad` de profunde schimb`ri pe care
o traverseaz` sistemul militar, precum [i cum
sunt ele percepute de c`tre osta[i, am urm`rit
aproape pas cu pas desf`[urarea unei zile de
instruc]ie. Ghid al document`rii mele gazet`re[ti
a avut amabilitatea a-mi fi chiar [eful de stat
major al batalionului, maiorul Mih`i]`
Necula.
Primul obiectiv vizat au fost sectoarele celor
[ase companii (cinci companii de paz` [i o
companie transmisiuni de avia]ie).Dormitoarele
mari reu[esc s`… înghit`, pe câte dou` rânduri
de paturi suprapuse, efectivele unei companii
(în jur de 60 de militari). Paturile f`cute
milit`re[te, cu p`turile aliniate milimetric, luciul
cerii de pe podea [i vagul iz de clor ce r`zb`tea
din grupurile sanitare mi-au adus brusc în
memorie cei patru ani de liceu militar [i
automatismele unei zile de instruc]ie care începe
la [ase diminea]a cu înviorare, sectoare etc. [i
se termin` o dat` cu apelul [i programul de
sear`.

EXTERNALIZARE. Urm`torul popas
l-am f`cut la sala de mese. Aici am avut parte
de o surpriz` pl`cut`. Cl`direa, proasp`t
renovat`, dotat` cu ferestre termopan [i o
copertin` la intrare, pe care este imprimat` firma
unei societ`]i comerciale, î]i creeaz` brusc o
senza]ie de relaxare. În`untru, scaunele, fe]ele
de mas` [i tacâmurile, toate absolut noi [i
str`lucitor de curate, muzica în surdin`, precum
[i sistemul de autoservire confirm` senza]ia de
la intrare. Pe perete, la vedere, meniul zilei
detaliaz` gramajul [i caloriile corespunz`toare
normei de hran`. Totul este peste ce po]i g`si la
multe dintre localurile din ora[. Locotenentul

R`zvan Nicorescu (absolvent al unui curs de
gestiune resurse umane în Fran]a [i r`spunz`tor
cu aprovizionarea materialelor de intenden]` [i
carburan]i) îmi surprinde buna impresie [i-mi
ofer` c`teva detalii.
Aflu astfel c` acest serviciu a fost
externalizat prin licita]ie public` deschis` în
vederea hr`nirii efectivelor de militari ale unit`]ii
în baza Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului nr.
60/2001 privind achizi]iile publice [i a Ordinului
Ministrului nr. M61/2002.
Licita]ia a fost câ[tigat` de S.C.
Comfortuna 93 SRL Buz`u, iar derularea
contractului urmeaz` s` se realizeze pe o
perioad` de 4 ani, începând cu data de 5 mai

instruc]ie, o constituie deficitul de încadrare al
batalionului la nivelul tuturor compartimentelor.
Astfel, de[i conform statului de organizare
exist` un necesar de 5 c`pitani pentru func]iile
de comandan]i de companie, în prezent nu este
încadrat` decât una, cea de la compania de
transmisiuni, în persoana c`pitanului
Marian Dimov. Celelalte companii sunt
conduse de ofi]eri deta[a]i de la alte unit`]i sau
de subofi]eri. De asemenea, de[i avem 16

infanterie provenit pe filiera indirect`. Îmi spune
c` a ales cariera militar` pentru c` îi place s`
lucreze cu oamenii [i consider` procesul de
profesionalizare a armatei ca fiind benefic,
întrucât militarii în termen, spune el, au o condi]ie
fizic` sl`bu]` [i asimileaz` cu destul` greutate
informa]iile ce le sunt transmise, în timp ce
militarii angaja]i pe baz` de contract sunt
interesa]i [i depun eforturi atât în vederea
îmbun`t`]irii [i men]inerii condi]iei fizice, cât [i
a aprofund`rii cuno[tin]elor teoretice militare [i
de cultur` general`, majoritatea dintre ei vizând
admiterea la o [coal` de subofi]eri.
Cauzele principale care conduc la o astfel
de situa]ie ar fi, în opinia interlocutorului, nivelul

Moment ost`[esc important! cur`]atul armamentului

Prima cuno[tin]` cu tehnica de lupt` specific`
2003.
Principalele avantaje ale acestui contract
ar fi:  controlul exact asupra cheltuielilor; 
controlul asupra calit`]iii hranei;  asigurarea
de c`tre firm` a autoriza]iei sanitare de
func]ionare;  investi]ie de 1.200.000.000 lei,
care va fi dep`[it` prin suplimentarea num`rului
locurilor de servire.
Dar dincolo de cifrele contabile r`mâne
modul profesionist de hr`nire a militarilor [i, nu
în ultimul rând, faptul c` acesta nu mai este
angrenat în activit`]i gen sergent de serviciu pe
buc`t`rie, veselar, buc`tar etc., activit`]i care
perturbau în mod v`dit procesul de instruc]ie.

sc`zut de preg`tire al militarilor în termen
(majoritatea abia au terminat opt clase), dar [i
precaritatea condi]iilor sociale a unora din ei.
Unul dintre ace[tia, soldatul Marian
Pu[ca[, are un copil, de[i nu este c`s`torit,
iar viitoarea so]ie nu are serviciu, fiind între]inut`
de p`rin]i. Cu toate c` osta[ului îi este greu,
gândul zbur#ndu-i mai tot timpul la cei de acas`,
el este convins c` va reu[i s` treac` peste aceast`
perioad` cu bine, pentru c` numai astfel va reu[i,
mai t#rziu, s`-i asigure copilului un viitor. Despre
condi]iile oferite nu are nimic de repro[at în ceea
ce prive[te cazarea [i masa (ba mâncarea este
chiar foarte bun`), dar ]inuta de instruc]ie este

Repeti]ie zilnic` pentru... intrarea \n caden]`

C~DEREA MITURILOR. Încet,
dar sigur, iat`-ne ajun[i pe terenul de instruc]ie.
Aici, cele cinci companii de paz` obiective
speciale sunt organizate de c`tre comandan]ii
de plutoane [i de grupe pe ateliere de lucru. Se
citesc regulamentele \n mod individual sau pe
grupe, se memoreaz` defini]ii (santinela,
consemnul general [i particular etc.), se explic`,
se repet`, se pune în practic`. Sunt amenajate
obiective simulate, posturi de santinel` fictive,
machete împrejmuite cu sârm` ghimpat`, totul
pentru a putea crea cât mai multe scenarii
posibile.
Profit de un moment de repaus al
companiei 5 [i îl abordez pe sergentulmajor Aurel Criveanu, subofi]er de

parc` pu]in cam groas` pentru c`ldura din aceast`
perioad`. Este bucuros de faptul c` a g`sit oameni
care-l sus]in [i-l ajut`, iar o dat` chiar a beneficiat
de permisie cu foi de drum. Îi urez succes [i-l las
s` serveasc` gustarea.
M` îndrept c`tre cap`tul opus al terenului
de instruc]ie, dar privirea îmi este atras` de
o pist` cu obstacole care nu pare s` fi fost
folosit` de cineva vreodat`. Maiorul Necula
îmi vine în ajutor [i-mi spune c` este o pist`
cu obstacole tip NATO, omologat` la data de
11.08.2003. Pista este amenajat` conform
proiectului comun tuturor armelor, adoptat de
Consiliul Interna]ional al Sportului Militar în
For]ele Aeriene [i al S.M.G. 107/11.02.2001
[i ofer` posibilitatea de executare a
activit`]ilor sportive [i a concursurilor aplicativ

militare cu militari \n termen, grada]i, cadre
militare.
La cap`tul opus al terenului de instruc]ie,
se preg`tesc militarii companiei 3. Încearc` s`[i continue activitatea ca ni[te solda]i bine
instrui]i, dar apari]ia aparatului de fotografiat îi
uime[te [i curiozitatea învinge. M` apropii [i
încropesc un dialog cu doi dintre ei: soldatul
Alin Pu[ca[iu [i soldatul Dan
Grigoru]a. Primul are 25 de ani, este din
Bucure[ti [i a lucrat ca automatist. A fost
amânat de trei ori pân` a fi încorporat, din motive
medicale. Consider` c` poate efectua stagiul
militar f`r` probleme, mai ales c` mar[urile de
instruc]ie de pân` acum le-a trecut cu bine,
ceea ce i-a dat încredere în for]ele proprii. Cel
de-al doilea, Grigoru]a, are 20 de ani [i este de
p`rere c` procesul de instruc]ie este unul absolut
normal, necesar, iar el personal ar putea face
fa]` chiar [i unui program mai solicitant. În orice
caz , este hot`rât s` urmeze o carier` militar`
[i a început deja s` se intereseze care sunt
condi]iile pentru a fi admis la o [coal` de
subofi]eri.
Amândoi osta[ii recunosc faptul c` erau
speria]i din ceea ce auziser` de la prieteni sau
vecini despre serviciul militar, dar acum s-au
convins c` nu este chiar a[a. Din contr`, to]i
comandan]ii i-au tratat cu respect, iar mâncarea
este ca la americani, cred cei doi. Desigur, dac`
gre[e[ti e[ti pedepsit, îns` dac`-]i vezi de treab`
[i e[ti con[tiincios – beneficiezi de permisie.
Dar este normal s` fie a[a, pentru c` armata te
c`le[te [i te face om – este de p`rere Grigoru]a.
Despre îndeplinirea misiunii în unit`]ile în care
vor fi repartiza]i nu-[i fac probleme, sunt convin[i
c` vor fi preg`ti]i s` fac` fa]` oric`ror situa]ii.
Poate la început s` le fie mai greu, pân` se
obi[nuiesc, dup` aceea totul va trece repede.
Mai ales c` miturile au c`zut. Adic` nu i-a pus
nimeni s` m`soare unitatea cu b`]ul de chibrit,
s` pescuiasc` în chiuvet` sau s`… conduc`
pernele pe sub pat!
Cu aceste gânduri i-am l`sat pe cei doi s`[i continue programul, iar eu am început s` m`
îndep`rtez de terenul de instruc]ie îngândurat
[i cu sentimentul c` mi-a sc`pat ceva. {i dintro dat`, am [tiut ce. V`zusem atâ]ia solda]i
cum numai înainte de Revolu]ia din 1989 mai
v`zusem, când m` lua tata la câte o depunere
de jur`mânt militar. Sute de militari în termen [i
doar câteva cadre, iar printre ele un singur ofi]er,
un locotenent. {i atunci am pus întrebarea:
– Domnule maior Necula, având
în vedere num`rul destul de mare
de militari care trebuie instrui]i [i
supraveghea]i, mai ales c` aici este
locul unde ei iau contact pentru
prima dat` cu mediul militar, cum
v` descurca]i cu un num`r at#t de
mic de cadre?
-Principala problem`, care se r`sfrânge în
mod direct asupra calit`]ii procesului de

comandan]i de plutoane, numai trei dintre ei
sunt numi]i pe func]ii, restul sunt deta[a]i sau
se afl` la dispozi]ie. Exist` îns` promisiuni [i
sper`m ca lucrurile s` revin` la normal în cel
mai scurt timp, prin g`sirea unor solu]ii de
motivare corespunz`toare a personalului în
vederea atragerii de oameni cu capacit`]i
empatice dezvoltate [i fini psihologi, deoarece
instruc]ia militarului [i [lefuirea caracterului s`u
solicit` un efort psihic deosebit din partea
comandan]ilor. Pentru c`, înainte de toate,
militarul este om. Dar un om care trebuie adaptat
într-un timp foarte scurt la un anumit mediu, cel
militar.
– În aceste condi]ii, crede]i c`
la sfâr[itul perioadei de instruc]ie
de baz`, ]inând cont de faptul c`
un num`r foarte mare de militari –
peste 600 – sunt preg`ti]i în
vederea execut`rii unor misiuni
extrem de complexe – paza
obiectivelor speciale –, vor fi ei gata
s` fac` fa]` f`r` probleme acestui
tip de misiuni?
– |n mod cert, provizoratul de acum mineaz`
oarecum bunele inten]ii, dar conducerea [colii,
\ntregul efectiv de instructori, vom face tot
posibilul ca militarii no[tri s` ob]in` o preg`tire
c#t mai bun`, care s` le permit` \ndeplinirea
corespunz`toare a misiunilor de paz` pe care le
vor primi. Suntem la \nceput, greut`]i exist`,
\ns` ele nu ne sperie, nu ne demobilizeaz`. {i
nici pe osta[i. Ei sunt \n]eleg`tori, receptivi,
dornici de a pleca din armat` cu o carte de
vizit` c#t mai onorabil` [i mai onorant`. V` rog
s` scrie]i c` noi to]i suntem optimi[ti [i vom
face tot ce depinde de noi ca paza obiectivelor
repartizate s` se afle, \ntotdeauna, \n m#ini
bune, de profesioni[ti adev`ra]i.
Recunosc c` optimismul
maiorului Necula m-a molipsit,
\ntruc#tva, [i pe mine. De aceea
am p`r`sit Batalionul de
instruc]ie din cadrul {colii de
Aplica]ie a For]elor Aeriene
convins fiind c` aici se munce[te
bine, temeinic, organizat, cu
perspectiv`. {i, mai presus de
orice, exist` \n unitate oameni
inimo[i, destoinici, care [tiu ce
au de f`cut [i cum s` fac` pentru
a fi mereu la \n`l]imea a[tept`rilor,
la \n`l]imea misiunilor primite.
Voi reveni cu pl`cere aici pentru
a consemna plusurile, pentru a
relata drumul frunos al unor tineri
cu reale [anse de afirmare.

Locotenent MIRCEA BARAC
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Se \mplinesc 90 de ani de la trecerea \n nemurire a inventatorului
Aurel Vlaicu, pionier al avia]iei rom#ne[ti [i mondiale. |ntre anii 1909
– 1913 el a realizat patru aparate de zbor: un planor [i trei avioane,
proiect#nd [i un balon-dirijabil, care n-a fost realizat, din lips` de
fonduri. Prin \ntreaga sa activitate, el a contribuit la dezvoltarea
aeronauticii, introduc#nd \n construc]ia avioanelor aripa cu profil
variabil, inelul din jurul motorului, trenul de aterizaj triciclu etc.
inven]ii unanim recunoscute de c`tre speciali[tii rom#ni [i str`ini.
Despre via]a [i opera sa aeronautic` s-a scris mult [i, totu[i, sunt
\nc` multe aspecte necunoscute ale vie]ii [i activit`]ii sale. Nici p#n`
ast`zi nu se [tie, de pild`, ce s-a \nt#mplat \n “S#mb`ta neagr`”, ziua
de 31 august – 13 septembrie 1913, c#nd [i-a pierdut via]a \n tentativa
sa de a trece \n zbor Carpa]ii. Ne-a preocupat mul]i ani aceast`
\nt#mplare nefericit` [i am c`utat s` g`sim cauzele pr`bu[irii sale cu
avionul. |n cele ce urmeaz`, prezent`m cititorilor revistei opiniile unor
contemporani ai marelui inventator rom#n, care au analizat atunci
cauzele catastrofei aeriene \n care [i-a pierdut via]a cel mai popular
inventator aeronautic rom#n – inginerul Aurel Vlaicu.

“Nici un cablu, nici o s#rm` nu
erau rupte” Zborul peste Carpa]i pentru a
duce fra]ilor s`i din Transilvania salutul lui [i al
rom#nilor din patria liber` era un vis al lui Vlaicu.
Invitat s` participe la serb`rile asocia]iei ASTRA,
ce se desf`[urau la Or`[tie, Vlaicu a hot`r#t s`
ajung` la festivit`]i zbur#nd de la Bucure[ti la
Bra[ov, [i apoi p#n` la Or`[tie, cu aeroplanul
s`u. Iat` ce au relatat doi dintre prietenii s`i –
Giovanni Magnani [i Constantin Sili[teanu –,
care l-au \nso]it cu automobilul pe traseul zborului:
“...Prepar`-]i automobilul (Magnani) [i
anun]` pe Sili[teanu s` vin` s` lua]i benzin`,
c`ci la (ora) 2 dup` amiaz` pleca]i \nainte, s`
alege]i locul de aterizat la vreo 14 km dincolo de
Ploie[ti, unde am s`-mi \ncarc rezervorul cu
benzin`. Eu am s` plec la 3 d.a. (15.00) ca s`
v` las vou` timpul s` pute]i ajunge [i s` alege]i
locul. Dup` ce mi-or da plecarea, prof. dr.
Nedelcu Constantin [i cu Miron (M`iera[, v`rul
s`u) m` vor urm`ri cu automobilul meu, p#n`
unde voi ateriza s` iau benzina. Din acest punct
eu voi trece Carpa]ii [i voi ateriza la Bra[ov, iar
voi ve]i veni \mpreun`...”.
La ora 14.30, Giovanni Magnani [i
Constantin Sili[teanu au plecat cu automobilul
[i, ajung#nd la km 73, dincolo de Ploie[ti, au
g`sit un loc bun pentru aterizat. Vlaicu a sosit
[i el la scurt timp [i a aterizat pe terenul jalonat
de cei doi prieteni. Dup` ce s-au f`cut verificarea
aparatului de zbor [i alimentarea cu combustibil,
Magnani \nv#rte[te elicea, motorul zb#rn#ie.
Cei doi strig`: “Ura! S` ne vedem la Bra[ov!”,
iar Vlaicu le r`spunde: “La hotel Continental”.
Ruleaz` vreo 200 m, terenul \i opune rezisten]`,
\n sf#r[it, decoleaz` [i aparatul \ncepe s` se
ridice maiestuos \n aer. “|nainte de plecare s-a
sf`tuit cu noi – povestesc Magnani [i Sili[teanu
– [i am hot`r#t c` el nu-[i va lua direc]iunea
p#n` nu vede automobilul nostru \n mers. Noi
ne g`seam la aproape 500 m de [osea [i, p#n`
s` ajungem, Vlaicu a luat \n`l]imea de 200–250
m [i a \nceput s` vireze, ca noi s` ajungem la
automobil. Plec#nd noi, Vlaicu \[i ia direc]ia,
av#nd o superioritate de vitez`, c`ci noi
\nt#mpinam obstacolele vehiculelor ce ne
\ncruci[au drumul [i la un cot al [oselei nu l-am
mai v`zut. Dup` 14–15 km de mers, vedem \n
mijlocul [oselei un automobil [i persoane care
ne f`ceau semne disperate cu m#na s` oprim.
Eram \nc` \n vitez` [i un domn, despre care
am aflat \n urm` c` se nume[te Ferechide,
prefect de Buz`u, sare din automobil spun#ndune: <<Dumneavoastr` \l urm`ri]i pe Vlaicu?
Nu-l mai urm`ri]i, c`ci a c`zut cu aparatul [i e
mort>>. Aceste vorbe au c`zut ca o bomb`
asupra noastr`. Sili[teanu sare ca un nebun din
automobil [i d` fuga pe c#mp, iar eu (Magnani),
f`r` s`-mi dau seama ce fac, intru cu automobilul
\n [an], ies de acolo [i-l opresc, alerg#nd dup`
Sili[teanu. Era prea t#rziu. Vlaicu z`cea mort
pe ruinele aparatului s`u. |nm`rmuri]i de
intensitatea nenorocirii, ne uitam n`uci [i nu ne

venea s` credem. Sili[teanu se apleac` asupra
lui, \l \mbr`]i[eaz`, \l strig` pe nume, zadarnic.
Vlaicu nu r`spundea, el nu mai era printre cei
vii. Dup` vreo zece minute ne-am dezmeticit;
vedem c` de fa]` erau [i primarul satului B`ne[ti
[i c#]iva ]`rani care, \nt#mpl`tor, se g`seau pe
c#mp. Sosind lumea, am hot`r#t, de acord cu
Magnani, s` se duc` (primarul) la C#mpina s`
anun]e autorit`]ile, apoi s` cumpere o candel`
[i lum#n`ri. A[a cum se g`seau, dup` aceea,
am examinat (Sili[teanu) toate cablurile, s` vedem dac`
nu cumva a fost
vreunul rupt, dar
nici un cablu, nici
o s#rm` nu erau
rupte.. Atunci, ca s`-l
putem scoate de sub
sf`r#m`turi, Magnani mia dat un cle[te, cu care
am t`iat cablurile [i
s#rma ce ne \mpiedicau
[i l-am scos. |n acest
timp a venit ambulan]a
societ`]ii <<Steaua
Rom#n`>> [i l-am urcat
pe targ`. Apoi, dup`
dispozi]iunea procurorului
de Prahova, l-am transportat la camera
mortuar` a spitalului...”.
“Se admit dou` ipoteze”..
Locotenentul aviator Gheorghe Negrescu,
prieten apropiat al inginerului Aurel Vlaicu, a
f`cut primul raport referitor la accidentul din
ziua de 31 august – 13 septembrie 1913. Iat`
ce nota acesta \n memoriile sale inedite:
“...S#mb`t`, 31 august 1913 (stil vechi), dup`
amiaz`, era o zi c`lduroas`, zi de cuptor, nu de
sf#r[it de var`. Nu se zbura pe Cotroceni, nefiind
program de zbor \n dup` amiaza s#mbetelor.
Venisem de la aerodrom s` v`d ce-mi face
Farman-ul meu, de cur#nd sosit din Fran]a...
Dau ordin mecanicilor s`-l scoat` din hangar,
c`ci voiam s` zbor. De la ei aflu c` Vlaicu
plecase \n zbor pentru a trece mun]ii, cu vreo
dou` ore mai \nainte. ...La ora 6 p.m. (16.000)
am plecat \n zbor pentru vreo jum`tate de or`.
C`ldura mare din timpul zile produsese mari
valuri de aer, pe care le-am sim]it chiar la
\n`l]imea de 800 m la care am urcat \n acea zi,
de[i am zburat la o or` c#nd golurile de aer se
potoleau. Pe c#nd zburam cu zg#l]#ituri, m`
g#ndeam ce trebuia s` fi \ncasat Vlaicu, care
plecase \n zbor cu aparatul aproape trei ore
\nainte.
Scobor#sem \n ora[ [i m` g`seam la terasa
Otetele[teanu (pe locul unde se afl` acum
Palatul Telefoanelor – n.n..) care era punctul
de \nt#lnire al bucure[tenilor pe acea vreme [i
st`team la mas` cu un necunoscut, c#nd
strig`tele v#nz`torilor de ziare cu edi]ii speciale

tip`rite la ziarele aflate pe strada S`rindar \mi
atrag aten]ia prin groaznica [tire: <<C`derea
aviatorului Vlaicu. Moartea aviatorului Vlaicu
l#ng` C#mpina!>>. Era de necrezut. {tirea
venea ca un tr`snet. Am plecat imediat la
Cotroceni [i am luat leg`tura telefonic` cu [efii
mei, cer#nd permisiunea s` mergem la locul
accidentului. La ora 8 seara, \mpreun` cu
c`pitanul Paraschivescu, comandantul Parcului
de avia]ie, [i locotenentul {tefan Petrescu,
elevul meu la zbor, am plecat cu camioneta
{colii de pilotaj la locul accidentului. Dup` ce

trecem de B`icoi [i ne oprim \n plin` vitez` la
C#mpina, suntem opri]i de lumina unui felinar
purtat de un osta[ jandarm. Oprim ma[ina [i
cel care ne f`cuse semn, v`z#ndu-ne c` suntem
\n uniform`, ne \ntreab` unde mergem. La
r`spunsul nostru c` suntem \n c`utarea locului
unde a c`zut aviatorul Vlaicu, jandarmul ne
raporteaz` c` locul este acolo unde ne oprisem,
el fiind de paz` la resturile avionului. Scobor#m
din ma[in` [i la lumina felinarului suntem
condu[i la vreo 20 m de marginea [oselei spre
partea de vest, unde sf`r#m`turile avionului lui
Vlaicu st`teau neatinse de nimeni. Ne-am dus
la C#mpina [i l-am g`sit \n camera mortuar` a
spitalului. (Cadavrul s`u) Era a[ezat pe o mas`,
cu o ran` ad#nc` la t#mpl`... Nici o urm`
de groaz` sau \ncle[tare pe figura
sa. Un z#mbet \ncremenise pe
buzele sale, iar fa]a \i era senin`,
cu o sf#nt` expresie de lini[te –
lini[tea datoriei \mplinite p#n` la cap`t, pentru
c` \[i f`cuse datoria pentru avia]ia rom#neasc`
p#n` la cap`t, pe care a iubit-o cu toat` dragostea
[i credin]a sufletului s`u luminat de flac`ra
crea]iei divine. A fost singurul creator din ]ar`,
complet [i des`v#r[it, pe ogorul zborului...
Din m`rturiile celor pe care i-am ascultat,
cum cobora [i cum s-a pr`bu[it, dou` ipoteze
\ncearc` s` explice pr`bu[irea aeroplanului lui
Vlaicu:
1. Ori motorul aeroplanului a \nceput s`
func]ioneze neregulat tocmai atunci c#nd intra

\n Valea Prahovei, adic` \n zona cea mai grea,
[i atunci a venit \napoi plan#nd la limit` spre a
ajunge la primul teren de aterizare, care era la
cap`tul planta]iei de pomi din B`ne[ti. Dar,
neav#nd suficient` \n`l]ime, a ]inut avionul la
limita pantei de planare, care la prima rafal` de
v#nt puternic` – rafale frecvente \n acea zi din
cauza c`ldurii –, l-a dus la pr`bu[ire pe o arip`,
semn al pierderii de vitez`, tocmai c#nd mai
avea pu]in s` ajung` la terenul de aterizare.
2. Ori lui Vlaicu i-a venit r`u, pe sus, din
cauza golurilor de aer puternice \n acea zi [i
atunci, vir#nd, s-a \ntors, aleg#nd locul de
aterizare de la marginea planta]iilor de pomi de
la marginea satului B`ne[ti. Ajung#nd aproape
de p`m#nt, nemai fiind st`p#n pe el, deci pe
avion, s-a pr`bu[it de la o \n`l]ime de 50–60 m,
alunec#nd pe arip`. Aceast` ipotez` este mai
verosimil` fa]` de declara]iile martorilor oculari
din sat, care au spus c` motorul mergea cu
\ntreruperi [i apoi s-a oprit...
Concluziile mele, cel care am f`cut ancheta
oficial` a cauzelor accidentului, dup` ce am
examinat modul cum decursese zborul [i am
ascultat declara]iile martorilor oculari ce
urm`riser` zborul deasupra C#mpinei [i \n
apropierea locului accidentului, ]in#nd seama
de impresiile mele de aviator care zburase \n
aceast` zi [i constatasem curen]i puternici
ascenden]i [i descenden]i, au fost urm`toarele:
Avionul <<A. Vlaicu nr. II>>, cu care
inginerul Aurel Vlaicu a \ncercat trecerea
Carpa]ilor \n ajunul \ntrunirii
de la Or`[tie a asocia]iei
ASTRA, era un avion obosit
dup` o vechime de zbor de
doi ani. Chiar dac` ar fi fost
nou, \n`l]imea maxim` la
care ar fi putut ajunge nu
era mai mare de 1.000 m,
dup` care avionul plafona.
Dar pentru trecerea Carpa]ilor era nevoie de 2.500
m \n`l]ime. Vlaicu [tia ce
\n`l]ime putea atinge avionul
s`u \n discu]iile pe care le
avusese cu c`pitanul (av.)
Andrei Popovici asupra
zborului peste mun]i, care \i
spusese acestuia (lui
Vlaicu) c` un astfel de zbor,
el (Popovici) l-ar executa dealungul talvegului r#ului Prahova, adic` cum
s-ar zice urm#nd firul apei. Vlaicu \ns` a c`utat
s` ia c#t mai mult` \n`l]ime, totu[i nu s-a putut
ridica mai mult de 1.000 m. Mai mult ca sigur c`
\n`l]imea mun]ilor l-a impresionat pe Vlaicu dup`
ce trecuse de C#mpina [i se apropia de
str#mtoarea de la Comarnic–Posada, [tiinduse at#t de jos [i zbur#nd \ntr-o atmosfer` foarte
agitat` din cauza curen]ilor asecenden]idescenden]i ce dominau \n acea zi c`lduroas`.
El [i-a dat seama de pu]inele [anse ce avea ca
s` reu[easc` zborul peste mun]i. |n aceste
condi]iuni a luat hot`r#rea s` renun]e la tentativa
sa, hot`r#re urmat` imediat de virajul de 1800
pentru \ntoarcerea \napoi spre c#mpie. A \nceput
scobor#rea, prin \ntreruperea motorului, pentru
a putea ateriza pe unul din terenurile bune de
aterizare de la sud de satul B`ne[ti, de unde
\ncepe c#mpia spre B`icoi–Ploie[ti. Aterizarea
se impunea pentru c` Vlaicu voia s` ias` \naintea
automobilului care venea pe [oseaua Ploie[ti–
C#mpina cu ajutoarele lui – Sili[teanu–Magnani
[i mecanicul Miron –, cu care probabil voia s`
se consulte. La ie[irea din satul B`ne[ti, spre
c#mpie, pe o distan]` de circa 2 km la vest de
[osea, se afla un r#nd de livezi, \n lungul c`rora
Vlaicu a scobor#t mereu, ca, dup` ultima livad`,
unde mai avea o \n`l]ime de 100 m, s` poat` s`
aleag` locul de aterizare. |n acel moment a fost
v`zut cum, \ncerc#nd s` fac` un viraj, avionul
a alunecat pe o arip` [i s-a pr`bu[it \n livad` la
50 m de [osea. O rafal` de v#nt l-a surprins,

desigur, \n acel moment de planare, \n vitez`
mic` pentru aterizare, [i l-a aruncat la p`m#nt,
zdrobindu-l, f`r` ca avionul s` r`spund` la
manevra de ap`rare f`cut` de pilot. Oricare ar
fi fost cauza, Vlaicu pl`tise tributul de s#nge
pentru avia]ia rom#n`, dup` Caranda, \n
tentativa de trecere \n zbor a Carpa]ilor, de a
desfiin]a simbolic bariera dintre fra]i opus` de
mun]ii Carpa]i...”.
Unii speciali[ti sus]in, pe baza datelor
medicale, faptul c`, mai mult ca sigur, moartea
lui Vlaicu s-a datorat unui infarct miocardic sau
chiar a unui stop cardiac, av#nd \n vedere c`
marele inventator suferea de inim`. |ntr-un raport
\naintat ministrului de r`zboi, locotenentcolonelul Adrian Miclescu ar`ta, printre altele,
c` “dl. inginer Vlaicu se afl` suferind de cord [i
\n unele zile munce[te pu]in sau vine la serviciu
mai t#rziu, \ntruc#t se vede clar c` nu se simte
bine cu s`n`tatea... Am fost \n[tiin]at c`, \nc`
de c#nd studia la München, avea probleme cu
s`n`tatea...”.
Din nefericire, actele medicale \ntocmite
de medicul legist de la C#mpina cu ocazia
accidentului mortal al marelui inventator nu
s-au mai p`strat. Cu toate acestea, cu c#]iva
ani \n urm`, am pus la dispozi]ia unui mare
specialist, colonelul dr. T. L`z`rescu, fotografiile
cu accidentul, at#tea c#te s-au p`strat. De
asemenea, studiind [i masca mortuar` aflat`
\n patrimoniul Muzeului Avia]iei, regretatul
specialist militar a opinat urm`toarele: “Analiz#nd
numeroase accidente de avia]ie sau de automobil
[i studiind cu aten]ie masca mortuar` a celui
care a fost cel mai mare inventator rom#n \n
avia]ie, pot afirma c`, acolo, \n aer, \n ziua
fatidic` de 13 septembrie, s-a \nt#mplat ceva
grav pe care numai \l b`nuim. Mai mult ca sigur
c` inginerului av. Aurel Vlaicu i-a venit r`u [i
[i-a pierdut cuno[tin]a sau chiar a suferit un
stop cardiac [i a murit subit. O dovad` \n acest
sens o reprezint` \nsu[i chipul s`u, care este
destins, a[a cum \l prezint` fotografiile [i masca
mortuar`. Mai apare un element care ne pune
pe g#nduri: inginerul Vlaicu a murit ca urmare a
loviturii primite la baza nasului [i a t#mplei st#ngi.
Orice om care zboar` \n momentul \n care se
petrece ceva cu avionul tinde s`-[i apere capul,
fa]a, [i i se \ntip`re[te pe figur` frica mor]ii.
Este adev`rat c` o dat` ce a survenit moartea
pilotului mu[chii se relaxeaz`, totu[i groaza
r`m#ne \ntip`rit` pe fa]` ca o fotografie a
tragicului eveniment. La Vlaicu, figura sa este
destins`, cu un u[or z#mbet c` a \mplinit ceva...
{i totu[i, nimeni nu poate [ti ce s-a petrecut
acolo, \n aeroplan, \n zborul s`u spre fra]ii din
Transilvania”.
|ntr-o scrisoare de la \nceputul lunii februarie
1912 c`tre Octavian Goga, inginerul Aurel Vlaicu
scria: “Frate Tavi, s` m` crezi c` a[ sta mai
bine \n locul t`u dec#t s` stau aici [i s` fiu
mereu nec`jit. Eu, dup` cum ai v`zut \n
Budapesta, eram cam bolnav [i nu [tiam ce-mi
lipse[te, acum am fost la doctor [i zice c` am
o boal` de piept (cord) [i c` este periculoas` la
efort. M-a oprit s` mai beau ceva [i mi-a dat s`
m`n#nc numai veghetar, f`r` gr`simi. Acu s-a
ispr`vit cu cognacul (coniacul). Nu [tiu cum o
s` mai zbor la var`. Totu[i, a zis c`-mi va da
ceva pentru ca s` nu mai fiu nervos”.
|n ceea ce prive[te ipoteza unui sabotaj,
aceasta este exclus` pe deplin. Primii care au
examinat cu aten]ie aeroplanul pr`bu[it l#ng`
B`ne[ti, la numai o jum`tate de or` de la
accident, au fost doi prieteni ai s`i, un inginer –
Sili[teanu – [i un mecanic – Giovanni Magnani
–, printre cei mai buni speciali[ti din ]ar` la acea
dat`. Ei au ar`tat \n scris faptul c` toate p`r]ile
componente ale aeroplanului erau \ntregi. Nu
era nimic rupt, sec]ionat etc. Au circulat multe
“povestiri” \n leg`tur` cu sabotajul – exclus [i
de locotenentul av. Gheorghe Negrescu...
Inginerul aviator Aurel Vlaicu va r`m#ne \n
con[tiin]a rom#nilor ca un pisc al inventivit`]ii [i
al geniului creator al rom#nilor. “Se uit` b`rba]i
politici – scria Nicolae Iorga –, se uit` scriitori
de renume. Pe el, \ns`, nu-l vom uita. Oric#nd
\ndr`zneala omeneasc` va smulge aiurea
succese str`lucite naturii \nvinse, nu vom privi
cu invidie pe acel \nving`tor, ci vom zice cu
m#ndrie: {i noi am avut pe Vlaicu!”

Profesor universitar dr.
VALERIU AVRAM
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|nt#lniri peste decenii ale unor promo]ii de ofi]eri

35,0(/(^&2/,'(3,/27$La 20 noiembrie 1909, avocatul
rom#n Mihail Cerchez, cu studii la
Paris, \mpreun` cu statul rom#n [i alte
29 de persoane, au \nregistrat, la
Tribunalul Ilfov, un “contract de
societate”. Ca o concretizare a contractului de societate \ncheiat la
tribunal, \n vara anului 1910, \n
localitatea Chitila, s-a \nfiin]at prima
[coal` de pilotaj, care beneficia, ca
infrastructur`, de: 5 hangare, un
aerodrom, cl`diri pentru personalul
administra]iei aerodormului, dou`
tribune pentru public, ateliere dotate cu
aparate [i utilaje pentru repara]ii [i
construc]ii de avioane.
|n aprilie 1911, ministrul de r`zboi
din acea vreme, \ntrev`z#nd c` avia]ia
va putea fi folosit` pe timpul opera]iilor
militare, a dispus ca viitorii pilo]i militari
s` se instruiasc` la aceast` [coal` de
pilotaj. Ace[tia erau: mairul Ion Macri,
c`pitanul Fotache Ionescu, locotenentul
Stelian Boiangiu, sublocotenen]ii {tefan
Protopopescu, Gheorghe Negrescu [i
{tefan Dru]u.
Dintre ofi]erii care au urmat aceast`
[coal` au ob]inut brevetul militar de
pilotaj numai doi cursan]i: {tefan
Protopopescu [i Gheorghe Negrescu.
|n vara anului 1911, principele
George Valentin Bibescu (brevetat la
Paris ca pilot, la data de 10 ianuarie
1910) \nfiin]eaz` {coala de pilotaj de la
Cotroceni, [coal` la care Ministerul de
R`zboi deta[eaz` trei ofi]eri (locotenentul Mirecea Zorileanu, sublocotenen]ii Nicolae Cap[a [i Ion Istrate).
Dup` numai c#teva luni de func]ionare,
cele dou` [coli \[i \nceteaz` activitatea;
ini]ial cea de la Chitila, apoi [i cea de la
Cotroceni.
La 1 aprilie 1912, prin Decretul Regal
din 27 martie 1912, se \nfiin]eaz`, la
Cotroceni, {coala militar` de pilotaj, sub
comanda maiorului Ion Macri. Ea avea
\nscri[i 20 de elevi, proveni]i din ofi]eri
recruta]i de la diverse arme. Brevetul
de pilot din aceast` promo]ie7 va fi
ob]inut \ns` doar de ofi]erul-elev Simion
Chi[c`neanu.
La 5 mai 1912, principele George
Valentin Bibescu, al 20-lea pilot brevetat
din lume, \nfiin]eaz` Liga Na]ional`
Aerian`, organiz#nd o nou` [coal` de
pilotaj, pe aerodromul B`neasa.
Subordonat` Ligii Na]ionale Aeriene,
[coala \ncepe s` func]ioneze de la 1
august 1912, sub patronajul Ministerului
de R`zboi. {coala de avia]ie de la B`neasa
va primi de la {coala militar` de pilotaj
de la Cotroceni 2 avioane de tip Blériot [i
instructori de zbor. Organizarea parcului
de avioane existent \n ]ar`, la cele dou`
[coli de pilotaj, a fost f`cut` pentru prima
oar`, de c`tre Ministerul de R`zboi, la 22
iulie 1913.
Pentru deserviurea tehnic` a
avioanelor, dup` 15 august 1916, din
lips` de speciali[ti, s-a sim]it nevoia
preg`tirii unor astfel de tehnicieni.
Neexist#nd [coli adecvate [i datorit`
timpului scurt de care se dispunea
(Rom#nia intrase \n r`zboi), s-a recurs
la perfec]ionarea preg`tirii militarilor \n
termen care aveau o meserie apropiat`
celei de mecanici de avioane. Aceste
“nuclee de [colarizare” vor sta la baza
cre`rii viitoarelor [coli de mecanici de
avion.
Insuccesele armatei rom#ne \n
campania din 1916, care au impus
retragerea \n Moldova, au determinat
dislocarea [i a [colilor militare de pilotaj
de la Cotroceni [i B`neasa, spre a se
asigura condi]iile optime de preg`tire a
cadrelor necesare avia]iei. |n acest scop,
Marele Cartier General Rom#n a emis,
la 27 septembrie 1916, un ordin prin care
[colile militare de avia]ie au fost evacuate
ini]ial la Tecuci [i apoi la B#rlad (27
septembrie 1916). Ulterior, la 15
decembrie 1916, acestea au fost

C`pitanul drd. Marin S\lea s-a n`scut la
16 septembrie 1968, \n comuna Criste[ti,
jude]ul Ia[i. A absolvit {coala Militar` de
Ofi]eri Activi “Nicolae B`lcescu”, arma
infanterie, \n 1991. |n perioada 1992–1997 a
urmat cursurile Facult`]ii de Istorie din cadrul
Universit`]ii Bucure[ti, specialitatea Istoria
Contemporan` a Rom#niei.
Cunoa[te foarte bine limba englez` [i bine
limba spaniol`.
A \ndeplinit mai multe func]ii, \ntre care
comandant de pluton, ofi]er cu aprovizionarea
de materiale de intenden]`, [ef birou rela]ii
publice la Muzeul Militar Na]ional, unde este
\ncadrat [i \n prezent. Este doctorand \n istorie.

unificate [i evacuate pe aerodromul
militar din partea de est a ora[ului
Boto[ani.
Pentru a asigura necesarul de
observatori, \n perioada primului r`zboi
mondial au func]ionat dou` [coli de
observatori aerieni: una la B#rlad, elevii
fiind recruta]i dintre ofi]erii de artilerie,
alta de observatori aerieni pentru
aerosta]ie, la Ia[i. {coala preg`tea
observatori aerieni [i forma personal care
deservea baloanele dirijabile. La 27 iulie
1917, Marele Cartier General Rom#n
dispune prin ordin mutarea {colii de
observatori aerieni pentru avia]ie de la
B#rlad la Vaslui, iar a {colii de pilotaj de
la B#rlad la Odessa. |n acest ora[, [coala
\[i va desf`[ura programul de preg`tire
\n perioada 1 septembrie 1917 – 1 aprilie
1918. |ncep#nd cu 1 aprilie 1918, [coala
se repatriaz` desf`[ur#ndu-[i activitatea
\n perioada 1 aprilie – 1 iulie, la Ia[i, apoi
la Tecuci. |n aceast` ultim` localitate,
[coala se reorganizeaz` sub denumirea
de Grupul 4 Instruc]ie al Aeronauticii,
care cuprindea: {coala de pilotaj, {coala
de antrenament, {coala de perfec]ionare,
\n cadrul c`reia se \nsu[eau cuno[tin]e
legate de trecerea de pe un tip de avion
pe altul. Aceast` [coal` dispunea de toate
tipurile de avioane din \nzestrarea
aeronauticii rom#ne. {coala de la Tecuci
va func]iona p#n` la sf#r[itul anului 1940,
c#nd va fi mutat` la Zili[tea, jude]ul Putna,
unde au fost transferate [i o parte din
personalul [i materialele {colii de la
Buz`u.
Aeronautica militar` a primit un
sprijin substan]ial \n preg`tirea de cadre
specializate din partea Asocia]iei
Rom#ne pentru Propaganda Avia]iei
(A.R.P.A). Subliniind acest lucru, \ntrunul din r`spunsurile sale date la o
interpelare din Adunarea Deputa]ilor,
Radu Irimescu afirma, \n [edin]a din 12
februarie 1935: “Aduc mul]umirile mele
pentru m`rinimoasa colaborare pe care
A.R.P.A. a dat-o aeronauticii. Av#nd \n
vedere activitatea acestei asocia]iuni \n
trecut, c`ci d#nsa a \nfiin]at trei [coli de
pilotaj, a brevetat 175 pilo]i [i a format 72
excelen]i mecanici de avion, a r`sp#ndit
dragostea de zbor \n tineretul nostru [i,
mai ales, \n [coli. Este o datorie a
Senatului ca s-o sprijine [i de acum
\nainte, av#nd \n vedere c` ceea ce se
poate ob]ine ast`zi benevol de la public
s-a redus \n propor]ii foarte mari”.
Conform Legii pentru organizarea
Aeronauticii Militare din aprilie 1913,
Aeronautica militar` era structurat` pe
dou` sec]iuni, \ncadrate cu personal
care, \n mod obligatoriu, trebuia s`
posede brevete militare: pilo]ii de
aeroplane [i pilo]ii de baloane dirijabile;
personalul militar [i civil, mecanicii de
aeroplane [i de baloane dirijabile.
Pentru a-[i \ndeplini activitatea de
zbor, pilo]ii erau obliga]i s` de]in` cel
pu]in una din clasele de brevet stipulate
prin lege: brevetul de pilot [i brevetul
superior. Acordarea brevetului intra \n
competen]a unei comisii de brevete a
Serviciului de Aeronautic` Militar`.
De]inerea brevetului de pilot constituia

o necesitate pentru a ob]ine clasa
superioar` de brevet (titlul de pilot
brevetat superior). Dup` ob]inerea
acestui ultim titlu, de]in`torii erau
obliga]i ca, \ntr-un termen maxim legal
admis, s` urmeze cursurile tehnice [i
exerci]iile practice din cadrul Parcului
Central al Aeronauticii Militare, situat
\n Bucure[ti.
Potrivit regulamentului de aplicare
a legii, de]in`torii titlului de pilot
brevetat superior se puteau retrage
\nainte de termen, \n cazuri bine
determinate, situa]ie \n care erau trimi[i
la corpurile lor. Ob]inerea brevetului
superior obliga conducerea armatei s`
dispun` avansarea de]in`torului la
gradul imediat urm`tor (pentru sergen]i
[i plutonieri), iar pentru caporalii [i
solda]ii \n termen, numai cu respectarea
condi]iilor de vechime.
De]in`torii clasei de brevet superior
care proveneau din alte arme erau
obliga]i s` fie la curent cu atribu]iile
armei lor, pentru ca, atunci c#nd, din
cauza \naint`rii \n v#rst` sau din alte
motive, nu mai puteau continua serviciul
\n Corpul aeronau]ilor permanen]i, s`
se poat` re\ntoarce \n arma respectiv`,
unde s`-[i \ndeplineasc` serviciul \n
condi]ii optime. Pentru a fi men]inu]i ca
aviatori \n Corpul aeronau]ilor
permanen]i, spre a nu fi trimi[i la
corpurile armelor lor, aviatorii erau
obliga]i s` zboare cel pu]in 120 ore pe
an. Primele brevete de pilot ob]inute la
[colile de pilotaj din ]ar` sau \nm#nat \n
cursul anului 1911.
Corpul aeronau]ilor permanen]i
cuprindea, pe l#ng` ofi]eri observatori,
[i pilo]i de diverse clase militare care
\nso]eau pilo]ii \n serviciul comandat.
Pentru orele de zbor prestate,
militarilor \n activitate apar]in#nd
Corpului aeronau]ilor permanen]i,
elevilor [colilor de aeronautic` militar`,
precum [i ofi]erilor observatori li se
acordau, \n afara drepturilor cuvenite
ierarhiilor militare, [i o prim`/zi, al c`rei
cuantum varia \n func]ie de gradul
militar. |n situa]ia \n care personalul
navigant totaliza peste o sut` de ore de
zbor \ntr-un an, pentru fiecare or` de
zbor suplimentar` primea c#te o prim`.
De asemenea, la ob]inerea titlului de
brevet, aviatorilor militari li se acorda
c#te o prim` variabil`, \n raport cu clasa
brevetului (100 lei la ob]inera brevetului
de pilot, 300 lei la ob]inerea brevetului
superior, la valoarea leului din perioada
anilor 1910 – 1914). Dreptul la prim` nu
se acorda ofi]erilor [i trupei din
sec]iunea de aerosta]ie care executau
serviciu [i ascensiune cu baloane
captive.
De[i [i-au desf`[urat activitatea \n
condi]ii deosebite, de r`zboi, [colile de
avia]ie rom#ne[ti au reu[it s`
specializeze, \n perioada anilor 1916–
1918, 129 pilo]i breveta]i, observatori
aerieni [i aerosta]ieri, care vor contribui
la ac]iunile de lupt` din r`zboi.

C`pitan MARIN S|LEA
doctorand \n istorie

DUP~ 50 DE ANI
La Academia For]elor Aeriene “Henri
Coand`”, jubileu al promo]iilor reunite
23 August 1953 Tecuci, Foc[ani [i 30
Decembrie 1953 Tecuci.
Au participat fo[ti pilo]i de v#n`toare,
de asalt [i bombardament care \n
deceniile ce au urmat s-au num`rat printre
cei ce au constituit e[alonul de frunte al
personalului navigant din avia]ia reactiv`.
Reuniunea a fost
deschis` de comandantul Academiei,
generalul-maior dr.
Constantin Zaharia
care, \n cuv#ntul s`u, a
elogiat contribu]ia, pe
care, al`turi de
celelalte promo]ii ale
acelor ani participan]ii
au avut-o \n timpul
carierei militare la
dezvoltarea For]elor
Aeriene ale Rom#niei.
Organizatorul
\ntrunirii, comandorul
(r) Ioan Bidu, l-a invitat
pe cel mai mare \n grad dintre absolven]i,
generalul-maior (r) Horia Opru]`, fost
comandant al Avia]iei Militare, s` fac`
apelul. Dup` un moment de reculegere,
\n memoria celor disp`ru]i, preotul
Academiei de Avia]ie, Constantin
Ciobanu, a oficiat o slujb` de pomenire a
acestora [i o rug` de binecuv#ntare pentru
cei prezen]i.
Participan]ilor le-au fost \nm#nate
insigne emblematice [i diplome
aniversare. Placheta comemorativ`
confec]ionat` \n amintirea acestui
eveniment, dimpreun` cu celelalte
\nsemne ce au marcat revederea au fost

aduse la Muzeul Avia]iei din Bucure[ti,
ocazie cu care s-a propus ca \n aceast`
institu]ie de cultur` s` fie destinat` o sal`
genera]iei anilor `50, care a avut un rol
de seam` \n afirmarea avia]iei reactive
din Rom#nia.
|n cadrul \nt#lnirii omagiale au fost
vizitate s`lile de \nv`]`m#nt, exponatele
[i bisericu]a din lemn din curtea

'XS¼GHDQL
O alt` emo]ionant` \nt#lnire a fost cea
a absolven]ilor promo]iei de ofi]eri
navigan]i [i de stat major 1973, cu prilejul
\mplinirii a trei decenii de la terminarea
[colii.
Apelul a fost citit de generalul de
flotil` aerian` dr. Mihail Orzea]`, unul
din cei peste 153 de absolven]i ai
promo]iei, recunscut` ca fiind printre cele
mai numeroase din istoria [colii, [i care a
dat avia]iei cadre de \nalt` valoare ce s-au
aflat, o bun` perioad` de timp, la comanda
unor subunit`]i [i unit`]i de profil, ori au
\ndeplinit func]ii de mare r`spundere \n
comandamente [i direc]ii centrale. Printre
ei, al`turi de generalul dr. Orzea]`, \i
amintim pe generalul de flotil` aerian`
Ilie Constantin, comandantul flotilei

Ministerului de Interne, comandorul (r)
dr. Mihai Axante, fost ata[at militar \n
Israel [i China, al]i renumi]i pilo]i [i ofi]eri
de stat major.
La eveniment au fost prezen]i
generalul-locotenent Gheorghe
Catrina, [eful Statului Major al For]elor
Aeriene, generalul-maior (r) Aurel
Niculescu, comandant al Avia]iei Militare
\n perioada c#nd fo[tii absolven]i se aflau
pe b`ncile [colii, comandorul Nicolae
Iona[cu, comandantul {colii de Aplica]ie
a For]elor Aeriene, care le-a \nm#nat
fo[tilor absolven]i Diplome instituite cu
acest prilej. A fost \nc` o ocazie pentru ca
mul]i dintre ei s`-[i prezinte, succint,
activitarea, s` depene amintiri din
perioada petrecut` la Boboc [i s` le
prezinte so]iilor principalele locuri din
institu]ie [i de pe aerodromul unde s-au
aflat \n timpul studiilor. (P. B.)

OGLINDA A D N I L G O
RETROVIZOARE

ATEN}IE LA...
ANOTIMPUL RECE!

O dat` cu schimb`rile bru[te ale
condi]iilor meteorologice au ap`rut [i
primele dificult`]i \n desf`[urarea
fluent` a traficului rutier.
Astfel, s-au semnalat, \n ultima
perioad`, mai multe accidente soldate
cu avarierea autovehiculelor, tampon`ri, derap`ri datorate carosabilului
umed.
Pentru prevenirea unor asemenea
nepl`ceri, credem c` sunt demne de
luat \n seam` unele recomand`ri.
Este necesar` preg`tirea minu]ioas` a autovehiculelor pentru
anotimpul rece, aceasta const#nd, \n
principal, \n verificarea instala]iei de
sp`lare [i [tergere a parbrizelor, a
instala]iei de r`cire [i completarea cu
lichid antigel, dup` caz, verificarea [i
\ntre]inerea bateriei de acumulatori,
a instala]iei electrice, \n special a
luminilor, a farurilor de cea]`. De loc
de neglijat sunt verificarea [i, eventual, \nlocuirea anvelopelor, care s` fie
adaptate sezonului rece.

|n trafic, se recomand` o aten]ie
sporit`, conducerea pe o asemenea
vreme fiind mult diferit` fa]` de cea
pe timp de var`, cu care ne-am obi[nuit
o bun` perioad` de timp. Repet`m
p#n` la obstina]ie adaptarea vitezei la
condi]iile de drum unde primejdia
p#nde[te mult mai ac`t`rii dec#t vara,
p`strarea unei distan]e c#t mai mari
fa]` de autovehiculul ce ruleaz` \n fa]`
fiind, de la sine, impus`.
Se vor evita, pe c#t posibil, deplas`rile \n zone aglomerate, de munte,
unde exist` pericolul unor acoperiri
intempestive cu z`pad` sau polei.
Dac` se respect` cu stricte]e
aceste recomand`ri, al`turi de cele pe
care
oricare
conduc`tor
de
autovehicul consider` c` sunt absolut
necesare, deplasarea rutier` va fi
pl`cut`, \n siguran]`, f`r` evenimente.
Drum bun!

Academiei construit` prin dona]iile
cadrelor, studen]ilor, locuitorilor din
cartier, c#t [i prin sponsoriz`ri.
|n timpul mesei festive, ce a avut loc
la Restaurantul Militar, s-a petrecut [i un
moment inedit. Comandorul (r) Marin
Ioni]` a str#ns vechii membri ai corului
din [coal` [i, dup` o scurt` repeti]ie \n
hol, pe trei voci, a dat un adev`rat spectacol
\ndelung aplaudat de “spectatori”: so]iile
[i cei ce nu f`ceau parte din ansablul coral.

Locotenent-comandor (r)
MIRCEA
CONSTANTINESCU

Plutonier
MARIUS FLORIN GIURGIU
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ENTUZIA{TI AI AVIA}IEI

\n care talentul [i \ndem#narea
creatorilor de “tigri” s-au materializat
pe diferite tipuri de avioane [i
elicoptere.
A fost cea
de a 39-a \nt#lnire a “tigrilor”
NATO, [ase
dintre ele fiind
organizate de
Escadrila 1/
12 din compunerea Bazei
A e r i e n e
Cambrai,

5(&8/(*(5(
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La un an de la victoria Revolu]iei din decembrie 1989, \n curtea
bisericii cu hramul “Na[terea
Maicii Domului”, de pe strada
M`rgeanului, din sectorul 5 al
Capitalei, la ini]iativa p`rintelui
paroh George Dragnea, s-a
ridicat o cruce monument. Pe
marmura alb` sunt \ncrustate
urm`toarele cuvinte: “Osta[ilor
rom#ni c`zu]i pe toate c#mpurile
de lupt` pentru ap`rarea ]`rii [i a
credin]ei, precum [i martirilor
jertfi]i pentru demnitatea
neamului rom#nesc, le p`str`m
vie recuno[tin]`, fiind pild`
pentru genera]iile viitoare. Dumnezeu s`-i odihneasc` \n pace”.
|n cartier locuiesc multe cadre
militare [i salaria]i civili din toate
categoriile de for]e. O bun` parte
apar]in For]elor Aeriene. Unii sau cununat la aceast` biseric`, [iau botezat copii, vin la slujb` duminica, pentru a participa la Sf#nta
Liturghie.
|ntr-una din aceste zile am
r`mas pl`cut surprins c#nd – gest
mai rar \nt#lnit – am v`zut un

Redac]ia

cet`]ean depun#nd un buchet
mare de flori [i aprinz#nd o
candel` la cruce. Era colonelul (r)
ing. Ion Niculescu, fost director
general al Fabricii de Tancuri “23
August”, iar \n ultimii patru ani de
carier` director la Grupul
Industrial al Armatei. |n acel
moment, \n fa]a altarului, preotul
Ilie Mihai, \n predica sa, tocmai
vorbea despre semnifica]ia Sfintei
Cruci. Prin difuzoare, spusele sale
se amplificau \n curtea bisericii [i
\n zona aferent`.
La scurt` vreme, un ofi]er de
avia]ie repeta gestul colonelului
pensionar. De[i a dorit ca numele
s`u s` r`m#n` necunoscut, nu
puteam s` nu-i consemn`m fapta.
Cu at#t mai mult cu c#t, nici unul
din cei doi nu avea vreo rud` care
s` se fi jertfit \n r`zboi sau \n
revolu]ie. “Printre eroi – ne
spunea c`pitanul aviator – putea
fi [i cineva de-al nostru. Important
este c` au purtat, ca [i noi,
uniforma armatei rom#ne. Ei
merit` din plin pre]uirea tuturor”.
F`r` comentarii... (P. B.)
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Technology [i \n site-uri de specialitate.
Alan Warnes, redactor-[ef al
publica]iei Air Force Monthly, a apreciat
activitatea ca fiind “extrem de util` [i
interesant`. Programul \nc`rcat al vizitei
nu mi-a permis s` admir, at#t c#t a[ fi
vrut, [i peisajul meleagurilor rom#ne[ti.
Dar, sunt convins, voi reveni c#t de
cur#nd \n Rom#nia, \ntruc#t m-am sim]it
foarte bine aici”.
La \ncheierea activit`]ii, jurnali[tilor
Colin Johnson, Win Das, Robert Archer
[i Chris Lofting le-au fost oferite
certificate de apreciere din partea Statului
Major al For]elor Aeriene. (C.P.)

IN MEMORIAM

Beller nu a renun]at la zbor. Dimpotriv`, el
a participat la mai multe raiduri aeriene.
Cooptat ca pilot secund [i navigator \n
echipajul ce executa un raid la Saigon,
echipaj ce \l avea ca pilot prim pe maiorul
Traian Burduloiu, viitorul general, comandant
al echipajului pe \nsu[i prin]ul George Valentin
Bibescu, pre[edintele Federa]iei Aeronautice
Interna]ionale, [i mecanic de bord pe
englezul John Hunt, de la uzinele Ford, din
Glasgow, unde fusese asamblat avionul cu
care zburau, Beller [i-a gist sf#r[itul tragic
\n aprilie 1931, la trei zile dup` ce aparatul,
lovit de un vultur masiv, pe cerul Indiei, a
luat foc \n timpul ateriz`rii for]ate, l#ng`
gara Bhabua. Ceilal]i membri ai echipajului
au sc`pat cu via]`.
Drama petrecut` atunci avea s`
\ngrijoreze \ntrega lume.
Ast`zi, o strad` din Bucure[ti poart`
numele marelui aviator. Dar despre el [i
despre acel raid de pomin` vom scrie pe
larg \n unul din numerele noastre viitoare.
(P.B.)
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“TIGRII” NATO
|nt#lnirea anual` a “tigrilor”
NATO (NATO Tiger Meet) a avut
loc la Baza Aerian` Cambrai, din
Fran]a, \n cadrul exerci]iului
“Cambresis 2003”. Misiunile
exerci]iului, desf`[urat cu sprijinul
Centrului Opera]ional Aerian
Combinat Francez, au fost
executate de 40 de avioane [i cinci
elicoptere, reprezent#nd 13
escadrile.
Activitatea s-a bucurat de o
mare audien]` \n r#ndul jurnali[tilor pasiona]i de avia]ie, care au
putut admira \ndeaproape modul

|n anul 2000, doi jurnali[ti str`ini au
efectuat o vizit` de documentare \n baze ale
For]elor Aeriene ale Rom#niei. De atunci, an
de an, interesul pentru avia]ia rom#n`, \n
special pentru cea militar`, a crescut,
ajung#nd ca grupul ce a efectuat o vizit` de
documentare, \n septembrie a.c., \n Bazele
Aeriene Timi[oara, Bac`u, C#mpia Turzii,
Poligonul Capu Midia [i {coala de Aplica]ie a
For]elor Aeriene Boboc, s` fie format din 36
de jurnali[ti str`ini. Dintre sutele de cadre
surprinse pe pelicule \n aceast` documentare,
cele mai reprezentative se vor reg`si \n
paginile unor reviste precum Air Force
Monthly, Combat Review, Defense

gazda din acest an, care se num`r`
printre membrii fondatori ai
acestei organiza]ii. (C.P.)

De[i mai pu]in amintit \n dic]ionarele de
profil, Radu Beller r`m#ne \n istoria avia]iei
noastre ca o figur` de prim` m`rime.
S-a n`scut pe 12 septembrie 1898, la
Roman, ca fiu al generalului de cavalerie
Arnold Beller. Mama eroului aviator provenea
din familia Rosetti, rud` colateral` cu Elena
Cuza, so]ia domnitorului Principatelor Unite.
Elev al liceului “Gheorghe Laz`r” din
Bucure[ti, Radu [i-a \nso]it familia \n primul
r`zboi mondial \n bejenia de la Ia[i, unde s-a
\nrolat cerceta[. |ncorporat apoi ca soldat
voluntar, s-a \nscris la {coala militar` de pilotaj
din Boto[ani. Ulterior, a fost trimis \n Fran]a,
la Bordeaux, unde a ob]inut brevetul de pilot.
Revenind \n ]ar`, Radu Beller [i-a
perfec]ionat preg`tirea \n mai multe unit`]i
de avia]ie. De[i a fost sf`tuit de socrul s`u,
Matei Cantacuzino, pe atunci ministru al
Justi]iei, s` se retrag` din armat`, Radu

DIALOG CU CITITORII
Maistru militar principal (r)
NICOLAE BOGZOIU: Fo[tii dumneavoastr` camarazi de la sta]iile
AKORD s-au re\ntors, ca [i racheti[tii
de la instala]iile de lansare, cu
rezultate deosebite, din poligonul de
la Capu Midia, a[a cum pute]i
remarca [i din articolul publicat \n
acest num`r. Regreta]i c` nu mai
sunte]i printre ei [i v` \n]elegem
nostalgia dup` acele momente de
mare \ncercare.
|n compensa]ie, am \n]eles c` v`
sim]i]i foarte bine \n compania
vrednicelor albine pe care le “dirija]i”,
e drept, nu de la o sta]ie AKORD, spre
cele mai bogate zone de polen. Dulci
ca mierea sunt amintirile unui frumos
[i fructuos trecut...
Aviatoarea SANDA AGACHE
MIHE{: Am re]inut c` interven]ia
dumneavoastr` \n [edin]a ARPIA
despre cel ce a fost marele aviator,
pilot de \ncercare, regretatul Octavian
B`canu, s-a bucurat de o bun`
apreciere, chiar dac` au fost [i unele
voci care au \ncercat s`-i “eviden]ieze”
anumite tr`s`turi, prin care mai to]i
p`c`tuim. Poate nu-[i aveau rostul [i
locul, mai ales c`, despre mor]i, vorba
noastr`, din b`tr#ni, ar trebui s`
vorbim numai de bine, m`car la
comemorarea lor. A[a este \ns` lumea,
[i ca d#nsa suntem noi.

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

MARIN CALOT~: Interesant`
propunerea dumneavoastr` de a scrie
despre familii care de mai mul]i ani fac
serviciul \n aceea[i unitate [i se bucur`
de pre]uirea colegilor de munc`. |n
num`rul viitor vom relata despre o
asemenea familie, \n care to]i membrii
ei – tat`l, mama [i fiica – servesc For]ele
Aeriene \n acela[i dispozitiv, la
Comandamentul Opera]ional Aerian
Principal (COAP).
Locotenent-colonel (r) NICOLAE STR~CHINESCU: Ne bucur`
aprecierile dumneavoastr` cu privire
la calitatea revistei . Cunosc#ndu-v`,
printre alte talente, \ndem#narea \n
domeniul scrisului (de cel de orator
nu mai vorbim!), ar fi interesant s`
citim, sub semn`tura dumneavoastr`,
c#teva portrete ale colegilor ce au fost,
sau mai sunt \nc`, sub drapelele de
lupt` ale unit`]ilor din For]ele Aeriene.
ION BOLTEANU: Diferen]ele
de sold` la militarii angaja]i pe baz`
de contract deriv` din natura
func]iilor pe care ace[tia le \ndeplinesc, precum [i din acordarea
anumitor sporuri, a[a cum este [i
firesc, potrivit reglement`rilor \n

vigoare, justific` milionul mai pu]in
dec#t al celor \ncadra]i o dat` cu
ea, pe care \l prime[te persoana la
care face]i referire. Oricum,
domnule Bolteanu, s` fim mul]umi]i.
Alta era situa]ia b`iatului c#nd nu
avea serviciu, de ce s` nu
recunoa[tem?!
MARIA C@RSTOIU: |ntruc#t
aviatorul despre care ne-a]i sugerat
s` scriem nu a f`cut parte din avia]ia
militar`, este mai pu]in probabil s`
g`sim prilejul pentru a consemna
aportul s`u la afirmarea avia]iei
civile. Despre tat`l s`u, care a fost
un renumit pilot militar, s-a scris \n
mai multe r#nduri chiar de
publica]ia noastr`. De asemenea,
personalitatea sa a fost evocat` [i
\ntr-o lucrare memorialistic` despre
veteranii aeronauticii rom#ne.
Comandor de marin` (r) DAN
TOADER: Consemn`m cu pl`cere
contribu]ia pe care comandorul de
avia]ie (r) Marius Popescu o are la
desf`[urarea \n bune condi]iuni a
activit`]ilor organizate de Liga
Naval`, ca [i \n realizarea unor
articole \n revista “Marea Noastr`”,
el dispun#nd, \n vasta colec]ie de
numismatic` [i de timbre, de exemplare unice din marin`.
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