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|n perioada 29 septembrie – 6 octombrie a.c., Baza Aerian` Timi[oara a fost pentru prima oar` gazda unui

exerci]iu de instruire \n comun a pilo]ilor rom#ni din Escadrila 931 Avia]ie V#n`toare-Bombardament [i, respectiv,

francezi din Escadrila 1/3 0 “Alsace”. S-au executat misiuni de zbor \n echipaje [i forma]ii mixte, conform procedurilor

[i standardelor NATO, de tipul interceptare [i \nso]ire, sprijin aerian apropiat, trageri [i bombardamente simulate,

individual [i \n celul`.
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La sf#r[itul lunii septembrie a.c., Baza Aerian` Szentkiralyszabadja, din
Ungaria, a fost gazda exerci]iului aerian de c`utare-salvare “SAREX 2003”.

Mijloacele implicate, \n cele cinci zile, c#t a durat exerci]iul, au constat \n
[apte elicoptere, echipate \n varianta MEDEVAC, din Rom#nia, Ungaria [i
Slovacia.

“SAREX  2003” Exerci]iul a avut drept scop antrenarea [i perfec]ionarea ]`rilor participante
\n realizarea interoperabilit`]ii \n aer [i \n cadrul execut`rii unor opera]iuni,
limitate, la sol pentru sprijinul unor misiuni de evacuare aeromedical`
(MEDEVAC) [i c`utare-salvare (SAR).

Din punct de vedere conceptual, exerci]iul a fost de tip real, implic#nd
for]e [i mijloace planificate pentru desf`[urarea activit`]ii de zbor pe timp de
zi.

Principalele misiuni executate \n cadrul exerci]iului au fost de tipul c`utare-
salvare, evacuare aeromedical` [i simularea unei evacu`ri aeromedicale \n
cazul producerii unei catastrofe aeriene cu num`r mare de victime. |n cadrul
misiunilor s-au executat at#t zboruri individuale, c#t [i \n comun ale elicopterelor
din cele trei ]`ri participante, care au fost evaluate de o echip` de arbitri.

Coordonarea [i sprijinul misiunilor aeriene s-au efectuat de c`tre Centrul
de Comand`-Control a Opera]iunilor SAR al For]elor Aeriene ale Ungariei.

Comandorul Adrian Marinescu, [eful delega]iei rom#ne, a precizat c`
“participarea la acest exerci]iu a reprezentat un real moment al test`rii gradului
de operativitate [i profesionalism pentru cei direct implica]i. Aspectele derul`rii
[i etapele de execu]ie au demonstrat un realism autentic al configura]iei de
adaptare, al aeronavelor [i echipajelor, la specificul [i complexitatea misiunilor”.

Pentru cei ce au participat la “SAREX 2003”, reprezent#nd Statul Major al
For]elor Aeriene ale Rom#niei, activitatea a contribuit, cu prec`dere, la
antrenarea personalului navigant, tehnic [i de stat major, \n condi]iile noilor
abord`ri ce se manifest` \n cadrul NATO, \n domeniul misiunilor de c`utare-
salvare. (C.P.)

ZBOR  DE  INSTRUIRE  ROMÂNO-FRANCEZZBOR  DE  INSTRUIRE  ROMÂNO-FRANCEZ

pppppaginaaginaaginaaginaagina 33333
pppppaginaaginaaginaaginaagina 33333



CER  SENIN Pag. 2 – Nr. 15 (67) •  octombrie  2003

La Bra[ov, a avut loc, \ntr-un cadru tineresc [i
entuziast, deschiderea noului an universitar la
Academia For]elor Aeriene “Henri Coand`”.

La eveniment au participat generalul de brigad^

Marinel Nicolae, directorul Statului Major al For]elor
Aeriene, reprezentant al ministrului ap^r^rii na]ionale
la acest ceremonial, comandorul Tudorel Ene, din
partea Inspectoratului Ministerului Ap^r^rii,
personalit^]i ale administra]iei locale, reprezentan]i
ai conducerilor universit^]ilor bra[ovene, cadre
militare \n rezerv^, invita]i [i rude ale studen]ilor,
reprezentan]i ai mass media.

Comandantul Academiei For]elor Aeriene,
generalul-maior Constantin Zaharia, a  precizat
c^ \n noul an se va accentua orientarea activit^]ilor
c^tre cerin]ele ader^rii la NATO,  prin includerea \n
planurile de preg^tire a unor ore privind cunoa[terea
procedurilor [i standardelor Alian]ei Nord-Atlantice.
Totodat^, se are \n vedere preg^tirea profesorilor [i
instructorilor prin participarea la activit^]i comune, cu
caracter na]ional, dar [i interna]ional, precum [i
trimiterea la cursuri a cadrelor didactice pe probleme
specifice.

Generalul de brigad^ Marinel Nicolae a felicitat
at#t  studen]ii, exprim#ndu-[i convingerea c^ ace[tia
reprezint^ viitorul For]elor Aeriene, c#t [i cadrele
didactice, a c^ror menire este cizelarea acestor
caractere. Au fost subliniate \nc^ o dat^ auspiciile
noului context politico-militar sub care debuteaz^  anul
universitar, generat de stadiul avansat al reformei
Armatei Rom#niei, ce include, firesc, [i reforma

“Anul de \nv^]^m#nt 2003-2004 \ncepe \n atmosfera deosebit^ generat^ de

actul istoric care certific^ \mplinirea unui obiectiv major al \ntregii societ`]i

rom#ne[ti, cu contribu]ia esen]ial^ a institu]iei militare, [i anume, dob#ndirea de

c`tre Rom#nia a statutului de membru al celei mai puternice alian]e militare din

istoria omenirii.” (Din Mesajul ministrului ap^r^rii na]ionale adresat cu ocazia deschiderii

anului de \nv^]^m#nt 2003-2004).

\nv^]^m#ntului militar, argumente solide \n favoarea
ratific^rii Protocolului de aderare la Alian]a Nord-
Atlantic^.

Festivitatea s-a \ncheiat pe fondul sonor al Imnului
Academiei [i \n ritmul sacadat al pasului de defilare.

Despre principalele demersuri realizate \n
vederea p^[irii cu dreptul \n noul an universitar, ne-a
informat colonelul doctor inginer Stelian P#nzaru,
[eful sec]iei \nv^]^m#nt. Am aflat astfel c^ au fost
actualizate atât documentele de organizare, planificare
[i eviden]` prev`zute în actele normative în vigoare,
cât [i cele ce privesc preg`tirea logistico-didactic`.
Elementele  bazei materiale ale Academiei – s`lile
de clas`, laboratoarele, spa]iile de cazare – sunt gata
[i ele sunt mai bogate, mai moderne, mai func]ionale.

Anterior s-au desf`[urat convocarea de preg`tire
a comandan]ilor de subunit`]i  [i convocarea de
preg`tire metodic` [i [tiin]ific` a cadrelor didactice.
Au fost puse în discu]ie teme de activit`]i metodice,
au avut loc instructaje, s-au realizat dezbateri [i au
fost f`cute inform`ri în urma c`rora s-au tras concluziile
în ceea ce prive[te anul anterior [i s-au luat m`suri

pentru noul an. De asemenea, programul cadrelor
didactice a cuprins, în afara convoc^rii pe catedre, [i
o vizit` de documentare la Centrul Opera]ional Aerian
Principal, Brigada 1 Rachete Sol-Aer [i Baza de
Elicoptere Titu.

|n ceea ce prive[te programa de înv`]`mânt,
aceasta cuprinde dou^ elemente de noutate. Primul
const` în introducerea de credite în procesul evalu`rii
studen]ilor, scopul acestora fiind asigurarea
compatibilit`]ii între înv`]`mântul militar [i cel civil,
pe de o parte, \ntre \nv`]`m#ntul militar rom#nesc [i
înv`]`mântul militar din cadrul statelor membre NATO,
pe de alt` parte. Trebuie specificat faptul c` aceste
credite nu sunt transferabile de la un an de înv`]`mânt
la altul.

Al doilea element de noutate const` în
introducerea unei perioade de dou` s`pt`mâni,
destinat` cunoa[terii procedurilor [i a standardelor
NATO, precum [i realiz`rii unei inform`ri a studen]ilor
în privin]a realit`]ilor existente în unit`]ile din teritoriu.
Acest lucru va avea ca efect direct cre[terea
programului s`pt`mânal de la 30 la 40 de ore, durat`

în care vor fi incluse [i cursurile facultative ce se
desf`[urau pân` acum dup`-amiaza.

Botezul cursurilor universitare. Câteva
impresii, “la cald”,  imediat dup^ primirea
botezului  ca student mil i tar  la  Academia
For]elor Aeriene „Henri Coand`”, am cules de
la “boboci”. Un pluton al armei artilerie [i
rachete sol-aer, încheiat de patru fete care “se
înc`p`]âneaz`” s` demonstreze c`  [i ele pot
mânui arma la fel de bine ca b`ie]ii, se afl` la
buchisirea primelor no] iuni  de mil i t`r ie .
Studenta Violeta Duloiu, cea care a reu[it
prima la admitere cu media 9,48 , m`rturise[te
c` preg^tirea mil i tar^ cere un efort  f iz ic
suplimentar din partea fetelor, dar c` ea [i
colegele ei  sunt hot`râte s` demonstreze
tuturor c` pot fi [i bune lupt`toare.

Aceea[i stare de spirit domin` [i plutonul
aspiran]ilor la cucerirea cerului. Pasiunea
pentru zbor este unica ra]iune a prezen]ei lor
în Academie. {i pentru a m` convinge c` este
a[a, studentul  Victor Ciobanu, din Republica
Moldova, îmi spune c`, dup` ce a absolvit {coala
de Mai[tri de Avia]ie, s-a întors în România
pentru a deveni pilot. La r#ndul lor, fetele sus]in
c` nu ar da combinezonul de zbor pe nici o
rochie din lume! C`pitanul Mih`i]` P`tru,
comandantul subunit`]ii, ]ine s` precizeze c`
to]i studen]ii s`i sunt caractere alese, vârfuri
ale genera]iei lor, fapt confirmat la admitere,
unde este convins c` au reu[it cei mai buni
dintre cei buni.

Locotenent MIRCEA BARAC

|nc` de la primele ore ale dimine]ii, la
punctul de control al [colii, p`rin]ii, fra]ii,
prietenii [i prietenele tinerilor elevi, veni]i
din toate col]urile ]`rii, tr`iau cu frenezie
emo]iile revederii cu fiii [i fiicele, cu fra]ii [i
iubi]ii lor, principalii protagoni[ti ai zilei \n
care urmau s` fac` prima lor declara]ie de
maturitate.

Festivitatea a \nceput cu raportul militar
[i  introducerea Drapelului  de Lupt` \n
forma]ie. Apoi,  comandantul [col i i ,
comandorul Marian Milea, a rostit o
scurt` alocu]iune: “Leg`m#nt de-o via]` cu
}ara, Jur`m#ntul Militar reprezint` angajarea
sacr`, con[tient` [i responsabil` a tinerilor
afla]i sub Drapel de a participa, cu toat`
fiin]a [i con[tiin]a lor, la \ndeplinirea misiunii
fundamentale de ap`rare a independen]ei,
suveranit`] i i  [ i  integri t`] i i  ter i tor iale a
Rom#niei. Jur`m#ntul pe care \l ve]i depune
ast`zi are profunde semnifica]ii istorice,
juridice, morale, civice [i patriotice. El nu
este un gest oarecare [i nu este leg`m#nt
pentru o zi, o lun`, sau pentru o perioad`
anume de timp; el trebuie s` d`inuie \n inima

La {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene

LEG~MÂNT  DE  CREDIN}~  AL  ELEVILOR  ANULUI I
S#mb`t`, 27 septembrie 2003, \ntr-o atmosfer` s`rb`toreasc`,

specific` evenimentelor ost`[e[ti tradi]ionale, \n {coala Militar` de Mai[tri

[i Subofi]eri a For]elor Aeriene, a avut loc festivitatea depunerii

Jur`m#ntului Militar de c`tre  elevii  de anul I. Moment solemn, unic,

reverberant \n via]a fiec`rui militar.

La acest impresionant ceremonial au fost de fa]` primarul ora[ului

Media[, Teodor Plopeanu, consilieri municipali, alte oficialit`]i locale.

Din partea conducerii For]elor Aeriene a participat generalul de brigad`

Marinel Nicolae, directorul Statului Major al For]elor Aeriene.

[i con[tiin]a voastr` pe toat` durata vie]ii, ca
o punte vie \ntre contingente [i genera]ii”.

|ntr-o vibrant` sim]ire patriotic`, s-a dat
ci t i re textului  Jur`m#ntului Mil i tar… Din
piepturile “bobocilor” s-a ridicat spre cer unul
din c#nturi le cele mai frumoase [i mai
impresionante ale existen]ei lor,  moment
binecuv#ntat de soborul de preo]i invita]i la
festivitate…

Leg`m#ntul de credin]` a fost pecetluit
cu alocu]iunea elevului Chi[ Bogdan, care
a ]inut s`-i asigure pe to]i cei prezen]i c`:
“Nu v` vom dezam`gi \n nici un fel, vrem s`
\nv`]`m \n continuare, s` acumul`m c#t mai
multe cuno[tin]e, pentru a ne putea aduce [i
noi contr ibu] ia  la dezvoltarea For]elor
Aeriene, pe care le vom sluji cu fidelitate [i
onoare p#n` la sf#r[itul vie]ii”.

|n \ncheierea festivit`]i i, generalul de
brigad` Marinel Nicolae i-a felicitat pe elevii
proasp`t intra]i \n r#ndul Armatei, \n r#ndul
For]elor Aeriene, [i [i-a exprimat convingerea
c` “depunerea Jur`m#ntului Militar va contribui
la instaurarea \n microgrupurile, \n colectivele
dumneavoastr`, a unei st`ri normale de ordine

[i discipl in`, c` \n [coal` va exista o
atmosfer` s`n`toas`, o concuren]`
permanent` [i  loial` care s` permit`
manifestarea deplin`, \n limitele normativelor
mil i tare, a personalit`]i i  f iec`ruia dintre
dumneavoastr`. Jur`m#ntul pe care l-a]i
depus ast`zi devine lege pentru fiecare dintre
voi [i el trebuie respectat \n orice situa]ie.
Fie ca \naltele semnifica]ii ale leg`m#ntului
depus ast`zi s` aib` un profund [i puternic
ecou \n inimile [i con[tiin]ele voastre [i s`
devin` crezul vostru nobi l ,  izvor#t din
dragostea fa]` de patrie [i popor”.

Dup` defilarea forma]iilor constituite,
av#nd \n fa]` Drapelul de Lupt`, a urmat
Ziua Por]ilor Deschise. Astfel, cei prezen]i
au putut vizita [coala, baza ei material`
bogat` [i modern` – peste 40 de laboratoare
de specialitate, biblioteci cu un fond de carte
de peste 30.000 de volume, sal` de sport
multifunc]ional`, baz` de sport \n aer liber,
muzeu, club [i, bine\n]eles, pavilioane [i
s`li de clas` care asigur` condi]ii optime
pentru ca activitatea de \nv`]`m#nt s` se
desf`[oare la un nivel ridicat.

Dup` masa festiv`, elevii au plecat \n
prima lor \nvoire, l`s#nd s` se a[tearn`
lini[tea peste aceast` frumoas` [coal` de
pe malul T#rnavei.

Locotenent-comandor
DAN HAGEANU

– ofi]er cu rela]iile publice –

{edin]a Comitetului sindicatului salaria]ilor
civili din Statul Major al For]elor Aeriene s-a
constituit \ntr-o nou` [i elocvent` expresie a
principiilor democratice care stau la baza acestei
organiza]ii, a grijii pe care organele de conducere
o poart` membrilor de sindicat [i a relevat,
totodat`, sprijinul consacrat desf`[ur`rii unei
activit`]i benefice de c`tre comandan]ii de la
diverse e[aloane.

Pre[edintele Comitetului, Constantin

Stoian, a reiterat aten]ia de care se bucur` \n
rezolvarea problemelor ce privesc via]a [i
activitatea sindicali[tilor, a celorlal]i salaria]i civili,
din partea conducerii Statului Major al For]elor
Aeriene.

Liderul sindicali[tilor a prezentat un raport
de activitate a Comitetului, precum [i inform`ri
referitoare la structura organizatoric`, modul de
aplicare a prevederilor Hot`r#rii Guvernului
Rom#niei privind criteriile metodologice de

ACTIVITATEA  SINDICAL~ –
PREZENT  {I  PERSPECTIVE

\ncadrare a locurilor de munc` \n condi]ii
deosebite pentru personalul civil, aspecte ce
decurg din restructurarea unit`]ilor militare [i,
\n acest sens, drepturile personalului civil ce va
fi disponibilizat, [i, nu \n ultimul r#nd, situa]ia
asigur`rii biletelor de odihn` [i tratament.

S-a apreciat c` exist` posibilit`]i de \nt`rire a
grupelor prin primirea de noi membri, ca [i de
\nfiin]are a noi grupe \n unit`]i [i institu]ii, \n
acest scop fiind invita]i salaria]i din garnizoane
unde formarea unor asemenea grupe  a fost
tergiversat`. Au fost nominalizate unit`]ile \n care
nu s-a manifestat interes pentru cuprinderea \n

organiza]ie at#t din partea comandan]ilor, c#t,
mai ales, a salaria]ilor civili.

Nu \n pu]ine locuri, [i nu o dat`, salaria]ii
civili pun \nainte de toate, uneori chiar exclusiv,
numai problema dob#ndirii de drepturi, de
avantaje fa]` de ceilal]i.

Prezent#nd concluzii le rezultate din
[edin]a Comisiei de Dialog Social de la
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, pre[edintele
Comitetului a f`cut cunoscute, \n acela[i
timp, demersurile \ntreprinse la Ministerul
Muncii [i Solidarit`]ii Sociale, la Ministerul
de Finan]e, la alte ministere [i  direc]i i

centrale pentru l`rgirea drepturilor ce s-ar
cuveni salaria]i lor,  cum ar f i ,  de pild`,
acordarea bonurilor de mas`, realocarea
unor sporuri [i indemniza]ii, o repartizare
mai echitabil`, \n jude]e, a biletelor de
odihn` [i tratament.

Participan]ii la discu]ii au adus \n aten]ie
neconcordan]ele existente \ntre prevederile
unor legi  [ i  actele  normative care le
reglementeaz` activitatea,  inechit`] i  \n
retribuirea pentru munci prestate \n acelea[i
condi]ii grele cu alte categorii de personal,
precum [i aspecte ale activit`]ii ce trebuie
desf`[urat` \n vederea \nt`ririi grupelor
sindicale.

A fost reales Biroul Operativ [i adoptat
Statutul Sindicatului.

PETRE B@N~

ACTIVITATEA  SINDICAL~ –
PREZENT  {I  PERSPECTIVE

Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu este gazda primului exerci]iu
de instruire \n comun pentru pilo]i rom#ni [i englezi. Delega]ia englez`
este \nso]it` de locotenent-comandorul Keith Marshall, adjunctul

ata[atului ap`r`rii al Marii Britanii la Bucure[ti, [i este format` din
140 de militari [i civili, opt aeronave HARRIER, o aeronav` VC-10 [i
dou` aeronave de transport C-130 Hercules. Delega]ia Statului Major
al For]elor Aeriene ale Rom#niei este condus` de comandorul Adrian

Marinescu [i este format` din 127 militari, opt avioane MiG-21 LanceR,
un elicopter IAR-330 echipat \n varianta MEDEVAC [i un avion AN-
26.

Pe durata exerci]iului se execut` misiuni de interceptare [i \nso]ire,
sprijin aerian apropiat, trageri [i bombardament individual [i \n celul`,
zbor \n forma]ie, respect#ndu-se procedurile [i standardele NATO.
De asemenea, \n scopul dezvolt`rii schimbului de experien]`, pilo]ii
rom#ni [i englezi execut` misiuni de zbor \n echipaje [i forma]ii mixte,
iar personalul de deservire rom#n asist` la procesul de refacere a
capacit`]ii de lupt` a aeronavelor britanice [i prezint`, la r#ndul s`u,
personalului de deservire britanic, modul de control [i refacere a
capacit`]ii de lupt` a aeronavelor rom#ne.

Comandorul Adrian Marinescu, conduc`torul delega]iei rom#ne,
ne-a precizat c` “desf`[urarea exerci]iului <<LONE KITE 2003>> va
reprezenta [i un test pentru determinarea gradului de opera]ionalizare
a p`r]ii rom#ne [i compatibilitatea cu structurile similare ale oaspe]ilor.
Diversitatea [i complexitatea misiunilor, modul de abordare a fiec`rei
etape din cadrul exerci]iului, iat` doar o parte din elementele ce ne
vor releva, \n mod real, gradul de preg`tire al personalului navigant
[i tehnic rom#n”. (C.P.)

“LONE  KITE
2003”

Exerci]iu de instruire \n comun a pilo]ilor

rom#ni [i englezi
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O zi special`
Meleagurile b`n`]ene erau

m#ng#iate de razele unui soare
tomnatic. |n fapt, \ntreaga s`pt`m#n`,
c#t a durat exerci]iul, condi]iile
meteo au fost favorabile zborului,
acesta fiind, \ntr-un fel, prinosul adus
de natur` eforturilor continue depuse
de personalul navigant [i tehnic, at#t
rom#n, c#t [i francez.

|n aer se sim]ea efervescen]a
unei zile cu caracter special.
Personalul tehnic efectua ultimele
verific`ri la cele trei aeronave Mirage
F1 [i [ase MiG-21 LanceR, ce urmau
s` decoleze. Asisten]a, format` din
c#teva zeci de persoane, reprezent#nd
presa civil` [i militar`, personalul
Centrului Cultural Francez din
Timi[oara [i familiile acestora, a[tepta
ner`bd`toare evolu]iile m`iestrelor
p`s`ri de foc. Zgomotul aproape
infernal nu p`rea s` deranjeze pe
cineva din asisten]`. |ntre timp,
personalul tehnic francez a anun]at
c` a descoperit o defec]iune la unul
din avioanele Mirage F1 [i nu poate
executa misiunea. Rapid [i f`r` nici o
ezitare s-a luat decizia ca un MiG-21
LanceR s` ia locul Mirage-ului F1 \n
forma]ia de zbor.

Momentul mult a[teptat sosise:
verific`rile tehnice se \ncheiaser`,
avioanele se \ndreptau c`tre pista de
decolare! Opt avioane, grupate \n trei
forma]ii de zbor, se preg`teau s`
despice cerul spre \nalturi. Prima
forma]ie de zbor, mixt`, \n care un
MiG-21 LanceR ocupa, onorant,
pozi]ia de [ef de forma]ie, a decolat.

La scurt timp, a fost urmat` \n baletul
celest de celelalte forma]ii de zbor.

Locotenent-colonelul Jean

Pierre Fontaine, ata[atul militar al

ap`r`rii pe l#ng` ambasada Fran]ei

din Bucure[ti, urm`rea cu aten]ie
desf`[urarea activit`]ii, concentr#n-
du-se, firesc, pe evolu]ia pilo]ilor ce
reprezentau pentru asisten]`, \n acel

ZBOR  DE  INSTRUIRE  ROMÂNO-FRANCEZ
|n perioada 29 septembrie – 6 octombrie a.c., Baza

Aerian` Timi[oara a fost pentru prima oar` gazda unui

exerci]iu de instruire \n comun a pilo]ilor rom#ni din

Escadrila 931 Avia]ie V#n`toare-Bombardament [i,

respectiv, francezi din Escadrila 1/30 “Alsace”. S-au

executat misiuni de zbor \n echipaje [i forma]ii mixte,

conform procedurilor [i standardelor NATO, de tipul

interceptare [i \nso]ire, sprijin aerian apropiat, trageri

[i bombardamente simulate, individual [i \n celul`.

moment, For]ele Aeriene Franceze.
|n timpul scurs p#n` la prima

trecere la vertical` a forma]iilor de
zbor, diplomatul militar ne-a m`rtu-
risit c` “desf`[urarea acestui exer-
ci]iu de instruire \n zbor s-a dovedit
extrem de uti l`.  Capabil i t`] i le
For]elor Aeriene ale Rom#niei sunt

foarte bune, astfel \nc#t ne-au fost
asigurate toate condi]iile pentru a
ne atinge obiectivele propuse. De[i
perioada alocat` desf`[ur`ri i
exerci] iului  a fost scurt`, s -au
efectuat zboruri intense, fapt ce a
solicitat  din pl in experien]a [i

priceperea personalului aeronavi-
gant”.

Un murmur \n asisten]` a fost
semnalul ce a anun]at prima trecere
la vertical` a forma]iilor de zbor.
Aliniate perfect, cele opt aeronave au
str`b`tut maiestuos [i rapid cerul
senin, l`s#nd \n urm` o asisten]` ce
regreta c` are la dispozi]ie doar c#teva

clipe pentru a le urm`ri evolu]ia.
Comandorul Chiril` Pane[,

comandantul deta[amentului

rom#n, volubil [i amabil, ca
\ntotdeauna, oferea explica]ii de
specialitate presei. |ntr-o scurt`
pauz`, ne-a precizat c` “preg`tirile
pentru desf`[urarea acestui exerci]iu
au \nceput \nc` din var`. S-au
executat zboruri \n echipaje [i
forma]ii mixte, fapt ce a contribuit la
cre[terea experien]ei, at#t pentru
partea rom#n`, c#t [i pentru cea
francez`. Toate misiunile au fost
efectuate conform standardelor [i
procedurilor NATO. Demn de
men]ionat este [i faptul c` a fost folosit
personal navigant [i tehnic doar din
Baza Aerian` Timi[oara”.

Spre deliciul celor prezen]i,
forma]iile de zbor au trecut de mai

multe ori la vertical`. Salutul pilo]ilor
rom#ni [i francezi, prin \nclinarea
aripilor avioanelor, a st#rnit un ropot
de aplauze din partea asisten]ei. Chiar
dac`, probabil, pilo]ii nu au sesizat
acest lucru, erau con[tien]i, cu
siguran]`, de admira]ia pe care o
st#rneau \n r#ndul “p`m#ntenilor”.

Maiorul Frederic May,

comandantul deta[amentului

francez, era la sol al`turi de echipajul
tehnic. Oferise, fiindc` a[a consi-
derase firesc, onoarea de a zbura, \n
acea zi special`, pilo]ilor mai tineri.
La acest exerci]iu a venit din proprie
voin]`, nu fiind numit. A mai
participat \n Rom#nia, \n anul 1998,
la un exerci]iu de acela[i tip,
organizat \n Baza Aerian` Fete[ti.
Atunci a zburat, \n echipaj mixt,
avionul MiG-21 LanceR. A fost o
experien]` unic`. Anul acesta, mai
bine spus la exerci]iul de la
Timi[oara, a zburat doar \n forma]ie
mixt`, l`s#nd, astfel, pilo]ii mai tineri
s` zboare \n echipaj mixt avionul MiG-
21 LanceR. Are o experien]` de zbor
foarte bogat`: a executat misiuni de
r`zboi \n Bosnia, Irak, Ciad, de tipul
sprijin aerian apropiat [i recu-
noa[tere. A efectuat 2.400 ore de zbor
pe avioane de tipul Alpha Jet, Jaguar,
Mirage F1. Cu ocazia acestui exerci]iu
[i-a re\nt#lnit doi prieteni mai vechi,
pilo]i rom#ni: c`pitanii Lauren]iu
Chiri]` [i Robert Zomoni]`, celui din
urm` fiindu-i [i instructor \n stagiul
pe care l-a efectuat \n Fran]a. “A fost
o onoare s` particip la acest exerci]iu
ca [ef al deta[amentului francez –
ne-a m`rturisit maiorul Frederic May
– [i s` execut misiuni \mpreun` cu

pilo]ii rom#ni. Consider, dup` deru-
larea acestui exerci]iu, c` pilo]ii
rom#ni au capabilitatea de a executa
o diversitate foarte mare de misiuni,
conform procedurilor [i standardelor
NATO”.

|n ultima trecere la vertical`
primele avioane care au rupt forma]ia
au fost Mirage-urile, fiind urmate de
MiG-urile din cea de-a treia forma]ie.
A fost o ultim` demonstra]ie de
m`iestrie a pilo]ilor francezi [i rom#ni,
pentru o asisten]` ce se \ndrepta cu
pa[i repezi spre expozi]ia static`.

“C’est
legendaire!”
O dat` aterizate, cele dou` Mirage

F1 au completat expozi]ia static` deja
format` din MiG-21 LanceR, MiG-23
[i IAR-330 Puma. Asisten]a roia \n
jurul aeronavelor, admir#nd \n primul
r#nd… pilo]ii, ce coborau maiestuos,
z#mbitori din carlingi.

Comandorul Octavian Ni]ulescu
a zburat \n echipaj mixt, pe Mirage
F1 cu c`pitanul Cedric Ballet. |nc`
influen]at de noua experien]`, ne-a
m`rturisit c` “zborul cu Mirage F1 a
fost foarte interesant. Avionul are o
manevrabilitate deosebit` [i r`s-
punde foarte bine la comenzi. De fapt,
\ntreaga s`pt`m#n` a fost interesant`,
\ntruc#t derularea acestui exerci]iu
a fost o provocare at#t pentru mine,
c#t [i pentru colegii mei. Am putut
constata, cu satisfac]ie c`, respect#nd
[i aplic#nd standardele NATO de
instruire, am putut executa \n comun
cu pilo]ii francezi toate misiunile
stabilite”.

C ` p i t a n u l  C e d r i c  B a l l e t ,
ins tructor de zbor, a fost foarte pl`cut
impresionat de modul \n care
comandorul Ni]ulescu a pilotat
avionul: “de[i se afla pentru prima
oar` la bordul Mirage-ului F1, a
executat o serie de manevre cu o
u[urin]` demn` de invidiat”.
C`pitanul Cedric Balllet a avut ocazia
s` zboare, la r#ndul s`u, \n echipaj
mixt, avionul MiG-21 LanceR. Ce
impresii a avut dup` efectuarea
zborului? “C’est legendaire!” Acela[i
lucru l-au declarat to]i pilo]ii francezi
ce au zburat MiG-ul 21 LanceR!

C`pitanul Jean Pierre Lassale,
instructor de zbor, a fost primul dintre
pilo]ii francezi care a efectuat un
zbor, \n echipaj mixt, cu MiG-ul 21
LanceR: “am tr`it o experien]`
deosebit`. Am executat o misiune de

rutin` ce a constat \n recunoa[terea
raionului, dar cel mai important este
faptul c` am putut zbura avionul
\mpotriva c`ruia m-am instruit timp
de 20 de ani!”

Sublocotenentul Castagnet Felip,
pilot \n escadrila 1/30 “Alsace”, a fost
cel mai t#n`r membru din personalul
aeronavigant francez. “Norocul mi-a
sur#s de dou` ori \n acest exerci]iu –
ne-a m`rturisit  Zipo (n.r. indicativul
de zbor al sublocotenentului Casta-
gnet Felip), – \ntruc#t am fost singurul
pilot francez care a zburat de dou`
ori, \n echipaj mixt, avionul MiG-21
LanceR. Am executat misiuni de
recunoa[tere a raionului [i de
simulare a execut`rii tragerilor \n
poligon. A fost perfect din toate
punctele de vedere! ” De[i este doar
de cinci ani pilot activ, Zipo a executat
numeroase misiuni \n Ciad [i Iordania,
\nsum#nd 650 ore de zbor pe avioane
de tipul Epsilon, Tucano, Alpha Jet,
Mirage F1.

Locotenentul C`t`lin Hulea a fost
cel mai t#n`r pilot rom#n care a zburat
\n echipaj mixt avionul Mirage F1: “am
executat c#teva viraje \n for]aj,
tonouri \n urcare [i cobor#re, cu dubl`
\ntoarcere, lansare cu vitez` mare
urmat` de decelerare puternic`.
Avionul a r`spuns foarte bine la
comenzi, dovedindu-se extrem de
manevrier. Parc` zburam cu
aeroplanul! A fost prima mea
participare la un exerci]iu de instruire
\n zbor interna]ional, iar experien]a
pe care am acumulat-o \n aceste zile a
fost extraordinar`!”

C`pitan CRISTIAN PREDA
Foto: locotenent-comandor

MARCEL ILIESE

De[i perioada alocat`

exerci]iului a fost relativ

scurt`, personalul aerona-

vigant, at#t rom#n, c#t [i cel

francez, a exploatat-o la

maxim. Schimburile de

experien]` pentru pilo]i [i

echipajele tehnice au avut o

amploare [i eficien]` deo-

sebite.

O dat` cu \ncheierea

acestui exerci]iu, personalul

aeronavigant rom#n a

parcurs o nou` [i important`

etap` \n instruirea bazat` pe

standardele [i procedurile

NATO.

Un avion MiG-21 LanceR \n misiune de recunoa[tere a raionului

Echipaj de zbor francez \ntors din misiune

Mirage F-1 – contemporan cu MiG-ul 21

ZBOR  DE  INSTRUIRE  ROMÂNO-FRANCEZ
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 La 3 octombrie 1938, prin |naltul
Decret Regal nr. 3578, ia fiin]`
Regimentul de Transmisiuni Aero,
dislocat \n cazarma “Marelui Voievod
Mihai de la Alba Iulia”, de la
Cotroceni–Bucure[ti.  La 1 aprilie

1939, regimentul prime[te primul
contingent de recru]i, care depun
jur`m#ntul militar la data de 2 aprilie
acela[i an, c#nd, \n Marea Sal` a
Tronului, regele Carol al II-lea
“]intuie[te” primul Drapel al
regimentului, care va fi \nm#nat
\nt#iului s`u comandant, locotenent-
colonelul Gheorghe Teodorescu, la 10
mai 1939.  |n data de 8 august 1939,
regimentul prime[te \nt#ia promo]ie
de subofi]eri, cu gradul de subloco-
tenent, absolven]i de [coal` militar`
de specialitate.  La 22 iunie 1941, o
dat` cu intrarea Rom#niei \n cel de-al
doilea r`zboi mondial, regimentul
pune \n func]iune centre de
transmisiuni \n Moldova [i Basarabia,
care vor asigura leg`turile telefonice,
telegrafice [i prin radio ale Corpului 1
Aerian Rom#n pe timpul ostilit`]ilor
militare.  La 20 iulie 1942, de Ziua
Avia]iei, la Curtea de Arge[, regele
Mihai al Rom#niei decoreaz` Drapelul
de lupt` al regimentului cu Medalia
Aeronautic` cu spade – clasa a 3-a,
pentru modul cum a ac]ionat \n
campania din Est.  La 1 noiembrie
1942, potrivit Decretului Lege nr. 2503,
Regimentul Geniu Aeronautic se
desprinde de Regimentul Transmi-
siuni Aero [i de Regimentul Geniu
Aero, Drapelul de lupt` r`m#n#nd la
Regimentul de Transmisiuni Aero
(comandant: maiorul Doroftei Gher-
m`nescu).  Dup` ofensiva de la
Stalingrad, subunit`]ile de trans-
misiuni ale regimentului se retrag o
dat` cu Corpul 1 Aerian Rom#n,

S`rb`toare de suflet la Regimentul de transmisiuni al For]elor

Aeriene: vineri, 3 octombrie 2003, s-au \mplinit 65 de ani de la

\nfiin]area acestei importante entit`]i militare din structura categoriei

noastre de for]e armate. 65 de ani \n frontul datoriei [i onoarei. 65 de

ani de \mpliniri, deveniri [i glorioase tradi]ii. Zi de revederi emo]ionante

\ntre camarazi din genera]ii diferite, zi de aduceri aminte, zi de bilan],

zi de \ndr`zne]e prospec]iuni de viitor. Despre trecutul, prezentul [i

viitorul regimentului ne-au vorbit pe larg comandantul de azi al

unit`]ii, colonelul Nicolae Marinic`, [i [eful statului major, locotenent-

colonelul Vasile Dorob`]. {i iat` ce am re]inut pentru dumneavoastr`,

stima]i cititori:

urm#nd ca \n aprilie 1943 s` fie trimise
din nou pe front, la nord de Marea de
Azov.  Contraofensiva sovietic` face
ca subunit`]ile regimentului s` se
retrag` \n totalitate \n ]ar`, la Tecuci,
unde instaleaz` un centru de
transmisiuni pentru deservirea
Avia]iei.  Dup` 23 august 1944,
regimentul prime[te misiunea de a
ap`ra zona de re[edin]`, precum [i alte
puncte sensibile din preajma Capitalei
– podurile de pe Arge[, din comunele
Ferdinand [i Darasti.  |ncep#nd cu
7 octombrie 1944, regimentul va \nso]i
Corpul Aerian Rom#n \n campania din

Vest, instal#nd succesiv centre de
transmisiuni la Sibiu, C#mpia Turzii,
Some[eni–Cluj, Satu Mare [i Turkene
(Ungaria).  Dup` 7 februarie 1945,
regimentul deserve[te Corpul Aerian
Rom#n, cu punctul de comand` la
Miskoltz, transmisioni[tii realiz#nd
leg`turile fir [i radio \ntre Corpul
Aerian Rom#n [i Statul Major al
Aerului, pe dou` axe. Subunit`]i ale
regimentului \ndeplinesc misiuni at#t
\n Ungaria, c#t [i \n Cehoslovacia, iar
dup` 9 mai 1945 asigur` leg`turile
trupelor rom#ne pentru re\ntoarcerea
\n ]ar`. Dup` \ncheierea r`zboiului,
regimentul a trecut la o nou` orga-
nizare, primind denumirea de Regi-
mentul 1 Aero Transmisiuni (coman-
dant: maior Constantin S`vescu), iar
din 10 iunie 1949, Regimentul 6 Deva
Transmisiuni (comandant: locotenent-
colonelul Constantin R`dulescu),
pentru ca din 7 mai 1951 s` se
numeasc` Regimentul 161 Aero
Transmisiuni [i s` primeasc` un nou
Drapel de lupt`.  Dup` 1952,
regimentul trece la executarea
serviciului de lupt` (operativ),
concomitent cu activit`]ile de
instruc]ie, [i particip` la exerci]ii [i
aplica]ii, precum [i la concursuri de
specialitate (“Olimpiada Transmisio-
ni[tilor”).  La 10 ianuarie 1959,
potrivit Ordinului nr. C.L. 002 transmis
de Marele Stat Major Comandamen-
tului Ap`r`rii Antiaeriene a Teri-
toriului (CAAT), unitatea prime[te
denumirea de Regimentul 85
Transmisiuni (comandant: Constantin

Sacagiu). La 20 octombrie 1969,
Drapelul de lupt` al regimentului este
decorat cu Ordinul “Steaua RSR” –
clasa a 3-a cu panglic` (comandant:
locotenent-colonelul Eduard Tiron),
pentru rezultate foarte bune \n

\ndeplinirea misiunilor de asigurare a
leg`turilor de transmisiuni ale CAAT.

 La 25 iulie 1984, are loc redislocarea
regimentului [i reorganizarea
dispozitivului de lupt` \n conformitate
cu nevoile \ncredin]ate (comandant:
locotenent-colonelul Toader Lungu).

 Pe timpul evenimentelor din
decembrie 1989, regimentul a
asigurat leg`turile fir, radio [i
radioreleu ale CAAT [i [i-a ap`rat
dispozitivele proprii. Au c`zut eroic la
datorie: sublocotenentul (post-

mortem) Marin Asan, subloco-

tenentul (postmortem) Marius

Haban, sublocotenentul (post-

mortem) Gheorghe Hele]eanu,

sublocotenentul (postmortem)

Gheorghe Ire]eanu [i subloco-

tenentul (postmortem) Kiroly

Mihai.  Regimentul a fost reor-
ganizat la 1 mai 1995, iar la 1
decembrie 1995, \n baza Decretului
Preziden]ial nr. 246, a primit un nou
Drapel de lupt` (comandant: colonel
Dumitru Leca).

De la 1 iunie a.c., regimentul
func]ioneaz` dup` un nou stat de
organizare [i func]ionare – unul
modern, suplu, eficient, \ntru totul
compatibil cu standardele [i exigen]ele
NATO – [i are ca misiune principal`
asigurarea leg`turilor de transmisiuni
la e[aloanele Statul Major al For]elor
Aeriene, Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal [i Comandamentul
Opera]ional Aerian de Rezerv`.  S-a
rezolvat problema profesionaliz`rii, \n
sensul c` to]i ofi]erii, mai[trii militari,
subofi]erii, salaria]ii civili [i militarii
angaja]i pe baz` de contract – care
\ndeplinesc func]ii de specialitate
corespunz`toare armei transmisiuni –
sunt clasifica]i at#t \n specialitatea
transmisiilor terestre, c#t [i
aeronautice.  Toate \ncadr`rile s-au
f`cut \n deplin consens cu criteriile [i
normele statuate de Ghidul carierei
militare. |n noua structur` sunt
prev`zute [i func]iile de preot, jurist [i
psiholog, unele din acestea fiind deja
\ncadrate.  Sub raport profesional,
ofi]erii regimentului sunt, \n propor]ie

de 100 la sut`, speciali[ti clasa 1 (radio,
radioreleu, telefonie-telegrafie);
mai[trii militari [i subofi]erii – 80 la
sut` clasa 1 [i clasa a 2-a, 20 la sut`
clasa a 3-a; salaria]ii civili – 100 la sut`
clasa 1; militarii angaja]i pe baz` de

contract sunt clasifica]i \n propor]ie de
100 la sut`. Doi ofi]eri au absolvit
cursurile de specialitate pe linie de
transmisiuni \n Italia [i Olanda,

ob]in#nd rezultate foarte bune.
Unitatea a participat la mai multe
exerci]ii [i aplica]ii NATO/PfP
(“COOPERATIVE KEY-2000” ,
“CORNERSTONE – 2003” etc.) [i a
asigurat leg`turile necesare \n cadrul
mitingurilor aeriene interna]ionale din
2000 [i 2001. Regimentul \[i
\ndepline[te irepro[abil misiunile,
ob]in#nd, de fiecare dat`, calificativul
“FOARTE BINE” la inspec]ii [i
controale, precum [i la exerci]iile de
mobilizare. Oamenii cu care unitatea
se m#ndre[te: maiorul ing. Dorinel

Sandu, [eful logisticii; maiorul

Nicolae }#[tea, comandant de

batalion; maiorul Renato Dra-

gomir, [ef compartiment opera]ii [i

instruc]ie; maiorul Nicolae Dinc`,

[ef de stat major de batalion;

locotenentul Valentin Neculai,

operator pe aparatura STAR;

sublocotenentul Florin Popescu –

comandant de pluton; mai[trii-

militari Lucian Cre]u [i Constantin

Cr#[mari, [efi de autospeciale;

sergen]ii-majori Marian Ifrim,

Flavius Fl`m#nzeanu [i Aurel

Berciu, [efi de autospeciale;

Pagin` realizat` de
colonel (r) NICOLAE RADU

A[adar, Regimentul de

Transmisiuni al For]elor

Aeriene este, la cei 65 de ani ai

s`i, o unitate prin excelen]`

tehnic`, dotat` cu mijloace de

leg`turi moderne [i performante,

la standardele [i exigen]ele

NATO. Iar oamenii regimen-

tului sunt \ndeob[te tineri,

excelen]i profesioni[ti, capabili

s` \ndeplineasc`, \n orice

condi]ii, misiunile primite,

motiva]i [i dispu[i, \n orice

moment, la autodep`[ire sub

toate aspectele.

Felicit`ri tuturor, iar
regimentului – un c`lduros
“LA MUL}I ANI”!

preotul militar Iulian Iliescu;

salaria]ii civili Gheorghe B`rbu-

lescu (specialist la atelierul de

mentenan]`), Carmen Ro[u

(telefonist`), Florentin Iepure

(electromecanic); caporalii militari

angaja]i pe baz` de contract Simion

Moldovan, Marian Vlad [i Cristian

Velicu (operatori).  Sub aspectul
dot`rii cu tehnic` de transmisiuni,
regimentul p`streaz` \n disponibilitate
mijloacele radio [i radioreleu care au
resursa de func]ionare epuizat`, \n
paralel cu introducerea, pe scar` larg`,
a sta]iilor radio din gama undelor
scurte [i ultrascurte “PANTHER” [i
“HARRIS”, cu salt \n frecven]` [i
posibilit`]i de secretizare a informa]iei,
compatibile NATO.  S-au \nlocuit
mijloacele de leg`tur` dep`[ite moral
[i s-a trecut de la comunica]iile
analogice la cele digitale.  |n
domeniul comunica]iilor telefonice [i
de transmitere de date, se pune accent
pe implementarea \n c#t mai multe
unit`]i a centrelor STAR, prin aceast`
re]ea asigur#ndu-se canale de date cu
capacit`]i \ntre 9,6 [i 128 kbs pentru
sistemele ASOC, INTRANET, SIMIN,
FDEx, STASA, VCSS, monitorizarea
sta]iilor radio pentru Poli]ia Aerian`,
\nlocuirea circuitelor de voce.

 Regimentul asigur` cu succes, prin
mijloacele din dotare, func]ia de suport
\n cadrul Programului ASOC,
utiliz#nd canale de comunica]ii

digitale [i tehnic` fibro-
optic`. Unitatea gestio-
neaz` 2 centre de
management regional [i
mai multe centre locale
\n cadrul Programului
STAR.  S-a trecut
hot`r#t la utilizarea
calculatoarelor [i infor-
matiz`rii la nivelul punc-
telor de comand`. S-au
f`cut importante achizi]ii
de echipamente active
de re]ea WAN [i LAN,
pentru realizarea re]elei
INTRANET pe suport
STAR, [i s-a pus \n
func]iune Sistemul Pilot
ASOC-final. S-au dezvol-
tat conectarea la INTER-
NET, diseminarea ima-
ginii radar [i trans-
miterea d a t e l o r  d e
z b o r .  Comunica]iile
radio beneficiaz` \n
prezent de achizi]ii de
sta]ii radio digitale \n
re]eaua strategic` sol-sol
[i \n re]elele sol-aer, ceea
ce face posibil` realiza-

rea acoperirii radio na]ionale pentru
dirijarea aeronavelor \n misiunile de
poli]ie aerian`.

Central` telefonic` de 10 numere, devenit`... istorie

Moderna sta]ie de radio pentru leg`turi sol-aer “HARRIS”

Centru STAR – \n variant` mobil`
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NH-90

AS-532 COUGAR
Pagin` realizat` de locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

Mi-8 HIP

Raza de ac]iune (km): 500

|nc`rc`tura maxim` (t): 20

Viteza maxim` (km/h): 295

Plafonul (km): 7

175 200   225    250     275     300

0  2    4               6       8      10

0 250  500    750     1000   1250

0  1    2                3       4               20

Misiuni: transport, sprijin aerian, evacuare.
Utilizatori: Fran]a, Germania, Italia, Olanda.

Diametrul elicei:

16,3 m;
Lungimea:

19,56 m;
|n`l]imea:

5,44 m;
Greutatea:

6,4 t;
Motoarele:

2 x 1253 kW.

Armamentul:

– rachete aer-aer;
– rachete aer-sol;
– rachete antisubmarin.

Misiuni: transport, recunoa[tere, evacuare.
Utilizatori: Germania.

Diametrul elicei:

32 m;
Lungimea:

40 m;
|n`l]imea:

11,6 m;
Greutatea:

28,2 t;
Motoarele:

 2 x 1.636 kW.

Armamentul:

Nu este \nzestrat cu armament.

Diametrul elicei:
21,25 m;

Lungimea:

25,33 m;
|n`l]imea:

5,55 m;
Greutatea:

7,3 t;
Motoarele:

2 x 1.250 kW.

Armamentul:

– Mitralier`: 12,7 mm;
– Rachete: S-5, Skorpion (Swatter).

Diametrul elicei:

15,6 m;
Lungimea:

18,7 m;
|n`l]imea:

4,92 m;
Greutatea:

4,3 t;
Motoarele:

2 x 1.400 kW.

Armamentul:

– Tun: 2 x 20 mm;
– Rachete: Exocet.

MULTIROL

Mi-26 HALO

Raza de ac]iune (km): 550

|nc`rc`tura maxim` (t): 4,6

Viteza maxim` (km/h): 298

Plafonul (km): 6
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0 250  500    750     1000   1250

0  1    2                3       4               5

Raza de ac]iune (km): 570

|nc`rc`tura maxim` (t): 4,8

Viteza maxim` (km/h): 250

Plafonul (km): 6
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Raza de ac]iune (km): 618

|nc`rc`tura maxim` (t): 4,5

Viteza maxim` (km/h): 278

Plafonul (km): 6
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MULTIROL

MULTIROL

MULTIROL

Misiuni: transport, recunoa[tere.
Utilizatori: Fran]a, Germania, Grecia, Spania, Turcia.

Misiuni: transport, recunoa[tere.
Utilizatori: Cehia, Germania, Polonia, Turcia, Ungaria.
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R
`spund la numele TUDOXE [i
lucreaz` la Comandamentul
Opera]ional Aerian Principal. Ini]ial,

nu prea au vrut s` ne spun` prea multe despre
ei. Poate [i unde nu-s a[a vorb`re]i (cu o excep]ie,
de care v` ve]i da seama pe parcursul articolului),
dar [i din modestie. La care s-ar putea ad`uga [i
rezerva c` v`z#nd at#tea c#te au de spus, cineva
ar fi tentat s`-i considere lipsi]i de modestie. Dar
noi ne-am interesat despre ei [i de la al]i colegi,
de la care am aflat numai lucruri bune. De pild`,
c`, at#t la locul de munc`, \n turele operative,
c#t [i \n blocul unde locuiesc, sunt oameni de
toat` isprava: harnici, pricepu]i, serio[i, cu o
comportare aleas`.

Cel al c`rui nume \l poart` familia, Dumitru,
este maistru militar clasa 1 [i a absolvit {coala
militar` de mai[tri militari de geniu [i construc]ii
de la Cernica, specialitatea instala]ii. Dar [tie s`
fac` mai de toate. De[i nu ne-a spus-o, din surse
colaterale, cu care cinci ani consecutiv Dumitru
Tudoxe a lucrat \n aceea[i tur`, am consemnat
un fapt inedit. Este maestru \n men]inerea
parametrilor corespunz`tori la centrala de frig,
un compartiment care, la fel ca [i celelalte,
func]ioneaz` ca o pies` de mare importan]` \n
marele angrenaj care zi [i noapte, ne\ntrerupt,
func]ioneaz` \n dispozitiv. De 23 de ani lucreaz`
\n acela[i loc de munc`, iar de 18 ani [i jum`tate,
i s-a al`turat \n unitate [i so]ia, doamna Florica. |n
via]`, [i-au spus unul altuia DA mai demult. Se
cunosc de c#nd erau copii. Au fost colegi de [coal`
\n comuna Fr`te[ti, jude]ul Giurgiu. S-au c`s`torit
c#nd el era \nc` elev de [coal` militar`, \n 1979.
Gravid` fiind, \n 1981, Florica Tudoxe a venit \n
Bucure[ti. {i, dup` o perioad` scurt` de c#]iva

Blocnotes sentimental

ani de munc` la Metrou, \n 1985 s-a hot`r#t s`-l
urmeze [i la unitate. Dragoste mare. |nfiripat`,
poate, chiar \n acei ani ai copil`riei la [coala
elementar`, c#nd ea era o feti]` cu codi]e [i
fundi]e, iar el un pu[ti cu ochii mereu iscoditori,
gata s` p`trund` \nc` de atunci \n sufletul omului.

Dup` o preg`tire \n unitate, a devenit
plan[etist`, pe 18 martie 1985. {i, de la \nceput, a
fost repartizat` \n sectorul cel mai greu. Ani \n [ir
a durat confruntarea cu situa]iile ivite pe
tronsonul de vest al spa]iului aerian. A avut \ns`
norocul s` “creasc`” sub \ndrumarea uneia dintre
cele mai severe specialiste, doamna Suzana
Ambrozie. Pl#ngea [i scria. Fiindc` i se p`rea c`
nu o s` fac` fa]` cu succes “bombardamentului”
de “]inte” ce invadau ecranele sta]iilor de
radioloca]ie. Harul “profesoarei” a g`sit \ns` mediu
prielnic \n ambi]ia tinerei plan[etiste de a dep`[i
st`rile de moment pentru a deveni ea \ns`[i o
reputat` specialist`. {i atunci, ca [i acum, nu [tie
cum s`-i mul]umeasc` acelei doamne at#t de
inimoase, de atent` cu ea, \n pofida unei severit`]i
care pe altele le inhiba.

{i a venit momentul greu al acelei ierni
’89, al revolu]iei, c#nd to]i radiolocatori[tii
s -au confruntat cu invazia de ]inte ce
\mp#nziser`, chipurile, cerul patriei, menit` s`
deruteze \ntregul sistem al ap`r`rii
antiaeriene. Apoi, r`zboiul din Iugoslavia,
c#nd, \n cea mai mare parte a turelor, 24 de
ore din 24 erau cu ochii pe avioanele ce
traversau spa]iul aerian al ]`rii, nesl`bindu-le
o clip` din aten]ie. {i, nu demult, r`zboiul din
Irak, c#nd cu brio s-au pus \n slujba asigur`rii
securit`]ii  aeriene a avioanelor militare
americane dislocate pe aerodromul Mihail

Kog`lniceanu. Din nou, “un sincer mul]u-
mesc”, doamnei Ambrozie!

Iat` c` niciodat` elevul nu-[i uit` profesorul
care l-a \nv`]at bine cum s`-[i fac` meseria.

|n 1982, a venit pe lume Dana. So]ii Tudoxe
\[i amintesc c` nu o dat`, c#nd era mic`, iar ei
erau nevoi]i s` lucreze \n aceea[i tur`, o luau cu
ei la serviciu. |n alte situa]ii, c#nd aveau loc
exerci]ii de alarmare, [i erau destule, o l`sau, de

la 6 ani, singur` \n cas` [i plecau \n cea mai mare
grab` la comandament, f`r` a-i p`r`si vreo clip`
g#ndul c` oric#nd se putea \nt#mpla ceva
nepl`cut. C#nd se \napoiau, cu cea mai mare
vitez`, o g`seau \n fa]a blocului, pl#ng#nd.

La unitate, c#nd mergea cu p`rin]ii, feti]a
desena pe asfalt fel de fel de imagini din lumea
ei, a copil`riei. Persoanelor mai v#rstnice, care
azi o au coleg`, tot acolo, la Comandamentul
Opera]ional Aerian Principal, ca operator spa]iu
aerian, asemenea mamei, aproape nu le vine s`
cread` c` subofi]erul aflat al`turi de ele este feti]a
din urm` cu 15–16 ani care “toaleta” aleile
comandamentului.

Dana este de c#teva luni sergent, \n urma
absolvirii cursului, [i este deja apreciat` pentru
modul \n care \[i face datoria. Dornic` s` se
specializeze \n profesia mamei, s-a \nscris la [coal`,
nu a ]inut cont c` este student` \n anul III la
Academia de {tiin]e Economice [i ar putea, ca
mai to]i tinerii de v#rsta ei, s`-[i dedice majoritatea
timpului studiului nenum`ratelor materii ce li se
predau \n sediul din Pia]a Roman`. Unii profesori
o \n]eleg [i o absolv` de obliga]ia de a fi prezent`
la cursuri, al]ii nu. Dar ea trece, cu sprijinul moral
dat de buna \n]elegere din cas`, peste toate.

Rare sunt zilele s`pt`m#nii c#nd Tudoc[ii se
afl` laolalt`. |[i predau, din mers, turele. Nici
revelioanele nu le-au f`cut mereu \mpreun`. C#nd
tura unuia dintre ei cade \n noaptea dintre ani, se
felicit` prin telefon. Performan]a este asigurat`
mereu acolo, la serviciu. Unde este cea de-a doua
familie a fiec`ruia dintre ei.

Comandor (r) PETRE B@N~

Cea mai veche lucrare din ]ara
noastr` [i, se pare, din lume, care
atest` construirea unui aparat de
zbor (rachet`), o reprezint`
Coligatul de la Sibiu (cunoscut
sub denumirea Pars Archivi Civitas
Cibernensis – Varia II – 374).
Originalul se afl` \n patrimoniul
Muzeului Na]ional de Istorie a
Rom#niei [i cuprinde, \n principal,
scrierile lui Conrad Haas, coman-
dantul Arsenalului Militar din Sibiu.
Cele trei capitole ale manuscrisului
sunt, de fapt, trei lucr`ri autonome
care au fost reunite deliberat. Avem
de-a face, \n fond, cu o carte despre
realizarea rachetelor, Conrad Haas
fiind considerat \n prezent p`rintele
rachetei cu mai multe trepte. Prima
parte a Coligatului de la Sibiu este

Cartea focurilor de artificii, care
prezint` diferite tipuri de pulberi
folosite ca mijloc de propulsie. Partea
a doua trateaz` modul de lansare a
“rachetelor de foc”. |n anul 1529,
inventatorul a construit o “s`geat`
(rachet`) de foc” cu mai multe
trepte, c`reia, \n anul 1535, i-a ata[at
aripioare \n forma literei “delta”,
care-i asigurau o stabilitate mai
bun` \n zbor. |n anul 1536, el a
construit “s`ge]i de foc” cu motoare
montate \n trepte sau \n baterii
(grupate), introduc#nd pentru
prima dat` \n terminologie cuvintele
“arunc`tor de rachete” (“rakhette-
nslock”) [i “rachete – s`ge]i de foc”
(“feuer und rakhettenspfeye”).
Toate realiz`rile cuprinse \n
manuscrisul “Varia II – 374” \i
asigur` lui Conrad Haas o prioritate
mondial`, el fiind cel mai vechi
constructor al unui precursor al
rachetei compuse (cu mai multe
trepte), pe al c`rei act de na[tere,
din anul 1529, apare numele cet`]ii
Sibiului. Ca o particularitate, din
manuscris [i din cele 31 de scrisori

Pro memoria

Pro memoria

Lucr`ri [tiin]ifice privind aeronautica rom#neasc`

publicate \n primul deceniu al secolului al XX-lea
personale aflate \n Arhivele Na]ionale
ale jude]ului Sibiu reiese [i faptul c`
inventatorul Conrad Haas a participat
la luptele duse \mpotriva turcilor \n
anul 1542, \n preajma Vienei, [i la
ac]iunile militare de l#ng` Bratislava.

Interesat de pulberile apte pentru
a fi folosite \n scopuri pirotehnice,
Conrad Haas s-a oprit asupra unor
re]ete (de pulberi) realizate de Hans-
Johann Walach (Ioan Rom#nul),
proprietarul unei manufacturi de praf
de pu[c`. De la acesta preia dou`
re]ete de preparare a combustibilului
solid pentru realizarea propulsiei
rachetelor. Trec#nd din nou prin
Sibiu, \ntre anii 1552 – 1556, Conrad
Haas cump`r` alte cinci re]ete de
pulberi.

La \nceputul secolului al XX-lea,
preocuparea pentru facilitarea
decol`rii [i ateriz`rii pe distan]e
foarte mici a fost abordat` de
cercet`torii rom#ni, \n timp ce \n
apusul Europei aceast` preocupare
era inexistent`, ca, de altfel, [i
problema zborului cu decolare [i
aterizare pe vertical`.

Locotenentul Radu Rosetti, care
va urca treptele ierarhiei militare
p#n` la gradul de general, istoric
erudit, s-a preocupat de zborul
vertical [i, \n anul 1908, a elaborat
studiul intitulat “Memoriu asupra

stadiului actual al naviga]iunii

aeriene [i organizarea trupelor

aerosta]iere \n armatele str`ine”,
pe care l-a publicat \n Revista
“Rom#nia militar`”. |n subcapitolul
Vase (aparate de zbor) mai grele dec#t
aerul, autorul precizeaz` c` “aceste
aparate \ntrebuin]eaz` ca putere
sus]in`toare presiunea aerului pe
suprafe]ele \n mi[care”, iar \n ceea
ce prive[te elicopterele, “acestea
\ntrebuin]eaz` elicea at#t pentru
sustenta]ie, c#t [i pentru propul-
siune”.

Inginerul Nicolae Sl`niceanu a
elaborat, \n 1909, un studiu despre

elicoptere, subliniind pericolul pe
care-l reprezint` zborul vertical. |ntre
anii 1908 [i 1912, un num`r de opt
cercet`tori rom#ni s-au preocupat de
zborul vertical, iar trei dintre ei au
experimentat aparatele lor cu mult
succes [i \n condi]ii reale. Dintre
ace[tia amintim pe I. N. Vasiliu,
Grigore Bri[cu [i Dumitru (Tache)
Brum`rescu. De remarcat faptul c`
primele cercet`ri \n domeniul
teoretic, dar [i practic, al zborului
vertical au fost \ntreprinse de Rodrig
Goliescu, \nc` din anul 1907. Numai
astfel se explic` studiul s`u intitulat
Legile dinamismului diferitelor
mediuri aeriene, publicat la Bucure[ti,
\n “Revista automobil`”, \n anul 1909.
|ncep#nd prin \ncerc`ri teoretice \n
problema zborului mecanic, ideile lui
Rodrig Goliescu au evoluat c`tre
solu]ion`ri concrete, el proiect#nd un
aparat de zbor de o concep]ie complet
nou`, pe care l-a denumit “Avioplan”.

Realizat ca model zbur`tor,
aparatul se caracteriza printr-un
fuzelaj tubular, av#nd diametrul mult
mai mare dec#t cele aplicate la
aparatele de zbor din timpul s`u, [i
deschis la ambele extremit`]i. Elicea
avea diametrul egal cu diametrul
fuzelajului – solu]ie care trebuia s`
conduc` la cre[terea trac]iunii elicei,
la diminuarea rezisten]ei pasive [i la
sporirea stabilit`]ii \n zbor a
aparatului. Rodrig Goliescu a plecat
\n Fran]a [i a brevetat “Avioplanul”,
construind “Avioplan nr. 2”, cu care
a efectuat primele zboruri \n
prim`vara anului 1912. Aparatul a fost
adus \n ]ar` [i ad`postit \n hangarele
Complexului aeronautic de la Chitila.
Din nefericire, o furtun` puternic` a
distrus hangarul \n care era
“Avioplanul nr. 2”, el deterior#ndu-
se grav, iar inventatorul n-a mai avut
bani s`-l refac`. Conceptual, aparatul
“Avioplan nr. 2” nu mai avea fuzelaj
tubular, ci unul semicircular, din
extremit`]ile sale laterale pornind

aripile unui sistem monoplan cu o
curbur` deosebit de pronun]at` la
intrados [i cu un profil mult mai gros
dec#t aripile folosite \n acea vreme.

Contribu]iile lui Rodrig Goliescu
[i Tache Brum`rescu la rezolvarea
zborului vertical [i pe distan]e scurte
au o mare \nsemn`tate. Faptul c`, la
datele respective, nu apar solu]ii
similare sau cel pu]in apropiate \n alte
]`ri confirm` originalitatea ideilor,
motiva]iilor [i rezolv`rilor tehnice ale
acestor inventatori rom#ni.

Un aport important la studiul
teoretic al aerodinamicii l-a avut [i
profesorul {tefan Hepites, fizician de
renume mondial. |n lucrarea sa,
Ultimele progrese ale naviga]iunii

aeriene , publicat` \n anul 1910,
autorul demonstra c` schimb`rile
care se produc \n atmosfer`, schim-
b`ri care nu sunt uniforme nici la
suprafa]a p`m#ntului, nici la limita
extrem` a atmosferei, puteau fi
studiate cu ajutorul baloanelor [i
dirijabilelor. Autorul abordeaz` [i
problema aparatelor de zbor mai grele
dec#t aerul – “avia]iunea”. Cerce-
t`torul rom#n pune \n discu]ie
probleme de viitor, precum zborul \n
condi]ii meteorologice dificile
(“atmosfer` agitat`”) [i utilizarea
baloanelor dirijabile ca aparate de
transport comercial. |n ansamblu,
lucrarea amintit` este considerat` ca
una din cele mai bune din lume la
vremea respectiv`.

Preocup`ri \n domeniul aero-
nauticii a manifestat [i G. V. Ghi]escu,
care, \nc` din anul 1880, prin
con]inutul conferin]elor sale despre
baloanele dirijabile, a atras interesul
multor cercet`tori din ]ar` [i din
str`in`tate. Apreciat` a r`mas
lucrarea sa Les Ballons dirijables et les

plus lourds que l’air, tradus` [i \n limba
german`. Nu se cunoa[te cu
exactitate data c#nd a fost elaborat`,
dar, dup` p`rerea mai multor
speciali[ti de prestigiu, aceasta a
ap`rut \nainte de 1900. Autorul
prezint` proiectul unui balon
dirijabil, care avea multe nout`]i \n
ceea ce prive[te stabilitatea lui \n
zbor. G. V. Ghi]escu atrage aten]ia
asupra faptului c` \nveli[ul textil al

aparatului de zbor, care nu este de
cea mai bun` calitate, poate pune \n
pericol via]a celor afla]i la bordul
s`u, \ntruc#t hidrogenul este un gaz
exploziv.

Sub titlul C#teva cuno[tin]e
meteorologice [i agronomice, G. V.
Ghi]escu abordeaz` unele probleme
de fizic`, chimie [i agronomie.
Inventatorul d` interpret`ri juste
manifest`rilor specifice privind
regimul meteorologic al provinciilor
rom#ne[ti [i trage concluzii de un
real interes \n privin]a posibilit`]ilor
de interven]ie aerian` \n vederea
modific`rii unor anumite situa]ii
naturale. El abordeaz` ideea
declan[`rii ploii prin explozii
pirotehnice \n straturile superioare
de nori. Gheorghe Varlam Ghi]escu
a prezentat Academiei de {tiin]e din
Paris studiul cu tema: Legile

dinamismului diferitelor medii

aeriene, publicat ulterior \n revista
“La France automobile et aérienne”

din 15 mai 1909. |n anul 1913, la
Bucure[ti, G. V. Ghi]escu public`
lucrarea La philosophie et mecanique

nouvelles, reunind \n paginile sale
\ntreaga contribu]ie [tiin]ific` ce
abordeaz` mecanica din punct de
vedere filozofic.

Colonelul C. A. T`n`sescu a fost
primul ofi]er superior rom#n care a
studiat problemele privind locomo]ia
aerian`. |n lucrarea Naviga]ia
aerian`, el a elaborat defini]iile unor
termeni \ntrebuin]a]i \n aero-
nautic`, alc`tuind pentru prima
dat` \n ]ara noastr` un text necesar
[i util, cu at#t mai mult cu c#t
con]inutul defini]iilor era – raportat
la nivelul [i nomenclatura vremii –
\ntru totul corect. Partea a doua a
lucr`rii, intitulat` Tehnica
baloanelor, abordeaz` \ntrebuin-
]area acestora \n scopuri militare,
autorul milit#nd pentru dotarea
aerosta]iei rom#ne[ti cu baloane
moderne.

C`pitan MARIN S|LEA
doctorand \n istorie
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DIALOG CU CITITORII

Maistru militar (r) EUGEN

NICOLESCU: Iat` tot ceea ce v`
intereseaz` \n leg`tur` cu impozitarea
pensiilor militare. Aceasta se face \n
baza art. 4 alin. 1, litera e [i art. 44
alin. 1 [i 4 din O.G. nr. 7/2001 privind
impozitul pe venit, aprobat`, cu
modific`ri [i complet`ri, prin Legea
nr. 493/2002. Pensiile mai mici sau
egale cu 5.700.000 de lei nu se
impoziteaz`. Pentru pensiile ce au o
valoare cuprins` \ntre 5.701.000 [i
7.800.000 de lei se impoziteaz` cu 18
la sut` doar suma care dep`[e[te
5.701.000 lei. Pensiile mai mari de
7.800.000 de lei se impoziteaz` astfel:
la diferen]a de 2.100.000 de lei (dintre
7.800.000 [i 5.700.000 lei) se re]ine o
sum` fix` de 378.000 de lei; la suma
ce dep`[e[te diferen]a respectiv`
(2.101.000 lei), se aplic` un impozit de
23 la sut`. Dac` se va trece la
impozitarea unic`, a[a cum a propus
Guvernul, vom reveni cu preciz`rile
de rigoare. La a doua \ntrebare
r`spunsul este negativ. Nici o
persoan`, indiferent de statut sau
situa]ie de moment, nu poate
beneficia de dou` sau mai multe

ajutoare sociale de la stat \n acela[i timp.

Salariat civil ION CRISTEA:

Potrivit Ordinului nr. M112, care
modific` unele prevederi din “Normele
metodologice privind acordarea unor
drepturi b`ne[ti personalului militar [i
civil”, personalul militar [i civil
beneficiaz` lunar, pentru titlul de
clasificare de]inut, de o indemniza]ie
de 6–10 la sut` din solda lunar`,
respectiv salariul de baz` (10 la sut`
pentru clasa 1, 8 la sut` pentru clasa a
2-a, [i 6 la sut` pentru clasa a 3-a).
Indemniza]ia se acord` pe toat` durata
c#t personalul \[i men]ine titlul de
clasificare. Aten]ie: persoana care
de]ine mai multe titluri de specialist de
clas` (cazul dumneavoastr`)
beneficiaz` de o singur` indemniza]ie,
respectiv cea corespunz`toare titlului
de specialist cu clasarea cea mai mare
(clasa 1).

Sergent-major ANGELICA

CIOB@C~:  Ne pare foarte bine c` nu

ne-ai uitat, draga noastr` Angy. E
adev`rat c` ne-am mutat \ntr-o alt`
cazarm`, dar am r`mas la fel de
ospitalieri cum ne [tii. Te a[tept`m cu
ner`bdare s` ne vizitezi [i s` aduci [i
“bogata coresponden]`” cu care ne…
amenin]i. Paginile revistei noastre \]i
stau \ntotdeauna la dispozi]ie, ca [i
tuturor colegelor tale care au ceva
de spus celorlal]i. S` fie \ntr-un ceas
bun!

C`pi tan (r)  GABRIEL

POPA:  V` mul]umim foarte mult
pentru aprecier i le  la  adresa
calit`]ii publica]iei noastre. Am
re]inut solicitarea dumneavoastr`
[i  ne vom conforma \ncep#nd
chiar cu primul num`r de revist`,
pe care vi-l vom expedia pe adresa
indicat`. C#t prive[te colaborarea
cu noi ,  v` a[tept`m cu drag`
inim`. Desigur, mai pu]in versuri
[i materiale care s` dep`[easc` 2
fi le de manuscris.  |n schimb,
caricaturi, epigrame, informa]ii,
\nsemn`ri ,  portrete – c#t mai
multe [i c#t mai la obiect. V`
a[tept`m!

DIALOG CU CITITORII

Num`rul 10
al revistei cu
acest nume, ce
apare la Arad,
are un sumar
demn de toat`
aten]ia. Astfel,

domnul Cornel
M a r a n d i u c ,

mentorul [i principalul realizator al
publica]iei, a avut l`udabila ini]iativ`
de a readuce \n memoria noastr` asul
avia]iei de v#n`toare \n timpul celei
mai mari conflagra]ii
a secolului trecut,
c`pitanul erou Ale-
xandru {erb`nescu,
prin relat`rile unuia
dintre coechipierii s`i,
nu mai pu]in repu-
tatul pilot de v#n`-
toare, octogenarul de azi, generalul
de flotil` aerian` (r) Ion Dobran.

Sunt reproduse c#teva din
ac]iunile de lupt` conduse de cel ce
avea s` intre \n istoria avia]iei noastre
de front ca unul din marii performeri
ai victoriilor aeriene, al`turi de ilustrul
s`u camarad, decorat [i el cu cea mai
\nalt` distinc]ie militar` de r`zboi,
Constantin Cantacuzino (B#zu).

|n numai trei ani c#t a servit \n
avia]ia militar`, \n cea mai cr#ncen`
perioad` a ei, Alexandru {erb`nescu,
ini]ial ofi]er de v#n`tori de munte, a
scris pagini de glorie nepieritoare pe
altarul slujirii aripilor rom#ne[ti. Din
p`cate, la morm#ntul lui din Cimitirul
Ghencea Militari, pe 18 august, c#nd
este comemorat, tot mai pu]ini vin
s`-i prezinte un pios omagiu. Anul
trecut, de pild`, nu au mai venit nici
familia, nici cadre militare, de[i a fost
[i r`m#ne un simbol pentru pilo]i.
Sufletul acestor momente de

O R I Z O N T
AV I AT I C

reculegere r`m#ne, la 85 de ani, tot
generalul Ion Dobran, care, la crucea
eroului, face apelul Grupului 9
V#n`toare. {i tot mai pu]ini r`spund
prezent…

Impresionante sunt [i memoriile
de r`zboi semnate de un alt veteran
al avia]iei de bombardament, de
aceast` dat`, Eugen Marinescu, un
serial, din c#te am \n]eles, care
continu` seria povestirilor inaugu-
rate \n num`rul anterior al revistei
\n care sunt evocate scene de un

tragism zguduitor.
Tot \ntr-un serial

se constituie [i
explica]iile [tiin]ifice
pe care cunoscutul
aviator instructor [i
antrenor emerit Con-
stantin Manolache le

d` cu privire la executarea zborului
acrobatic, \n care [i acum, de[i aflat
la o v#rst` trecut` bine de [apte
decenii, domnul Manolache r`m#ne
un as al a[ilor.

Comandorul aviator (r) Dan
Stoian ne prezint` [i \n acest num`r
episoade inedite ale c`ror personaje
principale sunt pilo]i din eroica
promo]ie 1941.

Dar eroice au fost [i promo]iile
de dup` r`zboi. F`r` a se afla \n b`taia
gloan]elor \n timpul misiunilor
executate, mul]i dintre absolven]i au
c`zut la datorie pe frontul recon-
struirii unei for]e aeriene puternice,
al apari]iei avia]iei cu reac]ie.
Locotenent-comandorul (r) Mircea
Constantinescu semneaz`, \n acest
sens, o emo]ionant` \nsemnare
despre promo]ia 1953 care [i-a
aniversat, nu de mult, jubileul.

PETRE B@N~

E ste replica pe care un
cunoscut fost pilot de linie,

comandorul (r) Dumitru Caraman, a
dat-o la adresa realizatoarei de
televiziune Mihaela Tatu, dup` ce i-a
propus ca la emisiunile ei s` invite [i
femei pilot, pentru a sus]ine
rubrica “De 3 x
femeie”,  pe care
moderatoarea o
are la postul Acas`.
Aici, ca [i la alte
posturi de radio [i televiziune, precum
[i la diverse publica]ii, unde a \ncercat
s` re]in` aten]ia asupra necesit`]ii de
cuprindere \n spa]iul de emisie adecvat
ori \n cel tipografic a unor personalit`]i
din domeniul aeronauticii, temerarul
pilot a fost fie refuzat, fie am#nat ori
neluat \n seam`. {i, s` nu uit`m, el
este [i autorul unei c`r]i memorabile
despre avia]ie.

Interven]ia lui,  ca [i  a altor
membri ARPIA, a avut scopul de a
veni \n \nt#mpinarea unor tineri
care cunosc mai pu]ine despre
aeronaut ic`,  dar  [ i  de a  face

publice, din surse
a u t o r i z a t e ,
problemele ce le
impl ic` acest
f a s c i n a n t

domeniu,  \ntruc#t  s -a
constatat c` sunt mul]i neaveni]i
care abordeaz` de pe pozi]ii adesea
r`ut`cioase chestiunile de fond ale
avia]iei.

Explica]ia refuzului a fost aceea
c`, chipurile, au prioritate vedetele!
Scos din fire, Dumitru Caraman a
replicat: “Eu v` pot prezenta <<n>>
vedete,  care nu sunt  de 3  or i
femeie, ci de 10 ori!” F`r` comen-
tarii. (P.B)

Am pornit de la celebrele cuvinte ale lui Nicolae Iorga,
ad`ug#nd cuv#ntul to]i \n urma semnal`rilor f`cute la
[edin]a de la sf#r[itul lunii septembrie a filialei Bucure[ti a
Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii, [edin]` consacrat`, cum era [i firesc,
comemor`rii a 90 de ani de la tragica moarte a genialului
inventator.

Cu acea ocazie, din informarea prezentat` de
comandorul (r) Aurel Pruia, secretarul filialei, ca [i din
interven]iile generalului-maior (r) Aurel Niculescu, ale
c`pitan-comandorului (r) ing. Jean D`sc`lescu, ale altor
membri, am re]inut o constatare trist`. |n afara activit`]ilor
comemorative men]ionate \n num`rul trecut al revistei
noastre, precum [i cea desf`[urat` la liceul “Spiru Haret”,
din Bucure[ti, de c`tre generalul Niculescu, [i a altora, la
Or`[tie [i Bin]in]i, la care au fost de fa]` \n special membrii
ARPIA, cei mai mul]i fo[ti militari activi, alte institu]ii [i
persoane nu s-au obosit s` readuc` \n memoria oamenilor
numele [i realiz`rile de excep]ie ale celui ce a fost pionier
de seam` al avia]iei rom#ne [i mondiale.

A[a cum remarca, cu m#hnire, comandorul (r) Aurel
Pruia, nu au participat la activit`]ile comemorative de la
Cimitirul Militar Bellu [i nici la altele, unde ARPIA [i-a
dovedit din plin pre]uirea fa]` de marele \nainta[, institu]ii

de profil ale Departamentului Avia]iei Civile din Ministerul
Transporturilor, ale Academiei de Avia]ie, ale Aeroclubului
Rom#niei. Presa scris` [i audiovizual` aproape c` nici n-a
consemnat evenimentul, altele fiind subiectele preferate
de mass-media noastr`, interesat` exclusiv de aspectul
comercial al activit`]ii.

Au ajuns oameni, fo[ti pilo]i, veni]i de peste hotare, din
Canada [i din SUA, la activitatea comemorativ` de la
Or`[tie, s` se \ntrebe de ce rom#nii nu-l mai pre]uiesc pe
Vlaicu. Dar parc` numai pe Vlaicu!? Se \ncearc` cumva
[tergerea unui trecut de glorie al aripilor rom#ne[ti?

|n schimb, \n zilele ce au urmat nefericitului accident
aviatic de la C#mpia Turzii, \n care [i-a pierdut via]a un
foarte valoros pilot militar, mass-media s-a \ntrecut \n a
prezenta \n culori c#t mai sumbre soarta pilo]ilor [i
capabilit`]ile avioanelor MiG-21 LanceR. “Contin` s` cad`
MiG-urile”, relua un general \n retragere supratitlul unor
emisiuni [i articole de ziar. “Dar nu numai MiG-urile cad –
a continuat el m#hnit. Cad [i F-urile, cad avioane \n toate
armatele”. {i avioane civile, de[i foarte moderne, se
pr`bu[esc.

{i Vlaicu a c`zut. Pentru o cauz` nobil`! Cu pre]ul vie]ii
sale a semnat certificatul na[terii avia]iei rom#ne! {i, Doamne,
peste el se \ncearc` a se a[terne v`lul negru al uit`rii!

Ne-a sosit la redac]ie bro[ura pe
care filiala Craiova a Asocia]iei
Rom#ne pentru Propaganda [i
Istoria Aeronauticii  a tip`rit-o cu
prilejul \mplinirii a cinci ani de
activitate.

Din cuprins, semnal`m mesajele
primite din partea unor personalit`]i
ale avia]iei noastre militare, a unor
pre[edin]i sau membri marcan]i ai
filialelor din ]ar`, precum [i a
reprezentan]ilor de frunte ai
autorit`]ilor administra]iei locale,
articolul omagial semnat de liderul
filialei, locotenent-comandorul (r)
ing. Marin Iov`nel.

Bun` ideea realizatorilor bro[urii

de a face publice structura A.R.P.I.A
pe ]ar`, celelalte filiale din teritoriu.
Cititorii pot astfel afla c` mai
fiin]eaz` filiale A.R.P.I.A. \n afara
celei s`rb`torite [i a filialei din
Capital`, \n ora[ele: Cluj-Napoca,
Bac`u, Bra[ov, Buz`u, Constan]a,
Gala]i, Sibiu [i Timi[oara.

|n memoriam, sunt \ncredin]ate
tiparului numele aviatorilor din
Flotila III Bombardament Craiova,
care au c`zut la datorie, [i a celor
disp`rute \n campania din 1941.

Bro[ura se \ncheie cu tabelul
membrilor filialei [i cu o ilustra]ie
adecvat`, ce surprinde momente
din activitatea acestei filiale. (P.B.)

A.R.P.I.A.  Craiova,

LA  ANIVERSARE

Inginerul IOSIF {ILIMON s-a
n`scut la Satu Mare \n ziua de 22 iulie
1918. Absolvent  al Institutului
Politehnic din Bucure[ti, specialitatea
avia]ie, \n 1942 s-a angajat la IAR
Bra[ov. La \nceput a lucrat \n biroul
de studii [i proiect`ri, dup` care a fost
numit [eful sec]iei de produc]ie, p#n`
\n anul 1946, c#nd uzina s-a desfiin]at.
|ntre timp, a urmat [coala de pilotaj la
S#npetru. Dup` desfiin]area IAR
Bra[ov, a continuat s` lucreze \ntr-o
sec]ie de planoare r`mas` \n incinta
\ntreprinderii.

|n activitatea sa de 40 de ani, Iosif
{ilimon a proiectat [i construit peste
20 de tipuri de planoare [i moto-
planoare, cu unele ob]in#nd recor-
duri interne [i interna]ionale de vitez`,
pant` sau durat` de zbor. Printre
tipurile construite \n serii mai mari au
fost planoarele: IS-B2 [i IS-29D2, 480
de buc`]i, din care 290 au fost
exportate, [i motoplanoarele IS-28 M2,
60 de buc`]i, din care 39 – exportate.

Planoarele [i motoplanoarele

construite de inginerul Iosif {ilimon la
Ghimbav–Bra[ov au fost brevetate [i
exportate \n 17 ]`ri, unele din ele cu
tradi]ie \n construc]ii aeronautice, ca:
S.U.A., Anglia, Fran]a, Germania,
Canada, precum [i \n Australia, Japonia,
China, India etc. |n anul 1980, de la
Ghimbav–Bra[ov, trei motoplanoare IS-
28M2 [i-au luat zborul cu destina]ia
Tocumwal–Australia, parcurg#nd o
distan]` de 22.000 km, \n 154 de ore,
cu o vitez` medie de 143 km/h.

Printre inven]iile sale se num`r`
primul avion metalic IS-24 multifunc-

]ional, construit dup` r`zboi, primul
planor metalic [i primul planor din fibr`
de sticl`. Inginerul Iosif {ilimon, \n
calitate de director tehnic la ICA–
Bra[ov,[i-a adus contribu]ia, \n anii
1969–1975, la asimilarea [i fabricarea \n
]ar`, dup` licen]` francez`, a
elicopterelor IAR-316B (Alouette III) [i
a elicopterelor IAR-330 (PUMA),
destinate nevoilor interne [i pentru
export. De asemenea, a contribuit la
fabricarea elementelor de comand`
pentru avioanele BN2, executate la IAV
Bucure[ti, dup` licen]` englez`, avioane
destinate exclusiv pentru export.

Inginerul {ilimon are titlul de
maestru al sportului [i de]ine insigna
de aur pentru zborul f`r` motor [i
diploma interna]ional` “Paul Tissan-
dier”.

A fost mul]i ani profesor
universitar la Institutul Politehnic din
Bra[ov, perioad` \n care a publicat
numeroase lucr`ri tehnico-[tiin]ifice,
unele din acestea fiind traduse [i \n
str`in`tate.

A decedat \n anul 1981.

Comandor (r) ing.
VALERIAN {ERB~NESCU

UN MARE  INVENTATOR
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Nu este vorba de un salt cu
para[uta, cum s-ar putea \n]elege din
titlu, ci de o premier` care a avut loc
\n Bulgaria. Cu elicopterele IAR-330
PUMA SOCAT au ac]ionat echipaje
comandate de c`pitani [i nu de ofi]eri
superiori, ca \n aplica]iile anterioare.
Cu o singur` excep]ie: locotenent-
comandorul Constantin Grigore. “Le

venise vremea”, cum se exprima
comandorul Lauren]iu Simionescu, cu
un timp \n urm`. Afirma]ia suna [i ca
un gir pe care conducerea unit`]ii \l
d`dea acestor tineri cu o bun`
experien]` \n tehnica pilotajului [i a
aplica]iilor.

Numirea c`pitanilor ca [efi de
echipaje, ca [i a locotenen]ilor pe
cel`lalt post, de secund, \ntr-un
exerci]iu multina]ional, \n care se
ac]iona sub comand` NATO, al`turi
de elicopteri[ti din alte ]`ri, cu vechi
state \n aplica]ii de o asemenea
anvergur`, a fost un act \ndrept`]it,
necesar [i curajos. A[teptat chiar. De
ambele p`r]i. C`pitanii Aurelian
Badea, Cristian Ciochin`, Cristian
{tef`nescu erau deja cu stagiu, dar \n
calitate de secunzi, \n misiuni
efectuate \n Fran]a sau \n Polonia, la
Strong Resolve, unde au ac]ionat \n
misiuni dintre cele mai diverse [i
riscante, cu condi]ii meteorologice
nemai\nt#lnite p#n` atunci, precum [i
\n alte aplica]ii din ]ar` [i str`in`tate.
La r#ndul lor, locotenen]ii vroiau s`-[i
confirme [i \ntr-un alt mediu calit`]ile
de zbur`tori, dar [i de lupt`tori,

LA COOPERATIVE KEY 2003

formate \n pu]inii ani de c#nd fac parte
din Baza Aerian` Titu. Acela[i lucru
[i-l doreau cu ardoare [i c`pitanii cu
mai pu]ine misiuni efectuate p#n`
acum \n str`in`tate.

{i de o parte, [i de alta s-a f`cut tot
posibilul pentru ca r`spunsul la
\ncrederea acordat` s` fie pe m`sur`.
{i s-a reu[it. De bun augur a fost
deplasarea p#n` \n Bulgaria. Zborul [i
aterizarea la destina]ie au decurs \n
siguran]` deplin`. Condi]iile meteoro-
logice, predominate de cea]`, ploaie,
i-au mai \ncercat \ntr-o zi, chiar [i \n
zborul spre Sofia, dar rezultatele au
fost foarte bune. Erau c`li]i din timpul

intemperiilor cu care s-au confruntat
\n Fran]a [i \n Polonia, \ndeosebi.

Dar nu tehnica pilotajului era
problema, indiferent de vreme. Doar au
clasific`ri superioare, sunt instructori de
zbor de c#teva luni, unii chiar noaptea.

Activitatea lor la COOPERATIVE
KEY 2003 a vizat, cu preponderen]`,
ac]iuni de c`utare-salvare \n c#mpul de
lupt` a pilo]ilor catapulta]i, misiuni de
\nso]ire, transport trupe speciale, care
acopereau zonele de interven]ie.

C`pitanul Aurelian Badea este nu
numai un pilot \ncercat, dar [i un bun
povestitor. {tie s` extrag` din noianul
de fapte petrecute pe timpul aplica]iei
pe cele mai semnificative. Chiar dac` el,
ca [i ceilal]i, este tentat s` a[eze totul
absolut sub semnul firescului, al lucrului
obi[nuit, ce nu merit` remarci speciale.
Poate, zice el, abia c#nd se va trece de la
scenarii, ca acum, la exerci]ii \n cadru
real, cu folosirea muni]iei de r`zboi.

{i, totu[i, nu-i la \ndem#na oricui
s` reu[easc`, fie [i \n momente ca acela
\n care li s-au indicat alte coordonate
dec#t cele reale, o misiune de c`utare-
salvare. Au folosit toate posibilit`]ile
de identificare a locului. Neg`sind pe
nimeni, au trecut \n stand by. Toat`
zona au survolat-o, p#n` c#nd cei ce le
d`duser` misiunea au recunoscut c`
\n loc de mile, efectuaser` calculele \n
kilometri. Poate nu f`r` temei, mai \n
glum`, mai \n serios, se spunea despre
elicopteri[tii rom#ni c` ar fi \n stare s`
g`seasc` supravie]uitori [i acolo unde

nu exist`, sau \n orice loc \n care
ace[tia s-ar ad`posti, pentru a nu fi
captura]i de inamic.

A doua zi au ac]ionat \ntr-o zon`
deluroas`. De[i c`utarea a fost
\ngreunat` de multe obstacole, au
reu[it o identificare perfect` a locului
[i ateriz`ri de mare clas`.

Dovad` c` s-au bucurat de
aprecieri deosebite, \n afara celor
exprimate verbal de colonelul ame-
rican, [ef al grupurilor de elicoptere,
c`pitanii rom#ni comandan]i de
echipaje au fost desemna]i cap de
forma]ie, forma]ii ce aveau \n
compunere elicoptere Mi-24, apar-
]in#nd bulgarilor, Mi-17, ale slovacilor,
Mi-18 ale lituanienilor.

|ntr-o alt` misiune, Badea,
av#ndu-l al`turi pe locotenentul Dan
Caragea, a zburat \n forma]ie cu
elve]ienii, afla]i la bordul unui elicopter

SUPER-PUMA. |n alte
misiuni, c`pitanii aminti]i
mai \nainte, c`pitanul Mihai
Ioni]`, secondat de lo-
cotenentul Alexandru
Claudiu. |n fruntea e[a-
lonului de zbor, rom#nii
erau urma]i cu aceea[i
rigurozitate cu care  [i ei
procedau, la r#ndu-le, c#nd
rolurile se schimbau. Dar
multe din priorit`]i ne-au
revenit.

Au simulat, conform
scenariului, [i ateriz`ri
for]ate \n zone deluroase
pentru a lua “r`ni]i”, doi
americani, pe care, ini]ial
trebuia s` vin` altcineva
s`-i ia la bord. Dar cum \n
c#mpul tactic se pot

\nt#mpla multe surprize \ntr-un timp
scurt, c#nd inamicul i-ar putea cap-
tura, interven]ia rom#nilor a fost
salutar`. A[a cum ea a fost eviden]iat`
[i atunci c#nd au transportat pilo]i
“catapulta]i” apar]in#nd altor armate,
para[uti[ti de-ai no[tri \n zone de
acoperire, dar [i trupe speciale din
Macedonia, din alte ]`ri. La orele [i
minutele indicate, f`r` nici o
\nt#rziere, f`r` nici un incident, f`r`
repro[.

Americanii au apreciat capabi-
lit`]ile elicopterului IAR-330 PUMA
SOCAT, [eful grupului spun#nd c`
este un aparat nemaipomenit, pilo]ii
de la Mirage-2000 au venit s`-l vad` [i
s-au interesat de performan]ele sale,
presa din Sofia, de asemenea, a avut
numai cuvinte de laud` la adresa
rom#nilor. A elicopteri[tilor, ca [i a
supersoni[tilor de la MiG-21 LanceR.
|n acele zile, c#nd reprezentan]ii
Avia]iei Militare a Rom#niei: trei IAR-
330 PUMA-SOCAT, trei MiG-uri 21
LanceR [i un avion de transport C-130
Hercules s`getau cerul Bulgariei,
\ndeplinind misiune dup` misiune cu
rezultate foarte bune, nefiind cu nimic
mai prejos dec#t celelalte avia]ii
militare din peste 20 de ]`ri,
majoritatea membre NATO, \ntr-un
ziar din Rom#nia ap`rea o \nsemnare
ciudat`, cu multe erori [i intitulat`
“Avia]ia militar` la p`m#nt”.

Dar noi mergem mai departe.

De pe una din paginile color ale
publica]iei “B#lgarska Armia”,
num`rul din 8 septembrie 2003,
z#mbe[te cititorilor o fat`. Una din
persoanele frumoase ale exerci]iului
“COOPERATIVE KEY”, cum no-
teaz` cel ce a surprins-o \n timp ce se
afla \n biroul de mentenan]` de la
Plovdiv.

La aplica]ia \ncheiat` cu pu]in
timp \n urm`, [i la care For]ele
Aeriene ale Rom#niei au participat
cu 74 de militari, componenta de
lupt` reprezent#nd-o 3 avioane de
v#n`toare-bombardam e n t  M i G -
2 1  LanceR, 3 elicoptere de lupt`
IAR-330 PUMA SOCAT [i o aeronav`
de transport C-130 Hercules, a
fost prezent` [i sergentul-major
ANDREEA TUDOR. Ea este t#n`ra
din fotografie remarcat`, pe bun`
dreptate, de fotoreporterul bulgar.
Rom#nca a atras aten]ia nu numai
prin calit`]ile sale fizice, ci [i prin
modul \n care [i-a \ndeplinit misiunea
\n cadrul acestui exerci]iu
multina]ional.

De[i de profesie (militar`)
sergentul-major Andreea Tudor este
operator spa]iu aerian, ca [i sora sa
mai mic`, Beatrice, subofi]er cu
gradul de sergent, la exerci]iul

multina]ional a fost tri-
mis` s` lucreze la biroul
de mentenan]`. Acolo a
f`cut echip` cu doi ofi]eri
suedezi, un american [i
un englez, \ntruc#t
cunoa[te la perfec]ie
limba englez`, pe care a
\nceput s` o studieze \nc`
din clasa a IV-a, perfec-
]ion#ndu-se \n liceu, la
Spiru Haret, sec]ia limbi
str`ine, [i \n facultate.
Profesoara ei din primii
ani a v`zut c` prinde
foarte repede [i este
interesat`, [i de atunci a
\ndrumat-o nemijlocit
spre cunoa[terea acestei
limbi. Toate testele le-a
trecut cu punctaj maxim.

Anul trecut, Andreea
[i-a luat licen]a \n [tiin]e
economice la Academia
“Spiru Haret”, Faculta-
tea de Management.

Colonelul bulgar Spassov, care
i-a fost [ef de compartiment \n timpul
exerci]iului, a eviden]iat-o nu o dat`
pentru promptitudinea [i exactitatea
cu care a oferit date privind
asigurarea de lupt` a avioanelor
MiG-21 LanceR, a aeronavelor
Mirage-2000 [i Gripen, dar [i pentru
zelul dovedit \n cele 12 ore de zi
lumin` c#t s-a aflat, ne\ntrerupt, \n
activitate.

Ofi]erul american, ca [i suedezii
cu care a colaborat, au r`mas uimi]i
c#t de bine cunoa[te engleza, cu
accent american, \nsu[it pe vremea
c#nd a urmat cursurile ASOC, chiar
cu un specialist american de la firma
Lockheed Martin. Nu-[i imaginau c`
un militar at#t de t#n`r [i fat` pe
deasupra, din Est, s` se descurce cu
at#ta u[urin]` \ntr-o limb`…
occidental`. De altfel, Andreea mai
[tie [i ceva italian`, spaniol`,
japonez`.

Echipele tehnice care asigurau
alimentarea cu combustibil a aero-
navelor de lupt` men]ionate, precum
[i cele care se ocupau de repara]ii [i
schimb`ri de piese au avut \n
persoana sergentului-major Andreea
Tudor un sprijin de n`dejde, ea
ac]ion#nd cu o operativitate demn`
de invidiat.

A fost prima ei misiune peste
grani]`, Bulgaria fiind prima ]ar`
str`in` \n care a pus piciorul. {i una
din marile ei izb#nzi, la \nceputul
carierei de subofi]er.

Z@MBETUL
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Pagin` realizat` de comandor (r)
PETRE B@N~

Se afl` \n ]ara noastr` Orchestra For]elor
Aeriene Americane dislocate \n Europa, \ntr-o
suit` de concerte \n garnizoanele Bra[ov, Bistri]a,
Sibiu, Craiova, Bucure[ti.

Localizat` \n Baza Aerian` Sembach, din
Germania, [i recunoscut` pentru performan]ele
deosebite repurtate pe tot continentul european
[i \n sud-vestul Asiei, renumita forma]ie,
alc`tuit` din 37 muzicieni, viziteaz` anual peste
20 de ]`ri.

Sub conducerea c`pitanului Scott A. Guirdy,
orchestra interpreteaz` cea mai bun` muzic`
american` de pe Broadway, de pe ecranele
Hollywoodiene, New Orleans Dixieland, precum
[i mai multe stiluri de jazz. |n repertoriul soli[tilor
vocali [i instrumentali pot fi reg`site cunoscute
arii din opere [i operete, uverturi.
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