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MESAJUL {EFULUI STATULUI MAJOR

AL FOR}ELOR AERIENE

Octombr ie este Ziua
O[tir i i  Rom#ne, tradi-
]ionala s`rb`toare a tuturor

celor care slujesc cu onoare, credin]`
[i devotament sub Drapelul de lupt`
tricolor. Este ziua \n care rememor`m
cele mai glorioase pagini de istorie
na]ional`, ne cinstim eroii [i evoc`m
cu smerenie jertfa celor c`zu]i viteje[te
pe c#mpurile de b`taie \ntru libertatea,
independen]a [i suveranitatea Rom#niei
eterne. Este ziua \n care ne umplem
fiin]a de spiritul [i pilda \nainta[ilor [i
ne angaj`m solemn s` fim truditori demni
la \n`l]area perpetu` a Patr iei ,
ap`r`torii ei de n`dejde, garan]i ai
valorilor democratice fundamentale, ai
mersului \nainte spre integrarea

european` [i euro-atlantic`.
A[a cum a fost dintotdeauna, Armata Rom#niei este, [i ast`zi, una din cele mai

importante institu]ii ale statului nostru de drept, se bucur` constant de \ncrederea [i aprecierea
tuturor cet`]enilor ]`rii, contribuie cu mijloace specifice la afirmarea imaginii Rom#niei \n
lume.

De Ziua Armatei Rom#niei, personalul Statului Major al For]elor Aeriene, mai unit [i mai
motivat ca oric#nd, raporteaz` cu \ndrept`]it` m#ndrie c` [i-a f`cut cu demnitate [i onoare
datoria, at#t \n posturile de veghe la cerul senin [i securitatea aerian` ale ]`rii, c#t [i \n
misiunile, aplica]iile [i exerci]iile interna]ionale la care a participat cu oameni [i tehnic`
militar`, de cele mai multe ori al`turi de for]e ale statelor membre NATO.

De 25 Octombrie, adresez un cald salut [i cele mai bune  ur`ri de s`n`tate [i noi \mpliniri
camarazilor din celelalte categorii de for]e armate!

 {eful Statului Major al For]elor Aeriene

               General-locotenent GHEORGHE CATRINA

prilejuit de s`rb`torirea Zilei Armatei României
– 25 Octombrie 2003

|n s`pt`m#na 06–12 octombrie,
incintele complexului ROMEXPO au g`zduit
T#rgul Interna]ional Bucure[ti 2003. Standul
Agen]iei Spa]iale Rom#ne a captat  interesul
vizitatorilor prin prezentarea unui proiect
viabil, de actualitate: avionul f`r` pilot.
Produsul, realizat \n urma colabor`rii dintre
Agen]ia de Cercetare pentru Tehnic` [i
Tehnologii Militare, S.C. ROMARM S.A. [i
Institutul Na]ional de Cercet`ri Aerospa]iale
“Elie Carafoli”, se afl` \n stadiul de testare
[i urmeaz` s` fie finalizat p#n` \n luna iunie
2004.

pppppaginaaginaaginaaginaagina 8 8 8 8 8

GLOSAR. V` vom prezenta, \ncep#nd
cu aceast` edi]ie a publica]iei noastre,\n pagina
a opta, secven]e dintr-un glosar cu termeni [i
defini]ii \n rom#n`, \n francez` [i \n englez`,
ultimele dou` fiind limbi oficiale NATO. Glosarul
este rodul ini]iativei [i conlucr`rii locotenent-
colonelului {tefan Burc` [i a doamnei Cristina
Ghenu]` – profesor instructor la un centru de
\nv`]are a limbilor str`ine. Rezultatul muncii
lor, mult mai laborios, va fi redat par]ial \n
publica]ia noastr` – scopurile fiind acelea de a
prezenta lucrarea, de a-i ajuta pe cei ce
asimileaz` ace[ti termeni \n francez` [i englez`,
dar, [i mai mult, s` determin`m o ac]iune de
\mbog`]ire, completare, \mbun`t`] ire a
glosarului, iar, \n final, o eventual` publicare a
acestuia \n paginile unei c`r]i.

Recent, a avut loc, la Muzeul Avia]iei, lansarea unei lucr`ri, \n dou` volume, consacrat`
vie]ii [i crea]iei inginerului Radu Manicatide – unul dintre cei mai prolifici constructori
de avioane din Rom#nia.

Activitatea a fost onorat` de [eful Statului Major General al Armatei Rom#ne, general
dr. Mihail Popescu.

|n pagina a doua public`m o scurt` prezentare a lucr`rii.

25

|ntr-una din zilele exerci]iului “LONE KITE
2003”, domnul Ioan Mircea Pa[cu, ministrul ap`r`rii
na]ionale, a efectuat un zbor, pe ruta Otopeni – Mihail
Kog`lniceanu, cu un avion MiG-21 LanceR dubl`
comand`, la man[a c`ruia s-a aflat locotenent-
comandorul Eugen Matache. Forma]ia de zbor a
fost completat` de un MiG-21 LanceR, dubl`
comand`, la bordul c`ruia s-au aflat generalul-
locotenent Gheorghe Catrina [i locotenent-
comandorul Gheorghe Stancu. |n cadrul Bazei
Aeriene Mihail Kog`lniceanu, domnul Ioan Mircea
Pa[cu a efectuat un zbor cu o aeronav` Harrier,
pilotat` de maiorul Jim Provost.

La activitate au mai participat Excelen]a Sa
domnul Quinton Quayle, ambasadorul Regatului
Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord la
Bucure[ti, [i domnul Sorin Encu]escu, secretar de
stat [i [ef al Departamentului pentru Rela]ii cu
Parlamentul, Armonizare Legislativ` [i Rela]ii
Publice din Ministerul Ap`r`rii Na]ionale.pppppaginaaginaaginaaginaagina 4 4 4 4 4
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Cu exact cinci luni \n urm` s-a stins
din via]`, fulger`tor [i nedrept,
colonelul Vasile Preda. {eful de
atunci al emisiunii “Ora Armatei”,
inginerul, scriitorul, poetul, mate-
maticianul Vasile Preda. Bunul [i
nobilul nostru prieten. Omul,
gazetarul, artistul – aplecat, deo-
potriv`, spre cele lume[ti [i spre cele
spirituale. Un talent autentic,
polivalent, mereu \n front, mereu
sc`p`r#nd de inteligen]` [i crea-
tivitate. Ne-a \mbog`]it bibliotecile cu
excelente volume de versuri (“Paznic

de vise”, “Baladele locotenentului

Sancho Panza”), [i de proz` (“Gloria

f`r` \ntoarcere”, “Acest trecut a fost

c#ndva viitor”, “Mai jos de cerul

albastru”, “Privind spre steaua iubirii”).

Ne-a ]inut companie – o companie pe
care numai regretatul George Florin
Cozma o egala – \n lungile peregrin`ri
metaforice pe urmele lui Platon,
Aristotel, Pitagora, Homer, Villon,
Esenin, Eminescu, V. Voiculescu. Apoi,
[i-a luat, neanun]at, un… concediu de
opt ani! |ns` nu de odihn`, ci de trud`
stelar`!

Opt ani \n care Vasia al nostru a
cules, a [lefuit, a creat [i ne-a f`cut
cadou 99 de perle. 99 de poeme de
superb` vibra]ie artistic`, de magie
extin]ialist` [i de interoga]ie de tip

arghezian la superlativ. 99 de sonete –
bijuterii, alc`tuite \n trei capitole
ilustrative prin ele \nsele – PHYSICA,
METAPHYSICA [i APOSTASIA – [i
subsumate unui titlu mai mult dec#t

dedicativ: “Ultimele sonete \nchi-

puite ale lui Vasile Voiculescu”. Un
volum ap`rut, din p`cate,  post-
mortem, dar bucur#ndu-se, din
fericire, de o compozi]ie grafic` de
excep]ie, gra]ie penei fermecate a
marelui artist plastic Valentin T`nase,

de o prefa]are sensibil` [i duioas`
(criticul Gabriel Rusu) [i de tutelarea
maiestuoas` a altor doi corifei ai
scrisului militar rom#nesc: Ion Aram`
[i Liviu Vi[an. La care trebuie s`
ad`ug`m, cu recuno[tin]` [i c`ldur`,
contribu]ia mai mult dec#t material`

a lui Adrian Pandea, directorul
Editurii Militare.

A[adar, un volum c#t un uria[
colier de perle, str`lucind de iriz`ri
metaforice, incit#nd la filozofie,
servindu-ne ca ghid \ntr-o \nchipuit`
convorbire cu Divinitatea [i ca
pa[aport prin v`mile prin care to]i
muritorii vom trece odat` [i odat`.
Asculta]i [i lua]i aminte: “(…)S` ne-

a[ez`m. T`ce]i o clip` vorbe, / {i

odihni]i-v` [i voi, cuvinte, / {i voi ce

face]i din silabe vorbe! / Hai \n f`ra[,

\nm`tura]i \n carte! // {i

dumneavoastr`, Domni[oar` Moarte!”.

Iar c#nd ve]i trece la pasionata [i
tulbur`toarea lectur` a celor 99 de
perle, s` ave]i \n minte dedica]ia de pe
ultima copert` a c`r]ii: “Da! Tot ce vezi

e \nc` o dovad` / C-am fost [i eu pe-

aici, cu Dumnezeu, / {i nu te teme,

nimeni n-o s` vad` / Cum duci

cuminte-n bra]e g#ndul meu”.

Superb!

NICOLAE RADU

Cronic` sentimental`

LACRIMILELACRIMILELACRIMILELACRIMILELACRIMILE

COMANDANTULUICOMANDANTULUICOMANDANTULUICOMANDANTULUICOMANDANTULUI

A
u fost, mai \nt#i, lacrimi de
bucurie.  |nt#lnirea fostului
comandant de regiment,

ajuns la venerabila v#rst` de 75 de ani,
cu fo[tii s`i subordona]i – dup` 20, 25,
30 [i chiar 40
de ani! O
\ n t # l n i r e
emo]ionant`,
prilejuit` de
aniversarea a
65 de ani de la \nfiin]area unit`]ii. S-au
dep`nat amintiri, s-au dat… rapoarte de
activitate. Locotenen]ii de alt`dat` s-au
\mplinit \n carier`, au ajuns \n func]ii mari,
cu grade mari, unii au ie[it chiar la pensie,
dup` o activitate mai mult dec#t onorabil`,
mai mult dec#t prodigioas`. Au, la r#ndul
lor, copii mari, nepo]i, str`nepo]i. Iar
comandantul i-a ascultat pe to]i, cu ochii
umezi, s-a bucurat de reu[itele lor, [i-a
umplut pieptul, ca \n tinere]e, de m#ndrie
[i fal`. O, tempora!

Dar au curs [i alt fel de lacrimi din
ochii comandantului. Lacrimi de regret,
de obid`, de b`rb`teasc` recunoa[tere
c` odat`, demult, a gre[it fa]` de unul
din subordona]ii s`i. A gre[it grav,
nepermis, determinant pentru via]a
personal` [i cariera acelui om. |n
\mprejur`ri \nc#lcite, neelucidate p#n`
la cap`t, a propus trecerea \n rezerv` a
unui maior. Pentru vini p`relnice,
neconfirmate \n totalitate. El, coman-

dantul, s-a l`sat influen]at de al]ii, mai
mari \n grad [i \n func]ie, a dat satisfac]ie
c#rcota[ilor, intrigan]ilor, uneltitorilor de
b#rfe m`runte. Din p`cate, [i-a dat
seama c` a gre[it dup`dup`dup`dup`dup` consumarea

f a p t e l o r .
Atunci, a \n-
cercat s`
r e p a r e ,
\ntr-un fel,
n e d r e p -

tatea, angaj#ndu-l pe cel blamat, un
excelent profesionist, pe o func]ie de
salariat civil. A fost bine [i a[a. |ns`, ast`zi,
c#nd comandantul de atunci
rememoreaz` [i judec` \nt#mplarea
aceea nefericit`, realizeaz` c`, de fapt,
gre[eala sa a fost gre[eal`, el a f`cut
r`u unui om nevinovat, a schimbat brutal
cursul vie]ii cui nu trebuia. {i sufer`
cumplit pentru aceasta! Ar vrea s` dea
timpul \napoi, dar timpul nu-l ascult`. Ar
vrea s`-[i cear` scuze celui nedrept`]it,
dar omul acela s-a stins din via]`, duc#nd
cu el am`r`ciunea [i, poate, iertarea celor
care i-au f`cut r`u. {i, astfel,
comandantului nu-i mai r`m#n, pentru
r`scump`rare, dec#t lacrimile. Lacrimi
sincere, de b`rbat adev`rat, cu un
caracter tare [i frumos. Lacrimi de regret
[i de implorare a iert`rii. Este mare lucru
s` r`m#i OM p#n` \n ultima clip` a vie]ii!

RADU ARGE{EANU

S#mb`t`, 11 octombrie a.c., la
Academia For]elor Aeriene “Henri
Coand`”, din Bra[ov, s-a desf`[urat
ceremonialul depunerii Jur`m#ntului
militar de c`tre studen]ii anului I. Cu
acest prilej, reprezentantul ministrului
ap`r`rii na]ionale, general-locotenent
Gheorghe Catrina, [eful Statului
Major al For]elor Aeriene, s-a adresat
studen]ilor [i \ntregii audien]e,
\ntr-un discurs emo]ionant referitor
la semnifica]ia acestui important

JUR~M@NT DE CREDIN}~

Promo]ia 1983 a Liceului Militar “{tefan cel Mare” organizeaz`, \n
zilele de 24–26 octombrie, \nt#lnirea de 20 de ani de la absolvire.

Pentru rela]ii suplimentare suna]i la: 0744-52.92.39 – Lauren]iu
R#mboi; 0723-61.20.98 – Nicu[or Zamfir; 0722-27.82.47 – Ion
Nichiforov. Banii se vor trimite la Raiffeisen Bank, Filiala B#rlad, \n
contul 3349852.

Ca \ntotdeauna de la instituirea ei, s`rb`toarea O[tirii Rom#ne
ne ofer` prilejul de a omagia jertfa celor c`zu]i pe c#mpul de
onoare pentru libertatea Patriei [i de a privi cu \ncredere [i
optimism spre viitor.

|n timp, b`t`lii precum cele de la Rovine, Vaslui, Grivi]a sau
M`r`[e[ti au devenit adev`rate repere ale identit`]ii noastre
na]ionale, iar sacrificiul at#tor eroi, care [i-au \nscris cu s#nge
numele \n Cartea de Aur a Neamului, va constitui pentru
totdeauna o pild` pentru cei afla]i sub Drapelul Tricolor.

Subordonat` exclusiv voin]ei poporului, Armata Rom#niei va
ac]iona, \n continuare, pentru garantarea suveranit`]ii,
independen]ei [i unit`]ii statului [i va contribui la consolidarea [i
ap`rarea democra]iei constitu]ionale.

|mpreun` cu \ntreaga societate rom#neasc`, armata parcurge

un profund proces de reform` [i modernizare, confrunt#ndu-se,
pe parcurs, cu numeroase greut`]i, dar bucur#ndu-se, \n acela[i
timp, de recunoa[terea unanim` a progreselor \nregistrate.

Obiectivele unui astfel de proces sunt greu de atins [i solicit`
sacrificii dureroase din partea tuturor, dar, atunci c#nd reforma
se va \ncheia, armata va avea o structur` de for]e redimensionat`
numeric, complet profesionalizat`, mai eficient` [i mai bine
adaptat` provoc`rilor noului mediu de securitate.

S`rb`toarea O[tirii are loc \ntr-un moment \n care societatea
rom#neasc` a[teapt` cu \ncredere decizia parlamentelor statelor
europene privind aderarea Rom#niei la NATO, op]iune ce
reprezint` modalitatea optim` de asigurare a securit`]ii na]ionale.

De asemenea, \n actuala conjunctur` interna]ional`, Rom#nia
a ac]ionat [i este o parte activ` a luptei \mpotriva terorismului, ca
un aliat de facto al NATO, demonstr#nd c` dispune de capacitatea,
voin]a politic` [i credibilitatea necesare integr`rii depline \n
Alian]`, aprecierile fiind corespunz`toare [i din acest punct de
vedere.

Astfel, participarea militarilor rom#ni la opera]iunile “Enduring
Freedom” [i “Antica Babilonia” demonstreaz`, \nc` o dat`,
capacitatea ]`rii noastre de a fi un partener activ la combaterea
terorismului, precum [i la ac]iuni de stabilizare politic` [i social`
\n diferite zone.

|n noul context interna]ional, Rom#nia va fi preg`tit` s`

r`spund` [i \n viitor a[tept`rilor Alian]ei [i s` contribuie \n mod
direct la diminuarea riscurilor la adresa securit`]ii regionale [i
subregionale.

Ne bucur`, de asemenea, \ncrederea constant` manifestat`
de cet`]eni \n Armata Rom#niei, care are la baz` at#t convingerea
acestora c` suntem capabili s` ne \ndeplinim misiunile
fundamentale, c#t [i recunoa[terea capacit`]ii O[tirii de a participa
eficient la rezolvarea unor situa]ii critice, precum inunda]iile,
viscolele [i incendiile.

Sunt convins c` no]iuni precum patrie, demnitate, onoare
vor r`m#ne repere comportamentale definitorii ale oric`rui militar
rom#n.

Cu ocazia Zilei Armatei Rom#niei, am onoarea deosebit` s`
adresez felicit`ri \ntregului personal militar [i civil al O[tirii,
cadrelor militare \n rezerv` [i \n retragere, precum [i veteranilor
de r`zboi!

V` doresc mult` s`n`tate, \mpliniri \n activitate [i bucurii,
al`turi de cei dragi!

Dumnezeu s` binecuv#nteze Armata Rom#niei!

MINISTRUL AP~R~RII NA}IONALE
IOAN MIRCEA PA{CU

O R D I N U L
MINISTRULUI AP~R~RII

NA}IONALE
cu ocazia Zilei Armatei Rom#niei

– 25 Octombrie

Eveniment editorial de
excep]ie: apari]ia unei
lucr`ri, \n dou` volume,

consacrat` vie]ii [i operei inginerului
RADU MANICATIDE, unul dintre
cei mai str`luci]i, mai cunoscu]i [i
mai prolifici constructori de avioane
din Rom#nia [i din lume. Este vorba
de c`r]ile “M`re]ia modestiei” [i
“Crea]ia tehnic`”, semnate de
comandorul George-Paul Sandachi,
directorul Muzeului Avia]iei.

Lucrarea valoreaz`, cum su-
ger`m [i \n titlul acestei \nsemn`ri,
c#t un monument! Un monument
ridicat [i \nchinat, cu toat` cinstea [i
recuno[tin]a, celui care, de la v#rsta
de 14 ani, s-a d`ruit cu pricepere,
pasiune [i talent construc]iei de
aparate de zbor, avia]iei. Iar ast`zi,
marele demiurg are venerabila
v#rst` de 91 de ani! {i o oper` vast`,
genial`: avionul “AS-1”, planorul “M-

10”, aparatul “IAR-813”, bimotorul
“IAR-814”, avioanele utilitare “IAR-
817” [i “IAR-818”, avionul experimental
“M-12” [i alte [i alte tipuri de aparate
de zbor. Un \ntreg parc de avioane,
despre care se pot scrie tomuri \ntregi,
dar despre care ilustrul constructor
vorbe[te cu modestie, cu regretul c`
nu [i-a materializat toate ideile, toate
g#ndurile \ndr`zne]e. Dar mai are
\nc` timp! Pentru c` nu a existat [i nu
exist` nici o clip` din via]a sa pe care
s` n-o dedice avioanelor, obiectelor
zbur`toare, fascinantului domeniu al
avia]iei.

Iar autorul c`r]ii – harnicul,
ambi]iosul, talentatul [i neobositul
Sandachi – s-a ridicat, [i el, la \n`l]imea
misiunii pe care singur [i-a asumat-o,
investig#nd atent [i lumin#nd cu har,
\n cuvinte potrivite, via]a [i opera
maestrului Manicatide. Scriind
aceast` minunat` biografie senti-

mental`, directorul Muzeului Avia]iei
a f`cut un necesar act de justi]ie, l-a
redat istoriei, ni l-a redat nou`,
tuturor, pe cel care se identific`, p#n`
\n ultima sa fibr`, cu istoria de 90 de
ani a avia]iei rom#ne[ti. V`
mul]umim c` exista]i, domnule
inginer Radu Manicatide! V`
mul]umim c` ni l-a]i prezentat a[a
cum este, ca om [i geniu, domnule
comandor George-Paul Sandachi!

Lansarea c`r]ii a avut loc \n ziua
de 17 octombrie 2003, la Muzeul
Avia]iei, eveniment onorat de
prezen]a generalului dr. Mihail
Popescu, [eful Statului Major
General, care i-a felicitat personal
at#t pe eroul c`r]ii, c#t [i pe autorul
acesteia [i a dat o \nalt` apreciere
operei f`r` egal a marelui nostru
contemporan – Radu Manicatide.

NICOLAE R~DULESCU

DOU~ C~R}I – C@T UN MONUMENT

ULTIMELE 99 DE PERLE…ULTIMELE 99 DE PERLE…ULTIMELE 99 DE PERLE…ULTIMELE 99 DE PERLE…ULTIMELE 99 DE PERLE…ULTIMELE 99 DE PERLE…ULTIMELE 99 DE PERLE…ULTIMELE 99 DE PERLE…ULTIMELE 99 DE PERLE…ULTIMELE 99 DE PERLE…

moment din via]a tinerilor care au ales
s` urmeze cariera militar`.

Din cei 28 de studen]i \nscri[i \n
anul I, 15 se preg`tesc s` devin`
artileri[ti, iar 13 – aviatori. “Anul
acesta selec]ia a fost foarte bun` [i ne
a[tept`m la rezultate pe m`sur`, \n
special de la cele 6 fete care au optat
pentru cariera de ofi]er” – a declarat
locotenent-colonelul Dumitru Dinu,
[eful biroului secretariat juridic [i
rela]ii publice al Academiei.
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“EC-120”. Dup` cum
informeaz` postul TV TUNIS [i agen]ia
de [tiri CHINA NOU~, \n viitorul
apropiat, China ar putea produce
elicoptere militare de transport u[or de
tipul “EC-120”. Se precizeaz` c`, \n urma
negocierilor cu companiile
“EUROCOPTER” [i “CHINA AVIATION
TECHNOLOGY IMPORT EXPORT
CORPORATION (CATIC)”, compania
“HAFEI AVIATION INDUSTRY” este pe
cale s` ob]in` licen]ele [i tehnologia
necesare cre`rii unei linii de asamblare
a acestui tip de aeronav`. Se estimeaz`
c` un astfel de acord ar putea fi semnat
p#n` la sf#r[itul anului \n curs. Obiectivul
principal al companiei chineze este acela
de a satisface cererea intern` pentru
aceste elicoptere, anticip#ndu-se c` \n
viitorii zece ani pia]a chinez` va absorbi
peste o sut` de aparate model “EC-120”.
Reamintim c` programul de producere
a elicopterului “EC-120” a fost lansat \n
luna februarie 1990, \n baza unui
parteneriat \ntre “EUROCOPTER”,
“CATIC” [i “SINGAPORE TECHNO-
LOGY AIRSPACE INDUSTRY CORPO-
RATION”.

 “AN-70”. Potrivit unor surse
militare provenind din Moscova [i Kiev,
preluate [i difuzate de VOCEA RUSIEI,
autorit`]ile ucrainene au decis alocarea
a \nc` circa 190 de milioane de dolari
companiei aeronautice “ANTONOV”,
pentru continuarea procesului de
producere a avionului militar de
transport “AN-70”. Ini]ial, acest program
urma s` fie finalizat \n colaborare cu o

serie de firme aeronautice din Federa]ia
Rus`. |ns`, potrivit unor agen]ii de pres`
ucrainene, autorit`]ile de la Moscova  ar
avea inten]ia s` renun]e la colaborare.
Men]ion`m c`, \n ianuarie 2001, o
aeronav` de tipul “AN-70”, care era testat`
\n zona Siberiei, s-a pr`bu[it din cauza
unor defec]iuni ap`rute la dou` dintre
motoarele sale. Cu toate acestea,
Parlamentul Ucrainei a aprobat programul
de producere \n serie a aparatului “AN-
70” (\ntr-o prim` etap`, costurile ar dep`[i
un milion de dolari), avioanele urm#nd a
fi livrate For]elor Aeriene \ncep#nd cu
anul 2007. P#n` \n prezent, [i-au exprimat
inten]ia de a achizi]iona aeronave de
transport “AN-70” India, Cehia [i Federa]ia
Rus`.

 TEST NATO. Dup` cum relateaz`
agen]ia ASSOCIATED PRESS, mini[trii
ap`r`rii din ]`rile membre ale NATO
[i-au testat capacitatea de r`spuns la
pericole nea[teptate de natur` terorist`
sau pe care le presupun armele de
nimicire \n mas`, printr-un exerci]iu de
gestionare a crizelor, desf`[urat \n
Colorado Springs – SUA. “Ne propunem
ca, prin For]a de Reac]ie Rapid` a NATO,
s` fim capabili s` rezolv`m orice criz` \n
decurs de ore sau zile, [i nu s`pt`m#ni,
luni sau ani” – a declarat ministrul
american al ap`r`rii, Donald Rumsfeld.
Potrivit sursei citate, primele unit`]i ale
F.R.R. au fost activate deja, iar \ntreaga sa
capacitate, de 20.000 de militari, va fi
opera]ional` \n 2006. Participan]ii la testul
de la Colorado Springs au decis ca
urm`toarea \nt#lnire, din 2004, a

mini[trilor ap`r`rii pentru informare [i
evaluare a stadiului F.R.R. s` se desf`[oare
\n Rom#nia.

 LANS~RI DE RACHETE. Zilele
trecute, Pakistanul a efectuat un nou test
cu o rachet` cu raz` medie de ac]iune,

capabil` s` transporte focoase nucleare –
a anun]at agen]ia de [tiri ASSOCIATED

PRESS. Este cel de-al doilea experiment
reu[it al Islamabadului \n decurs de o
s`pt`m#n` – a precizat un oficial din Statul

Major al For]elor Armate Pakistaneze. “Am
efectuat cu succes un nou test cu o rachet`
de tipul <<Shaheen 1>> (foto), cu o raz`
de ac]iune de 700 de kilometri [i capabil`
s` transporte la ]int` orice tip de
\nc`rc`tur` – clasic` sau nuclear`”, a
confirmat [i purt`torul de cuv#nt al armatei
pakistaneze, generalul Shaukat Sultan. De
notat [i faptul c` Pakistanul a testat cu
succes, cu dou` s`pt`m#ni \n urm`, o
rachet` sol-sol cu raz` scurt` de ac]iune
model “Hatf III Ghaznavi”, care are, de
asemenea, capacitate nuclear`.

 NUMIRE |N FUNC}IE. Din
Moscova, VOCEA RUSIEI transmite c`,
av#nd \n vedere \mplinirea v#rstei de 60
de ani a comandantului Trupelor
Aeropurtate ale Federa]iei Ruse,
generalul-colonel Gheorghi Shpak, cu
care prilej acesta [i-a prezentat demisia
din func]ie, ministrul rus al ap`r`rii,
Serghei Ivanov, a aprobat numirea la
comanda Trupelor Aeropurtate a
generalului-locotenent Aleksandr
Kolmakov. Propunerea a fost f`cut` de
generalul Shpak. P#n` la acea dat`,
generalul Kolmakov a \ndeplinit func]ia
de loc]iitor al comandantului Regiunii
Militare Extremul Orient.

 ACHIZI}IE DE AVIOANE.

Reprezentantul Ministerului indonezian al
Ap`r`rii, generalul Chappy Khakkim, a
participat, recent, la activit`]ile de testare
a aeronavelor de lupt` de tipul “Su-27” [i
“Su-30”, achizi]ionate din Federa]ia Rus`.
Relu#nd [i difuz#nd [tirea, agen]ia
FRANCE PRESSE precizeaz` c` este

vorba de o prim` tran[` de patru aparate
(dou` “Su-27” [i dou` “Su-30”), dar c`
livrarea de avioane de lupt` c`tre
Indonezia va continua, acestea urm#nd
s` intre \n \nzestrarea a trei noi unit`]i de
avia]ie, la nivel de escadril`. De asemenea,
Federa]ia Rus` va livra Indoneziei
elicoptere de atac de tipul “Mi-35”.

Agen]ia de [tiri ITAR TASS infor-
meaz` c`, zilele trecute, un avion de
bombardament strategic de tipul “Tu-
160”, apar]in#nd For]elor Aeriene
Militare ale Federa]iei Ruse, s-a
pr`bu[it la [apte kilometri nord de
local i tatea Stepnoye,  si tuat` \n
regiunea Saratov. Accidentul s-a soldat
cu moartea celor patru membri ai
echipajului  (doi  pi lo] i  [ i  doi
navigatori). Surse militare de la
Moscova au precizat c` aparatul
pr`bu[it decolase de la baza aerian`
Engels [i nu avea armament la bord
\n momentul catastrofei. |n urma
anchetei \ntreprinse de autorit`]ile de
la Moscova, s-a ajuns la concluzia c`
avionul s-a pr`bu[it la 14 secunde
dup` ce dou` dintre motoarele
acestuia au luat foc, \ntr-un interval
de [ase secunde. De[i s-a ordonat ca
echipajul s` se catapulteze, acest
lucru nu a mai fost posibil, \ntruc#t
sistemul de catapultare s-a activat doar
dup` declan[area exploziei devas-
tatoare.

La sf#r[itul lunii noiembrie 2002, Secretarul
General al NATO, lordul George Robertson,

a trimis ministrului de externe al Rom#niei o Scrisoare
oficial` de \ncepere a convorbirilor de aderare la
NATO. |n principal, calendarul activit`]ilor ce trebuie
s` se deruleze pe parcursul a 18 luni are urm`torul
con]inut: vizitele echipelor de exper]i NATO [i
desf`[urarea discu]iilor de aderare, pe obiective [i
domenii concrete (ianuarie–februarie 2003);
elaborarea de c`tre NATO a proiectului Protocolului
de Aderare [i a elementelor Scrisorii de Aderare
(februarie 2003); discu]ii ale oficialilor rom#ni cu
reprezentan]ii Comitetului Superior de Planificare a
NATO (februarie–martie 2003); Scrisoarea ministrului
rom#n de externe privind voin]a de aderare a Rom#niei
la Alian]` (martie 2003); reuniunea special` a
Consiliului Nord-Atlantic (NAC) pentru discutarea
programului de aderare (martie 2003); demararea
procedurilor interne de aderare (mai 2003);
depunerea instrumentelor de aderare de c`tre statele
membre NATO [i transmiterea invita]iei de aderare
solicitan]ilor, inclusiv Rom#niei (aprilie 2003);
\ncheierea procedurii de aderare \n ]`rile invitate [i
depunerea la Bruxelles a instrumentelor de aderare
(mai 2004).

Cu privire la desf`[urarea procesului de

negocieri [i a procedurilor interne de aderare

la NATO, ministrul ap`r`rii na]ionale, Ioan

Mircea Pa[cu, a emis “Directiva privind derularea
procesului de negocieri \n vederea ader`rii la NATO
[i de continuare a reformelor \n domeniul ap`r`rii”,
responsabilitatea \ndeplinirii acesteia revenind

secretarului de stat [i [ef al Departamentului

pentru Integrare euro-atlantic` [i politica de

ap`rare, George Cristian Maior. Au fost stabilite

13 obiective pentru aderare, [i anume: 

implementarea restructur`rii pe termen lung

pentru a \nfiin]a o for]` mai mic`, mai flexibil`,

capabil`, u[or desf`[urabil` [i care s` poat` fi

men]inut` \n teatru (de opera]ii);  preg`tirea

pentru conectarea Rom#niei, la momentul

ader`rii, la Sistemul Integrat de Ap`rare

Aerian` Extins al NATO (NATINEADS); 

asigurarea m`surilor necesare stabilirii

comunica]iilor \n condi]ii de siguran]` cu

Drumul lung al Rom#niei c`tre NATO a \nceput, dup` cum se [tie, \n 1994, c#nd

]ara noastr` a aderat la Programul Parteneriat pentru Pace (PfP), lansat de Alian]`

statelor care aspirau s` adere la Tratatul Organiza]iei Atlanticului de Nord. Despre

parcursul dens str`b`tut p#n` la 21 noiembrie 2002, c#nd, la Praga, NATO ne-a adresat

oficial invita]ia de aderare la aceast` organiza]ie, am scris pe larg \n numerele anterioare

ale revistei noastre, insist#nd asupra principalelor obiective, organisme [i etape ale

procesului de integrare euro-atlantic`. De aceast` dat`, ne vom opri asupra calendarului

de preaderare (noiembrie 2002 – mai 2004), con]inutului negocierilor NATO – Rom#nia,

de la Bruxelles (13 decembrie 2002 [i 9 ianuarie 2003), protocoalelor [i procedurilor

specifice necesare ader`rii de jure [i de facto la Alian]`. A[adar:

precis de reform`, care s` fie \naintat statelor membre
NATO spre analiz`; participarea Rom#niei la misiuni
multina]ionale sub egida NATO.

Dup` semnarea Protocolului de aderare la NATO
(26 martie 2003), Rom#nia a fost invitat` s` participe,
cu statut de observator, la reuniuni ale comitetelor
NATO, inclusiv ale Consiliului Nord-Atlantic, care au
loc \n fiecare miercuri a s`pt`m#nii. Tot \n luna martie
2003, ministrul rom#n de externe a trimis la sediul
NATO de la Bruxelles Scrisoarea prin care Rom#nia
[i-a exprimat voin]a de a adera la Alian]a Nord-
Atlantic`. Prin acest document, ]ara noastr` \[i asum`
obliga]iile rezult#nd din Tratatul de la Washington,
din 1949, prin care s-a creat Alian]a Nord-Atlantic`,
precum [i obliga]iile rezultate din Studiul NATO
privind extinderea (1995) [i din alte 9 tratate “majore”
\ncheiate de NATO ulterior cre`rii sale.

Scrisoarea ministrului rom#n de externe a fost
prezentat` parlamentelor na]ionale ale celor 19 state
membre ale Alian]ei, o dat` cu \naintarea spre ratificare
a Protocolului de aderare, discu]iile asupra acestor
documente \ncheindu-se la data de 14 octombrie
2003. Dup` acest moment, documentele respective
vor fi supuse spre aprobare Consiliului Nord-Atlantic,
iar rezolu]ia adoptat` de NAC va fi remis` statelor
candidate la aderare (cele 7, printre care [i Rom#nia).

Dup` finalizarea negocierilor de aderare,
protocoalele \ncheiate cu acest prilej sunt semnate
de c`tre ambasadorii celor 19 alia]i la NATO, \n cadrul
unei reuniuni la care sunt invita]i s` participe ca
observatori [i reprezentan]ii celor 7 state nominalizate
la aderare la Praga, la nivel de ambasadori.

|n final, are loc procesul ratific`rii. Protocoalele
de aderare sunt prezentate parlamentelor statelor
membre NATO, care le ratific` “\n pachet”, \ns` votul
va fi acordat individual pentru fiecare dintre cele 7
state invitate la Praga, pe baza meritelor proprii. Cu
aceast` ocazie, se adreseaz` [i invita]ia formal` de
aderare la Tratat. {irul procedurilor de admitere [i
aderare se finalizeaz` printr-un summit NATO
(probabil la Paris, la sf#r[itul lunii mai 2004), care va
marca extinderea Alian]ei cu num`rul de state aprobat.

Dup` acest summit, Parlamentul Rom#niei
trebuie s` adopte Legea de aderare, respectiv s`
ratifice Tratatul de la Washington [i celelalte 9 acorduri
cerute de NATO [i abia dup` aceea Rom#nia devine
membru de facto [i de jure al Alian]ei Nord-
Atlantice.

Pagin` realizat` de
NICOLAE RADU

NATO, o dat` ce dispozitivele de criptare ne

vor fi puse la dispozi]ie;  identificarea [i

stabilirea bazei de date pentru sprijinul na]iunii

gazd`;  asigurarea c` educa]ia [i instruirea

militar` au fost adaptate pentru a reflecta

strategia, doctrina, procedurile [i standardele

NATO;  asigurarea selec]iei [i instruirii unui

num`r suficient de persoane pentru

completarea func]iilor la Cartierul General al

NATO [i pentru echipele de contact la celelalte

comandamente;  stabilirea ferm` a unui

sistem eficient de planificare a ap`r`rii,

compatibile cu NATO;  continuarea angaj`rii

pentru a men]ine un nivel al cheltuielilor de

ap`rare suficient (2,38 la sut` din P.I.B.)

pentru a sprijini reforma, restructurarea [i

modernizarea ap`r`rii;  continuarea angaj`rii

pentru a ne asigura c` planurile de cheltuieli

pentru ap`rare cuprind un nivel al investi]iilor

de capital suficient pentru a realiza

modernizarea infrastructurii [i a echipamentelor

necesare;  asigurarea \ntrunirii standardelor

privind limbile str`ine pentru persoanele

desemnate a \ncadra func]ii care presupun

folosirea terminologiei NATO \n mod curent [i

pentru func]iile de stat major [i de

comandament din unit`]ile desemnate a

participa la activit`]i ale Alian]ei;  continuarea

angaj`rii pentru \nfiin]area structurilor de

personal compatibile cu cele ale NATO [i

alia]ilor (revizuirea Ghidului carierei militare

dup` metode occidentale);  stabilirea unui

sistem transparent de management al

personalului [i de introducere a traseelor de

carier` compatibile cu cele ale ]`rilor NATO;

 asigurarea c`, p#n` la data ader`rii, nu exist`

prevederi constitu]ionale sau legale care ar

putea inhiba opera]iile de ap`rare colectiv`.

P #n` \n prezent, au fost parcurse majoritatea
  etapelor [i punctelor din calendarul de

aderare [i au fost stabilite obiectivele ciclului V MAP
(Planul de Ac]iune pentru Aderare pentru perioada 1
octombrie 2003 – 30 septembrie 2004). |n ultima
perioad` de timp, a fost preg`tit personalul necesar a
\ncadra func]ii \n structura Reprezentan]ei Militare a
Rom#niei la NATO (Bruxelles), precum [i \n
principalele entit`]i ale NATO: Comandamentul
Militar Aliat pentru Europa (SHAPE), dislocat la Mons,
\n Belgia, Comandamentul For]elor Aeriene Aliate
din Sudul Europei (AIRSOUTH), de la Napoli, \n
Italia, alte structuri militare ale Alian]ei. |n total,
Rom#niei i-au fost repartizate circa 175 de func]ii \n
organisme NATO, func]ii care trebuie s` fie \ncadrate
corespunz`tor p#n` la \ncheierea procedurilor de
aderare.

Cele dou` runde de convorbiri cu exper]i NATO
s-au desf`[urat, la Bruxelles, la 13 decembrie 2002
[i 9 ianuarie 2003. Cu aceast` ocazie, au fost abordate,
\n principal, aspecte privind: contribu]ia Rom#niei la
bugete comune ale NATO; problematica armoniz`rii
legisla]iei na]ionale cu legisla]ia specific` Alian]ei;
modalit`]ile de asigurare a securit`]ii informa]iilor
clasificate NATO; elaborarea unui calendar concret [i

ACCIDENT AVIATIC
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Cooperarea militarilor rom#ni [i britanici
apar]in#nd For]elor Terestre \n cadrul unor
misiuni reale \n zone fierbin]i precum
Kosovo, Afganistan, Irak este de notorietate.
Iar prin desf`[urarea exerci]iului “LONE
KITE 2003” s-a consemnat [i prima cooperare
dintre militarii rom#ni [i britanici apar]in#nd

For]elor Aeriene.
For]ele [i mijloacele implicate \n

exerci]iu au apar]inut Escadrilei 861 Avia]ie
V#n`toare, din Baza Aerian` Fete[ti, [i
Escadrilei 1, din Baza Aerian` Cottesmore.
O serie de elemente de infrastructur` [i
logistic` au fost puse la dispozi]ie de Baza
Aerian` Mihail Kog`lniceanu, locul de
desf`[urare a exerci]iului.

Preg`tirile pentru derularea \n bune
condi]ii a exerci]iului au fost foarte complexe.
Pentru comandorul Adrian Marinescu,

comandantul delega]iei rom#ne, “LONE
KITE 2003” a fost o nou` provocare: “de[i
facilit`]ile oferite de Baza Aerian` Mihail
Kog`lniceanu sunt de foarte bun` calitate,
executarea unui astfel de exerci]iu a presupus
o serie de particularit`]i, pe care a trebuit s`
le adapt`m realit`]ilor de la fa]a locului.
Abordarea ciclului de planificare-execu]ie,
comand`-control, sprijin de la sol prin
intermediul controlorilor aerieni \nainta]i [i a
elementelor de logistic` a fost conceput` pe
o structur` care a combinat realizarea
misiunilor, aplicarea metodelor [i
procedurilor de ac]iune de la simplu la
complex, \ntreaga activitate fiind dominat`
de atingerea unei siguran]e aeriene care s`
evite apari]ia oric`rui eveniment perturbator”.

Comandorul Victor Str#mbeanu,

comandantul Escadrilei 861 Avia]ie

V#n`toare, s-a aflat permanent \n miezul
ac]iunii, execut#nd misiuni [i asist#nd
instruirea pilo]ilor subordona]i. “Preg`tirea
pentru <<LONE KITE 2003>> – ne-a
precizat comandorul Victor Str#mbeanu –
nu a fost nevoie s` o facem \n acela[i ritm
[i cu aceea[i amploare cum o f`ceam
pentru alte exerci]ii, \ntruc#t pilo]ii no[tri
au ajuns aproape de nivelul de opera-

]ionalizare solicitat de NATO. Zborurile
de instruire cu pilo]ii englezi au \nceput
chiar din a doua zi a exerci]iului [i au
decurs foarte bine. Am plecat de la simplu
la complex. Am complicat lucrurile p#n`
aproape de un scenariu real. Noi am
executat misiuni de ap`rare \n aer, iar c#nd
situa]ia a impus-o am avut [i rolul de
inamici. M-a bucurat nespus faptul c` la
acest exerci]iu au participat to]i pilo]ii din
Escadrila 861 Avia]ie V#n`toare, inclusiv
cea mai t#n`r` genera]ie. P#n` acum, cei
tineri \nv`]au numai din ce le prezentam,
din documentele pe care le puneam la
dispozi]ie. La acest exerci]iu au v`zut totul
cu ochii lor [i nu se vor mai mira de ce
trebuie s` fac` briefing-ul, s` discute
separat, doi cu doi, patru cu patru, fiecare
misiune \n parte, cum trebuie s` se
coordoneze, s`-[i \mpart` spa]iul aerian [i
s` ac]ioneze!”

|n timp ce pilo]ii din primul val erau
\n plin` desf`[urare a misiunilor
\ncredin]ate, pilo]ii din valul doi studiau
h`r]ile cu zonele \n care urmau s`
ac]ioneze, \[i preg`teau echipamentul [i
a[teptau ner`bd`tori derularea briefing-
ului de pr#nz pentru a primi, ultimele
detalii. Cei mai ner`bd`tori, firesc, de
altfel, erau tinerii pilo]i.

Locotenentului Cristian Negulescu,

anul 2003 i-a adus o serie de evenimente
deosebite \n via]`: s-a c`s`torit, a participat
la primul exerci]iu interna]ional [i a zburat
avionul Harrier. “Zborul \n echipaj mixt cu
Harrier – ne-a m`rturisit locotenentul – a
fost o experien]` extraordinar`. Am executat
c#teva manevre de rutin`, dar a fost suficient
s` realizez diferen]a de genera]ii dintre
Harrier [i MiG. Aproape la fel de u[or
sesizabil` cum este [i diferen]a de preg`tire
\n zbor dintre pilo]ii tineri englezi [i cei
rom#ni. Dar tocmai aici este provocarea
pentru mine [i colegii mei: s` demonstr`m
c` \n condi]ii egale putem ac]iona la fel de
bine!”

Pilo]ii rom#ni din primul val se
\ntorseser` din misiune [i executau
debriefing-ul. Unul dintre ei, vizibil sup`rat,
fusese “dobor#t” de un pilot englez [i \[i
analiza evolu]ia \n zbor pentru a afla unde [i
cum gre[ise. Destul de repede s-a l`murit
[i a trecut-o la capitolul experien]` acumulat`.
De data aceasta fusese doar un exerci]iu!

Experien]a pilo]ilor englezi, dob#ndit`
\n nenum`rate exerci]ii [i, mai ales, misiuni
de r`zboi, a c#nt`rit greu \n “confrunt`rile”
cu pilo]ii rom#ni.

Pe c`pitan-comandorul Chris

Norton, comandantul escadrilei, l-am
g`sit la linia de avioane, preg`tindu-se s`
decoleze cu Harrier-ul. A zburat 2.500 ore,
dintre care 2.100 pe Harrier. A executat 36
de misiuni de r`zboi de tipul atac la sol \n
Kosovo [i 25 \n Irak. “Aici am g`sit toate
facilit`]ile de care aveam nevoie – ne-a
precizat c`pitan-comandorul Chris Norton
–, iar oportunitatea desf`[ur`rii unui astfel
de exerci]iu cu pilo]ii rom#ni este binevenit`
pentru noi. Fiind primul exerci]iu de instruire
\n comun, am \nceput cu elementele de
baz`, pentru a construi o rela]ie complex`,
de viitor”.

Coleg de forma]ie pentru acea misiune
\i era maiorul Jim Provost, comandant

de zbor, pilot cu o experien]`  impre-
sionant`, de[i [i-a \nceput activitatea \n anul
1990. A efectuat 3.500 ore de zbor, dintre
care 1.300 pe Harrier. A fost, pe durata a
trei ani, pilot al forma]iei de acroba]ie aerian`
“Red Arrows”, timp \n care a luat parte la
peste 300 de spectacole aeriene. A executat
22 de misiuni de r`zboi \n Bosnia [i Irak, de
tipul sprijin aerian apropiat, atac la sol [i
interdic]ie aerian`. |n 2002, cu ocazia unui
exerci]iu similar \n Slovacia, a zburat, \n
forma]ie mixt`, MiG-ul 29. Atunci a spus c`
nu [i-ar dori vreodat` ca acel tip de avion s`-
i fie inamic. F`r` ca m`car s` b`nuiasc`,
misiunea pe care urma s` o execute avea
s`-l determine s` afirme acela[i lucru [i
despre MiG-ul 21 LanceR. |n misiunea de
lupt` aerian` fusese “dobor#t” de c`pitanul

Daniel Moise. Scorul, per total, era egal,
\ntruc#t cu o zi \nainte... dobor#se un MiG-
21 LanceR. |ntors din misiune, maiorul Jim
Provost ne-a precizat c` “astfel de exerci]ii
sunt foarte utile. Indiferent de experien]a
pe care o de]inem, avem \ntotdeauna de
\nv`]at!”

|ntre timp, [i pilo]ii din al doilea val
plecaser` \n misiune. |n s`lile special
amenajate al]i pilo]i \[i continuau preg`tirea,
de[i \[i \ncheiaser` misiunile de zbor din
ziua respectiv`. C`pitanul Ian Bews, cel
mai t#n`r dintre pilo]ii englezi, studia harta
zonei \n care urma s` execute o misiune a
doua zi. Absolvent al Universit`]ii
Cambridge, efectuase pa[ii specifici de
instruire \n zbor, cu durata de un an pentru

fiecare, pe avioanele Buldog, Tucano, Hawk
[i Harrier, iar \n urm` cu numai dou`
s`pt`m#ni se al`turase acestei unit`]i
opera]ionale. “Este primul exerci]iu
interna]ional la care particip – ne-a m`rturisit
c`pitanul Ian Bews – [i m` simt foarte bine.
Cum altfel, mai ales c` am avut [ansa, pe
care o consider unic` \n via]`, s` zbor \n
echipaj mixt avionul MiG-21 LanceR? A fost
o experien]` deosebit`. {tiu c` am viitorul
\n fa]`, de aceea \mi doresc s` particip la c#t
mai multe astfel de exerci]ii, iar \n urm`torii
zece ani s` zbor JSF!”

Spre sear` s-au \ncheiat toate misiunile,
dup` care au urmat debriefing-urile. Se
l`sase deja \ntunericul c#nd mijloacele de
transport, av#nd personalul aeronavigant la
bord, se \ndreptau spre spa]iile de cazare,
unde urmau s` se odihneasc` dup` [i pentru
o nou` zi de instruire \n comun.

Pentru c`pitanul Emma Harley,

ofi]er de opera]ii [i cu rela]iile publice \n
cadrul Escadrilei 1, participarea la exerci]iul

“LONE KITE 2003” a c`p`tat o semnifica]ie
cu totul aparte. Dup` absolvirea
Universit`]ii de Avionic` din Bristol, a decis
s` fac` parte din For]ele Aeriene Regale
ale Marii Britanii. A urmat cursurile de
specialitate [i a devenit ofi]er de opera]ii.
Dar visul ei, \nc` din copil`rie, era s` devin`
pilot. {i-a dedicat timpul liber acestei
pasiuni [i a reu[it cu brio s` ob]in` licen]`
de zbor pe avioane ultrau[oare. Dar
activitatea zilnic` [i-o desf`[ura \n cadrul
unei unit`]i opera]ionale, \nzestrat` cu
avioane de lupt`. Visul de a zbura un avion
de lupt`, adev`rata provocare, era mai
intens cu fiece zi. Disloc`rile din Orientul
Mijlociu, unde a participat la misiuni de
lupt`, i-au \mbog`]it experien]a, dar nu au
ajutat-o s`-[i \mplineasc` visul. {ansa ei,
de[i nici m`car nu b`nuia, avea s` fie dat`

de participarea la exerci]iul “LONE KITE
2003”.

Comandantul escadrilei, ca o
recompens` a activit`]ilor desf`[urate de-a
lungul timpului, a propus-o pentru
executarea unui zbor cu avionul MiG-21
LanceR \n echipaj mixt, al`turi de
comandorul Victor Str#mbeanu.

“A fost o experien]` fantastic` – ne-a
m`rturisit Emma – pe care, sunt convins`,
nu o voi uita niciodat`. La preg`tire,
comandorul Str#mbeanu mi-a explicat foarte
detaliat ce aveam de f`cut. Pe parcursul
zborului mi-a prezentat locurile deasupra
c`rora evoluam [i manevrele pe care le
efectua. Evolu]ia a fost la o altitudine maxim`
de 2.000 m [i minim` de 200 m. A fost
fantastic s` pot zbura cu o vitez` de
600 km/h [i la o suprasarcin` de 3G! {i
pentru ca experien]a s` fie complet`,
comandorul Str#mbeanu mi-a oferit
posibilitatea de a efectua c#teva manevre
u[oare. Visul meu a devenit realitate \n
Rom#nia, cu MiG-ul 21 LanceR!”

Dup` cum am remarcat, sur#sul Emmei
\naintea decol`rii se transformase, la
aterizare, \ntr-un superb z#mbet.

Avea [i de ce!

Comandorul Adrian Marinescu,

comandantul deta[amentului

rom#n

C`pitan-comandorul Chris

Norton, comandantul

deta[amentului britanic

C`pitanul Emma Harley [i-a v`zut visul \mplinit: a zburat avionul

de lupt` rom#nesc MiG-21 LanceR

Participan]i de marc` la unul din momentele exerci]iului: Sorin

Encu]escu, secretar de stat \n Ministerul Ap`r`rii Na]ionale,

Excelen]a Sa Quinton Quayle, ambasadorul Regatului Unit al Marii

Britanii [i Irlandei de Nord la Bucure[ti, generalul-locotenent

Gheorghe Catrina, [eful Statului Major al For]elor Aeriene

ale Rom#niei

C`pitan CRISTIAN PREDA

“LONE KITE 2003” s-a

\ncheiat. Efortul depus \n

cadrul exerci]iului a fost

deosebit, for]ele [i mijloacele

implicate desf`[ur#nd o

multitudine de activit`]i, de la

cele considerate, poate,

m`runte p#n` la cele com-

plexe care au generat, \n final,

o misiune \ndeplinit` la cele

mai \nalte standarde.

“LONE KITE 2003” a fost primul exerci]iu de instruire \n zbor

rom#no-englez. Rezultat al Parteneriatului Strategic dintre Rom#nia

[i Marea Britanie, exerci]iul a avut o desf`[urare impresionant` de

for]e [i mijloace, materializat` \n opt avioane MiG-21 LanceR, un

elicopter IAR-330 echipat \n varianta MEDEVAC, un AN-26,

mijloace de transport [i 127 de militari, apar]in#nd For]elor Aeriene

ale Rom#niei, [i opt aeronave Harrier, dou` C-130 Hercules, un

VC-10, [apte camioane, un autoturism de teren [i 140 de militari,

apar]in#nd For]elor Aeriene Regale ale Marii Britanii.

Pe durata exerci]iului s-au executat misiuni de interceptare [i

\nso]ire, de 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 au executat misiuni de zbor

\n echipaje [i forma]ii mixte, iar personalul de deservire rom#n a

asistat la procesul de refacere a capacit`]ii de lupt` a aeronavelor

britanice [i a prezentat, la r#ndul s`u, personalului de deservire

britanic, modul de control [i refacere a capacit`]ii de lupt` a

aeronavelor rom#ne.
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|n aplica]ie, la M`lina

PROFESIONI{TII  DE  LA  SOCAT
ultimele detalii despre condi]iile de executare a
misiunii. Dup` briefing, se \ndreapt` c`tre
elicoptere. O dat` pornit motorul, \ncepe
verificarea la sol a parametrilor de func]ionare a
elicopterului. Dup` c#teva minute, primul aparat
se desprinde de la sol, evolueaz` c`tre
aliniamentul de \narmare, se rote[te lent [i
r`m#ne pironit la numai cinci metri deasupra
pistei, l`s#nd asisten]ei impresia unui stop cadru
efectuat \n timpul derul`rii unui film. Pre] de
c#teva zeci de secunde, elicopterul r`m#ne
nemi[cat, sfid#nd gravita]ia. |n acest r`stimp,
pilotul execut` verificarea la punct fix a aeronavei.
O dat` \ncheiat` procedura, elicopterul
aterizeaz`. Este ultimul popas \nainte de plecarea
\n misiune.

|n punctul de preg`tire a muni]iei, organizat
la c#teva zeci de metri de pist`, grupa de
\narmare asambleaz` focoasele la \nc`rc`tura de
lupt` a proiectilelor reactive nedirijate.

C`pitanul Florin Maican, inginerul de
serviciu la start, cel care organizeaz` din punct
de vedere logistic aceast` misiune, \mi spune c`
\narmarea elicopterelor este opera]iunea cu cel
mai mare grad de risc din cadrul procedurii de
preg`tire a misiunii, \ns` nu are nici cele mai
mici emo]ii, c#t` vreme aceast` activitate este
coordonat` de colegii s`i, locotenen]ii R`zvan

Roman [i Roberto Sternat. Tot aici lucreaz` [i
al]i oameni de isprav`, precum mai[trii militari

Cristian Ionescu [i Ionu] Cri[an.

Dup` alimentarea aeronavelor cu com-
bustibil, unul dintre elicoptere – cel cu misiune
MEDEVAC, m` l`mure[te locotenent-

comandorul C`t`lin Ifrim, observator al
Comandamentului Opera]ional Aerian Principal
la aceast` aplica]ie – porne[te c`tre poligon, la
bordul acestuia afl#ndu-se conduc`torul
tragerii, navigatorul, doi paramedici [i o grup`
de armurieri. Acolo vor \nt#lni o alt` echip`,
format` din grupa de asanare [i cea de geniu,
care a preg`tit poligonul pentru aceast`
misiune.

Grupa de \narmare \ncepe transportul
muni]iei. |n c#teva minute, l`zile cu proiectile
se afl` \n punctele de \narmare a aeronavelor.

– imagine [i voce – de la bordul elicopterelor.
Prin intermediul acestui sistem mobil, operatorul
poate recep]iona imaginile \nregistrate de
echipajul elicopterului aflat \n misiune,
permi]#nd ofi]erului cu preg`tirea de lupt` s` ia
deciziile cele mai bune, pornind de la situa]ia
tactic` existent` \n teatrul de opera]ii.

Primul elicopter \ntors din poligon aterizeaz`,
curm#nd lini[tea care pusese st`p#nire pe
aerodrom. Echipa tehnic` se afl` la posturi. O
dat` cu oprirea motorului, misiunea echipajului
se \ncheie. Inten]ionez s`-i \ntreb pe pilo]i care
au fost rezultatele tragerii. Renun]. Buna
dispozi]ie rev`rsat` pe aerodrom cu fiecare

echipaj \ntors din misiune nu
las` loc de \ntreb`ri.
“FOARTE BINE!” – ne…
spune  z#mbetul comandan-
tului Bazei 61 Elicoptere,
comandorul Lauren]iu

Simionescu, la \ntoarcerea
din misiune. De fapt toate
echipajele au tras foarte bine.
S` preciz`m c` acestea au fost
comandate de locotenent-

comandorii Eugen Suciu,

Constantin Grigore, Marius

Dumitru  [i c`pitanul

Aurelian Badea.

Pe drumul c`tre cas`, \n
autobuzul Escadrilei 611,
\ncerc o introducere. E greu
s` descrii \n cuvinte
profesionalismul b`ie]ilor de
la SOCAT. “Ce asfin]it mag-
nific!” – exclam` cineva \n
dreapta mea. Se \nsereaz`.

|naint`m spre Bucure[ti. |n st#nga drumului
apune soarele, iar \n dreapta r`sare luna. E
\ntuneric. Nu pot s` mai scriu. Undeva, \n spate,

cineva \[i etaleaz` cuno[tin]ele gastronomice,
oferindu-le celorlal]i o re]et` de pe[te la cuptor.
“Cel mai bun pe[te este cel la conserv`!” – \l
nec`je[te, haios, un coleg. Nu m` \ntorc. |l
recunosc dup` vocea r`gu[it`. E unul dintre cei
ce-au stat \n ploaie…

Locotenent
CIPRIAN P~TRA{CU

Comandorul Lauren]iu

Simionescu – comandantul

Bazei 61 Elicoptere

|narmarea aeronavei – o opera]ie dificil`, complex`, delicat`

“Cerne” m`runt [i des pe aerodrom. Tehnicii
Escadrilei 611 supravegheaz` aten]i aglomerarea
de nori grei care au \mp#nzit cerul. Privesc \n
direc]ia din care vor veni colegii lor, pilo]ii.
Privesc, la r#ndu-mi, cerul, c`ut#nd febril o
“gean`” de lumin`. Zadarnic! M` resemnez.
“Subiect ratat – \mi zic. Va trebui s` caut altul”.
|n aceste condi]ii, \mi este greu s` cred c`
tragerile de lupt`, care ar trebui s` finalizeze
aplica]ia tactic` a mae[trilor de la SOCAT, vor
putea fi executate.

Sosesc! |i “anun]`” zgomotul motoarelor.
Dup` c#teva minute, cele [ase siluete \ntunecate
ale p`s`rilor de foc se contureaz` pe cerul
plumburiu. Tehnicii le a[teapt` de mult. Pe pist`,
\n ploaie. M`car de-ar avea unde s`-[i usuce peste
noapte hainele ude…

Ultimele preg`tiri
A doua zi, diminea]a, m` trezesc c#inii

“celulei”, l`tr#nd harnici. E semn c` tehnicii
escadrilei vin la lucru pentru a da de[teptarea
uria[elor p`s`ri mecanice. Privesc pe fereastr`.
E toamn`. Cum altfel a[ putea s`-mi explic cerul
acesta clar, dup` vremea de ieri? Va fi o zi
frumoas`. M` bucur. B`ie]ii de la SOCAT \[i vor
putea dovedi, o dat` \n plus, m`iestria.

La pist`, \nv`luit \ntr-un r`s`rit de legend`,
personalul tehnic care deserve[te aeronavele a
\nceput lucrul. E un spectacol de culoare:
combinezoane albastre, c`[ti galbene, elicoptere
pestri]e [i cer purpuriu.

Ca \ntr-un mu[uroi de furnici, toat` lumea se
afl` \n mi[care. Elicopterele sunt dezancorate,
dehusate, decarenate [i verificate. Preg`tirea
nemijlocit` pentru zbor este executat` de mai[tri
militari, organiza]i \n echipe de lucru. Fiecare
echip` are specialitatea ei. Sunt verificate
instala]ia electric`, instala]ia radio, sistemul de
control al focului, sistemul de naviga]ie, celula
motor, armamentul [i sistemul de observare.
Rezultatele acestor verific`ri sunt consemnate
\n fi[a de preg`tire a aeronavei pentru zbor.

|n acest timp, la “celul`”, pilo]ii primesc

Opera]iunea de alimentare cu muni]ie a
elicopterelor se desf`[oar` f`r` incidente.

Antrenamentul
face diferen]a

C`pitanul Claudiu Alexandru, pilot-[ef \n
cadrul Escadrilei 611, este cel mai t#n`r pilot
participant la aceast` aplica]ie. Face parte din
promo]ia 1996 [i a efectuat p#n` \n prezent 250
de ore de zbor pe elicopter. Aflu de la el c`
avionica acestei aeronave este
deosebit de complex`, nece-
sit#nd foarte multe ore de
preg`tire teoretic`. Marele
avantaj este acela c` sistemul
permite preg`tirea practic` a
pilotului ca tr`g`tor, \n cadrul
programului de simulare a
tragerilor. Rezultatele foarte
bune ob]inute la aceste
exerci]ii \l \ndrept`]esc pe
Claudiu s` porneasc` optimist
\n misiune. |i urez succes!

Imediat dup` \narmarea
elicopterelor, acestea sunt
luate \n primire de c`tre
echipaje. Pilo]ii [i mecanicii de
bord \[i ocup` pozi]iile.
Pornesc motoarele. Dup` un
timp, mecanicii de bord
coboar` din aeronav` [i mai
dau un ocol \n jurul acesteia,
pentru a se convinge c` totul
este \n regul`. E ultima verificare a elicopterelor
\nainte de decolare. Imediat ce mecanicii de bord
\[i reocup` pozi]iile \n elicoptere [i u[ile acestora
se \nchid, armurierii desiguran]eaz` sistemele

de ini]iere a loviturilor. Cu aceast` opera]iune,
preg`tirile s-au \ncheiat. Elicopterele decoleaz`,
unul dup` altul. |ncepe misiunea!

Dincolo de orizont
Elicopterele au disp`rut de mult, dincolo de

linia orizontului. Maistrul militar Daniel Ilie

este, \ns`, cu… ochii pe ele. La postul s`u, \n
sta]ia de la sol pentru comunica]ii, prime[te date

PROFESIONI{TII  DE  LA  SOCAT

VIE}I  SALVATE  DE  ELICOPTERI{TI  MILITARI
Exerci]iul “LONE KITE 2003”, recent \ncheiat, a

consemnat [i un aspect inedit: executarea unei ac]iuni
reale de evacuare medical`, prin care au fost salvate
dou` vie]i!

Locotenentul Dr`gu[ Tudose, medic-[ef \n
Baza Aerian` Fete[ti, implicat direct \n ac]iunea de
salvare, ne-a oferit detalii despre acea zi special`: “|mi
amintesc de parc` s-ar fi \nt#mplat ieri. Era 8 octombrie
[i decolasem cu un elicopter IAR-330 Puma echipat \n
varianta de evacuare-medical`. Ne-am deplasat \n
poligonul M`lina pentru a \ndeplini ac]iuni specifice \n
caz de accidente. Echipajul, format din comandorul

Viorel Vasiliu, comandant, locotenentul Viorel

Cojocaru, copilot, maistrul-militar {tefan Baciu,

tehnic de zbor, caporalul Mihail Cristinel,

paramedic, apar]inea Bazei Aeriene Mihail
Kog`lniceanu. La un moment dat am fost contacta]i de
c`tre comandorul Victor Luchian, comandantul

Bazei Aeriene Mihail Kog`lniceanu, care ne-a
comunicat c` trebuie s` ne deplas`m \n Delta Dun`rii
pentru o ac]iune umanitar`. Am decolat [i, pe parcursul
zborului, care a durat 40 de minute, am primit detalii \n
leg`tur` cu locul \n care urma s` ac]ion`m. La destina]ie
am g`sit o femeie, aflat` la a doua sarcin`, cu un travaliu
\n debut de trei ore, blocat \n evolu]ie [i cu iminen]` de
ruptur` uterin`. Mai pe \n]elesul tuturor, copilul \ncepuse
s` se nasc`, dar ap`ruse o problem` ce putea duce la
decesul mamei [i pruncului. Am preluat pacienta de pe
o [alup` a serviciului de ambulan]` Tulcea [i i-am montat
o perfuzie, administr#ndu-i totodat` calmante [i medica]ie

specific`. A urmat un zbor de 20 de minute p#n` pe
stadionul din ora[ul Tulcea, unde am fost a[tepta]i de
o ambulan]`. Pacienta a fost transportat` la spital, unde
i-a fost efectuat` o opera]ie de cezarian`. Pe durata
zborului de \ntoarcere c`tre poligonul M`lina ni s-a
comunicat c` pacienta n`scuse un b`ie]el. At#t mama
c#t [i copilul erau bine, s`n`to[i! A fost prima ac]iune
real` de evacuare medical` la care am participat. Pe
timpul derul`rii activit`]ii nu am avut timp dec#t pentru
a m` concentra la ceea ce aveam de f`cut. Dup` aceea,
firesc, am sim]it o satisfac]ie deosebit`!”

Comandorul Viorel Vasiliu, comandantul
echipajului, poate fi considerat un veteran al misiunilor
reale de evacuare medical`. “Dar cu fiecare misiune
de acest gen – ne-a m`rturisit comandorul Vasiliu –
satisfac]ia profesional` cap`t` dimensiuni aparte,
\n`l]`toare”. (C.P.)

Echipajul salvator (de la st#nga la

dreapta): locotenent Viorel Cojocaru,

comandor Viorel Vasiliu, caporal Mihail

Cristinel, locotenent Dr`gu[ Tudose,

maistru militar {tefan Baciu
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Managementul  resurselor  umane
\n  perspectiva  integr`rii  României  \n  NATO  (I)

construite pentru \ndeplinirea obiectivului
fundamental al ap`r`rii na]ionale a ]`rii,
prev`zut \n Strategia militar` a Rom#niei –
realizarea capacit`]ii militare necesare [i
adecvate pentru ap`rarea suveranit`]ii [i
independen]ei na]ionale, a integrit`]ii [i unit`]ii
teritoriale, a democra]iei constitu]ionale [i a
statului de drept –, dar [i ca urmare a
angajamentelor pe care ]ara [i le-a asumat \n
cadrul Alian]ei, se impune aplicarea unei noi
concep]ii privind managementul resurselor
umane. Este bine [tiut c` succesul tuturor
organiza]iilor, [i cu at#t mai mult al celei
militare, depinde tot mai mult de calitatea
resurselor umane, oamenii constituind bunul
cel mai de pre] al unei organiza]ii, pilonii ei de
baz`.

Structurile din compunerea For]elor
Aeriene ale Rom#niei au parcurs, \n marea
lor majoritate, procesul restructur`rii. |n
cadrul acestuia, au loc modific`ri at#t ale
“formei” structurii, c#t [i ale dimensiunii
acesteia. Conceptul de structur` piramidal`,
specific organiza]iilor de tip militar, ierarhic,
se aplic` [i la modelarea structurilor din
subordinea Statului Major al For]elor Aeriene.
Raportul de 1/3 \ntre num`rul posturilor de
ofi]eri [i al celor de subofi]eri (coloana
vertebral` a structurii) este un deziderat al
punerii \n aplicare a conceptului de for]`
flexibil`, modular`, profesionalizat`. Militarii
\n termen vor fi \nlocui]i treptat, cu militarii
profesioni[ti, angaja]i pe termen determinat.
Condi]iile de lucru vor c`p`ta [i ele caracter
de modernitate, la fel ca [i exercitarea actului
de comand`.

Reducerea la strictul necesar a circula]iei
h#rtiei, ca suport al informa]iei, [i \nlocuirea,
acolo unde este posibil, cu informa]ia pe
suport electronic, este un alt element care
necesit` adapt`ri, nu numai la nivel fizic, al

este posibil, deoarece avem sarcini de
preg`tire a “grupurilor ]int`”, a unit`]ilor
opera]ionalizate [i \n curs de opera]ionalizare,
a celor destinate execut`rii unor misiuni sub
comanda NATO, precum [i a cadrelor militare
care urmeaz` s` \ncadreze func]ii \n structuri
ale Alian]ei.

Nu vom prezenta aici categoriile de
cursuri, pentru c` acestea sunt cunoscute.
Detalii se pot ob]ine de la structurile de
personal din fiecare unitate. Ceea ce a[ dori
s` accentuez este faptul c` trebuie s` fim
con[tien]i [i interesa]i de propria noastr`
devenire \n cadrul sistemului militar. Fiecare

dintre noi ne vom modela, trebuie s` ne

model`m, evolu]ia \n carier`! Managerii
de carier` vor acorda consiliere \n probleme
ale carierei militare. Ei vor fi \n m`sur` s`
spun` fiec`ruia dintre noi ce tipuri de cursuri
trebuie urmate [i ce func]ii trebuie \ndeplinite
pentru a ajunge \n posturi de conducere la
nivel de subunitate, unitate sau la e[aloane
superioare, \n structuri na]ionale sau NATO.
Comisiile de selec]ie vor analiza \ncadrarea
unor func]ii vacante din structurile gestionate.
Va fi o munc` de mare r`spundere [i, de
aceea, managerii de carier` vor fi selec]iona]i
dintre cei mai buni ofi]eri, ei \n[i[i fo[ti
comandan]i sau [efi la diverse e[aloane.
Problema preg`tirii acestora, verificarea lor,
a rotirii pe alte func]ii dup` o anumit` perioad`,
va sta ca punct prioritar \n aten]ia coman-
dan]ilor, \n scopul elimin`rii subiectivismului,
a rutinei [i, implicit, a posibilit`]ii de inter-
pretare gre[it` a perspectivei de dezvoltare a
cadrelor din aria lor de responsabilitate.

|n noua structur` a Statului Major al
For]elor Aeriene, care va intra \n vigoare la
\nceputul lunii noiembrie curent, vor exista
compartimente specifice \n cadrul serviciului
resurse umane [i, anume, birourile manage-
mentul carierei [i managementul dezvolt`rii,
care se vor ocupa \n mod direct cu consilierea
personalului pentru evolu]ia acestuia \n
carier`. Cele dou` module, create ca urmare
a nevoii de a r`spunde cerin]elor \nscrise \n
Ghidul carierei militare [i alinierii la
standardele Alian]ei [i ale Uniunii Europene,
vor avea ca domeniu de activitate studiul [i
\ndrumarea dezvolt`rii personalului militar. Cei
care le \ncadreaz` vor fi ajuta]i \n munca lor de
c`tre sistemele moderne de calcul. Sistemul
informatizat de gestiune a personalului este
deosebit de util \n managementul per-
forman]ei [i \n implementarea politicilor [i
procedurilor privind managementul carierei.
Actualizarea permanent` a bazelor de date \n
func]iune [i utilizarea unor sisteme expert,
softuri care folosesc cuno[tin]e specializate,
faciliteaz` rezolvarea problemelor specifice de
management al resurselor umane precum
evaluarea postului, luarea deciziilor privind
dinamica de personal [i \ntocmirea listelor de
candida]i pentru promovarea \n func]ii. |n
consecin]`, managerii de carier` trebuie s`
aib` cuno[tin]e de utilizare a calculatorului,
experien]` \n aprecierea personalului,
experien]` de comand` [i s` cunoasc`
politicile de resurse umane la nivelul For]elor
Aeriene.

(continuare \n num`rul viitor)

Comandor
TACHE JURUBESCU

[eful Serviciului resurse umane

Pasul f`cut de Rom#nia \n noiembrie anul trecut, la Praga, este

unul istoric. Ne \nscriem \n clubul ]`rilor moderne, care fac parte

dintr-o alian]` a dezvolt`rii, a afirm`rii nu numai \n domeniul militar,

ci pe toate planurile vie]ii sociale, politice, economice etc. |ncep#nd

cu prim`vara anului viitor, armata noastr` va lua parte la procesul

decizional [i executiv din s#nul Alian]ei. Este o calitate care ne

onoreaz`, dar ne [i oblig`, \n acela[i timp. Ne oblig` s` fim \n m`sur`

s` particip`m, a[a cum ne-am angajat, cu for]e [i mijloace specifice

la \ndeplinirea unor misiuni \n cooperare sau \n compunerea

structurilor multina]ionale ale NATO.

Dar, de[i am beneficiat de timp de preg`tire, din 1994, c#nd am

devenit parteneri de cooperare \n cadrul Programului Parteneriat

pentru Pace (PfP), [i p#n` \n prezent, \nc` nu suntem pe deplin

preg`ti]i la toate capitolele. Nu suntem \ns` nici ni[te \ncep`tori!

Dispunem de personal foarte bine instruit, at#t \n [coli din ]`ri

membre ale NATO, c#t [i \n misiuni sau exerci] i i  comune.

Componente militare rom#ne[ti au dovedit constant cre[terea

nivelului de preg`tire [i \n]elegere a fenomenului militar modern.

Avem ofi]eri care au participat sau chiar au condus structuri \n

cadrul exerci]iilor NATO/PfP, ofi]eri care au lucrat sau \nc` mai

lucreaz`, cu func]ii importante de stat major, \n cadrul structurilor

NATO, ofi]eri de leg`tur` la nivelul comandamentelor militare aliate

sau ale coali]iilor create pentru combaterea terorismului, cursan]i

sau absolven]i ai [colilor NATO [i ai institu]iilor militare de cel mai

\nalt nivel din ]`ri membre ale Alian]ei.

Cocardele rom#ne[ti de pe aparatele de zbor sunt deja cunoscute

\n lume, fie c` este vorba despre aeronavele “Hercules” pe teatrele

de opera]ii din Afganistan sau Orientul Mijlociu, fie c` avem \n vedere

LanceR-ul sau SOCAT-ul care [i-au f`cut sim]it` prezen]a \n toat`

Europa, de la Est la Vest [i de la Nord la Sud, cu ocazia exerci]iilor

sub egida NATO sau bilaterale, sau \n momentele pline de emo]ie [i

profesionalism ale demonstra]iilor aeriene.

|nnoirile din
For]ele Aeriene
ale Rom#niei

Chiar din anii premerg`tori invit`rii ]`rii
noastre la negocierile de aderare la NATO,
era de la sine \n]eles c` trebuie s` ne adapt`m
la cerin]ele Alian]ei, ca parte integrant` a
acesteia, at#t ca dimensiune, c#t [i ca
preg`tire. Dup` integrarea de facto [i de

jure, \n mai 2004, Rom#nia va face parte
dintr-o organiza]ie nou`, transformat`, cu o
capacitate opera]ional` crescut`, flexibil`,
mobil`, \n m`sur` s` desf`[oare o gam` larg`
de misiuni destinate ap`r`rii propriilor teritorii,
promov`rii p`cii [i stabilit`]ii, a democra]iei \n
lume. |n acest context, For]ele Aeriene se afl`
\n plin proces de \nnoire, de transformare, o
dat` cu \ntreaga armat`, pentru a r`spunde
cerin]elor privind asigurarea capacit`]ii de
operare \n comun cu armatele ]`rilor membre
ale Alian]ei Nord-Atlantice. Este un proces
care implic` \nnoiri din toate punctele de
vedere, o nou` filozofie, o nou` concep]ie.
Plec#nd de la ]elul nostru, fixat \nc` din faza
de “partener” al Alian]ei [i \nt`rit o dat` cu
invitarea ]`rii noastre de a adera la NATO,
acela de a deveni o for]` mai mic`, mai flexibil`,
dar eficient`, interoperabil` cu for]ele similare
ale Alian]ei, For]ele Aeriene [i-au stabilit
“dimensiunea” [i configura]ia [i au pus \n
aplicare un plan viz#nd reorganizarea
structural` [i modernizarea la toate nivelurile.

|n acest amplu proces, resursele umane
cap`t` valen]e noi. Elementul uman din
ecua]ia for]elor aeriene, cea mai important`
capacitate ce urmeaz` s` fie pus` la dispozi]ia
Alian]ei, devine elementul principal supus
aten]iei organelor de decizie. La structuri noi,

echipamentelor \n sine, dar [i la nivel mental,
conceptual. |nnoirea trebuie s` \nceap` de

la nivelul transform`rilor \n preg`tirea

personalului!

Procesul de restructurare are, pe l#ng`
aspectele benefice ale construirii unor
structuri moderne, fiabile, \ncadrate cu
personal preg`tit corespunz`tor, [i unele
aspecte mai pu]in acceptate de anumite
segmente ale personalului existent \n prezent
\n structurile care nu au fost \nc`
“transformate”. Este vorba despre aplicarea
Ghidului carierei militare [i a instruc]iunilor
conexe ce se pun \n aplicare cu ocazia
selec]ion`rii pentru \ncadrarea noilor structuri.
Nu este foarte greu de \n]eles c` o parte a
personalului va fi nevoit s` p`r`seasc`
sistemul, deoarece preg`tirea unor cadre
militare nu se ridic` la nivelul minim al
acceptabilit`]ii, adic` nu au parcurs acele stadii
de preg`tire necesare fiec`rui grad [i fiec`rei
func]ie \n parte. Dac` ne referim la categoria
ofi]eri, aici situa]ia este [i mai complicat`,
pentru c` num`rul acestora este mult mai
mare dec#t cel al posturilor. Prin activit`]ile
de cuantificare a preg`tirii intelectuale a
fiec`ruia \n parte [i de ierarhizare dup` grade,
se stabile[te cine poate s` candideze pentru
\ncadrarea func]iilor prev`zute \n noile state
de organizare [i cine trebuie s` \nceteze
raporturile de munc` \ncheiate cu institu]ia
militar`.

Datorit` structurii de tip piramidal, care
implic` r`m#nerea \n sistem a unui num`r din
ce \n ce mai mic de ofi]eri cu grad superior, pe
m`sur` ce se \nainteaz` \n grad, dar [i \n
func]ie de dinamica de formare a ofi]erilor,
adaptat` la alte criterii dec#t cele din prezent,
s-a ajuns la situa]ia \n care exist` un excedent
de ofi]eri cu gradul de maior sau locotenent-
colonel. |n acest segment, presiunea este
destul de mare, mai ales datorit` faptului c`
ace[ti ofi]eri sunt relativ tineri [i nu au \nc`, \n
marea lor majoritate, vechimea minim` de 20
de ani pentru a primi o pensie de serviciu, la
trecerea \n rezerv`. Legiuitorul a prev`zut,
\ns`, unele m`suri de protec]ie social` \n
aceste cazuri. Exist`, astfel, procedura punerii
la dispozi]ie (pe timp de trei luni) a cadrelor,
timp \n care trebuie g`sit` o solu]ie de
\ncadrare. Solu]ia poate fi \ncadrarea pe o
func]ie din statele de organizare ale unit`]ilor
subordonate Statului Major al For]elor
Aeriene, sau din alte unit`]i ale armatei, sau
\ncadrarea pe “grupuri de sprijin”, adic` pe
func]ii create \n mod special, temporar, pentru
cadrele militare care doresc s` mai r`m#n` \n
activitate sau nu au putut fi \ncadrate [i nu au
20 de ani de vechime \n serviciu. Ce se
\nt#mpl`, \ns`, cu cei care \ntre timp \mplinesc
20 de ani de vechime \n serviciu? Evident c`
vor p`r`si sistemul, dac` \n timpul c#t s-au aflat
\n “grupul de sprijin” nu s-au g`sit solu]ii de
\ncadrare pentru ei.

Managementul
carierei

Problema preg`tirii cadrelor militare [i
salaria]ilor civili a c`p`tat [i ea o nou`
interpretare. Dac` p#n` acum se mai
preg`teau “pe stoc” cadre militare, adic` erau
trimi[i, \n special ofi]eri, la diverse cursuri, \n
ideea c` poate vor avea nevoie sau poate

conteaz` la punctaj, acum acest lucru nu mai

Managementul  resurselor  umane
\n  perspectiva  integr`rii  României  \n  NATO  (I)
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Pentru a avea o vedere de an-
samblu a ceea ce înseamn` serviciul
auto al brig`zii de rachete sol-aer
despre care scriem, trebuie spus de la
\nceput c` aceast` mare unitate are
misiunea de a ap`ra spa]iul aerian al
Capitalei [i de a cerceta, prin radio-
loca]ie, zona de sud a ]`rii, unit`]ile ei
fiind dislocate \n opt jude]e. Pentru
\ndeplinirea acestei misiuni, brigada
are \n  compunere div iz ioane de
rachete sol-aer cu raz` medie, un
Divizion Conducere Automatizat`,
divizioane tehnice pentru preg`tirea
rachetelor, un batalion [i mai multe
companii de radioloca]ie.

Tehnica auto din dotarea brig`zii
este foarte diversificat`, cuprinzând atât
m`rci indigene (DACIA,  ARO,  SAVI-
EM,  RABA), cât [i din import (ZIL 131,
URAL 375, TATRA 813, Kraz 255B,
GAZ 66).  Num`rul autovehiculelor
aflate în \nzestrarea serviciului este
impresionant, de ordinul sutelor.
Numai  în cadrul comandamentului

exist` 40 de ma[ini, iar fiecare divizion
de foc dispune, la r#ndul s`u, de mai
mult de 30 de autovehicule. La acestea
se adaug`, desigur,  autovehiculele
divizioanelor tehnice  [i cele ale com-
paniilor de radioloca]ie.

Procesul intensiv de restructurare
[i reorganizare la care a fost solicitat
Statul Major al For]elor Aeriene, a
implicat, \n mod necesar [i firesc, [i
serviciul auto al Brig`zii .  Astfel,
desfiin]area regimentelor de rachete
sol-aer din unele garnizoane \n cursul
anului trecut,  precum [i  a Bazei
Aeriene de la Craiova a avut ca efect
direct preluarea de la aceste unit`]i a
tot ceea ce a însemnat tehnic` auto de
c`tre serviciul  similar  al brig`zii.
Ast fe l  de act iv i t`] i  complexe au
presupus o impresionant` desf`[urare
de resurse umane [ i  mater ia le ,

SERVICIUL  AUTO  – DISCIPLIN~,  PROFESIONALISM,  PERFORMAN}~
Marea unitate se sprijin` [i conteaz` pe ei în fiecare moment.

Ei, nu at#t oamenii, ca persoane, c#t entitatea, ca sistem. Orice

misiune sau activitate din programul zilnic depinde [i de ei.

Foarte rar sunt v`zu]i, dar prezen]a lor este resim]it` în fiecare

autovehicul care intr` sau iese pe poarta unit`]ii. De la

aprovizionarea cu alimente [i pân` la transportul rachetei pe

ramp`. Toate acestea au o leg`tur` direct`, indisolubil` cu ei,

oamenii de la serviciul auto. {i cu ma[inile “lor”. {i cu disciplina

[i profesionalismul lor f`r` repro[. Despre ace[ti oameni

minuna]i va fi vorba \n reportajul de fa]`.

sus]inute permanent de profesio-
nalismul celor care au organizat
activit`]ile [i de disciplina, rigoarea [i
spiritul de r`spundere ale celor care
au executat misiunile în timp util [i
f`r` incidente majore. “Siguran]a
acestor opera]iuni este un lucru
absolut remarcabil – ne spune maiorul
Daniel Caraman, [eful serviciului [i
ofi]er 3 cu planificarea logistic`, dac`
] inem cont  de faptul  c`  numai

activit`]ile de transport, dintr-o gar-
nizoan` \n alta, s-au \ntins, anul acesta,
pe durata a 14 s`pt`m#ni [i au implicat
circa 60 de autovehicule, care au
parcurs mai  mult  de 120.000 de
kilometri”...

Executarea în siguran]` [i în timp
util a acestor transporturi a fost posibil`
datorit` planif ic`ri i  judicioase [i
unitare  de c`tre comanda unit`]ii,
împreun` cu organele de specialitate
din compartimentul logistic, dar [i de
înaltul profesionalism al conduc`torilor
de autovehicule (militari angaja]i pe
baz` de contract [i salaria]i civili).
Cum, de asemenea, cooperarea foarte
strâns` între organele de planificare
[i factorii de r`spundere ai subu-
nit`]ilor implicate în aceast` activitate,
suportul logistic permanent acordat
pentru men]inerea continuit`]ii [i

planificarea în cele mai mici detalii a
transporturilor (documente, cazare,
aprovizionare cu combustibil lichid [i
materiale) au condus la încadrarea
corespunz`toare a curselor în spa]iu
[i timp.

 Din perspectiva serviciului auto,
restructurarea a avut ca efect final
întinerirea într-o oarecare m`sur` a
parcului de autovehicule al brig`zii,
prin preluarea autovehiculelor de
genera]ie mai nou`, concomitent cu
scoaterea din func]iune a celor uzate

moral [i tehnic, cum a fost cazul ZIL-
ului 157, autovehicul fabricat în anii
’60  [ i  care nu mai  corespundea
cerin]elor actuale. Acesta a fost înlocuit
în totalitate cu ZIL 133, autovehicul
intrat în serviciu în anul 1985, care,
de[i prezint` norma în exploatare
dep`[it`  (aceasta fiind de cinci ani),
este înc` un autovehicul fiabil, toate
ma[inile de acest tip din divizioanele
de foc ce asigur` serviciul de lupt`
“Poli]ie Aerian`” fiind opera]ionale. De
altfel, acesta este [i “vedeta” ser-
viciului auto al unui divizion de foc,
caracteristicile sale tehnice permi-
]#ndu-i tractarea semiremorcii cu
racheta sol -aer  \n  or ice condi] i i
meteorologice [i de teren accidentat.
“Probleme ar putea ap`rea îns` în timp
– \[ i  exprim` temerea maiorul
Caraman –, datorit` faptului c` nu
exist`, în momentul de fa]`, contracte
încheiate pentru piese de schimb [i
consumabile”.  Afl`m, \ns`, c` se
lucreaz` la actele de scoatere din
func]iune a autotractoarelor pe [enile,
acestea fiind introduse \n serviciu \n
anii 1957-1958 [i av#nd o norm` de
exploatare de  peste 20 de ani, cu mult
peste norme.

C`pitanul Daniel Kulcsar, ofi]er cu
mentenan]a autovehiculelor, este unul
dintre cei mai experimenta]i compo-
nen]i ai actualei echipe, desf`[ur#ndu-
[i activitatea ne\ntrerupt \n cadrul
serviciului auto al brig`zii din anul
1992 [i p#n` \n prezent. Un adev`rat
profesionist! De[i sarcinile lui de
serviciu au fost marcate \n unele
momente de o complexitate [i de o
amploare aproape epuizante, a g`sit
timpul [i for]a necesare pentru a-[i
des`v#r[i forma]ia profesional`, \n
prezent fiind licen]iat al Facult`]ii de
Automobi le  Rut iere din cadrul
Politehnicii Bucure[ti. |n baza acestor
studii, a sus]inut examen la Academia
Tehnic` Militar` [i Direc]ia Mana-
gement Resurse Umane \n vederea
\ncadr`rii pe o func]ie de inginer,
examen promovat cu brio.

Ca of i ]er  ce r`spunde de ex-
ploatarea [i  repara]i i le autovehi-
culelor, c`pitanul Kulcsar consider` c`
l ipsa bazelor  de mentenan]` ( în
prezent mai exist` una singur`, la
Craiova), cele care ar trebui s` asigure
repara]iile medii [i capitale, genereaz`
blocarea fluxului  autovehiculelor ce

ar necesita efectuarea acestor repara]ii.
|n prezent, atelierul auto al brig`zii
trebuie s` execute, singur, majoritatea
nevoilor de mentenan]` la tehnica din
dotare. O solu]ie ar fi în condi]iile
actuale externalizarea   serviciului de
repara]ii c`tre  bazele de repara]ii
civile, cel pu]in în ceea ce prive[te
autovehiculele de produc]ie indigen`.
Ast fe l ,  multe  dintre  problemele
generate din cauze obiective [i-ar g`si
rezolvarea, iar serviciul auto ar deveni
mult mai eficient.

 Procesul  restructur`rii nu a avut
urm`ri doar în  privin]a  tehnicii,  ci
[ i -a  l`sat  amprenta  [ i  asupra
personalului, eviden]iindu-se at#t
profesionalismul, c#t [i devotamentul,
spiritul de sacrificiu \n executarea
\ndatoririlor de c`tre \ntregul colectiv
al serviciului. Fie c` sunt \ncadra]i pe
func]ii, fie c` sunt deta[a]i \n vederea
sus]inerii activit`]ilor, to]i cei implica]i

\n arma auto a brig`zii au realizat, \n
urma nenum`ratelor  misiuni
\ndeplinite cu succes, un grup deosebit
de sudat. Acest aspect  genereaz` un
climat psihosocial  [i psihomoral
pozitiv,  care are darul de a compensa
mici le  neajunsuri  cot idiene [ i
contribuie la bunul mers al lucrurilor.

 Astfel, de[i activit`]ile  planificate
în ultima perioad` au fost deosebit de
ample [i s-au desf`[urat într-o perioad`
de timp relativ mic`, maiorul   Caraman
ne  asigur` c` nici celelalte activit`]i,
specifice serviciului auto, nu au fost
neglijate, ele desf`[urându-se  la
momentele planificate, pentru c` aici
orice gre[eal`, orice ezitare poate avea
urm`ri din cele mai nepl`cute. Datorit`
eforturilor sus]inute, depuse de c`tre
întregul efectiv, serviciul auto nu a
înregistrat   nereguli  majore în înde-
plinirea atribu]iilor, “ie[ind” destul de
bine [i la controalele pe linie de
specialitate. Pentru prevenirea aba-
terilor de orice fel, au fost \ntreprinse
lunar, trimestrial [i semestrial analize
ale motokilometrilor efectua]i [i ale
eventualelor nereguli  ap`rute pe
parcurs. De asemenea, s-au executat:
lunar – preg`tirea de specialitate a
mai[trilor militari [i subofi]erilor [i
s-au efectuat verific`ri prin teste de tip
gri l` ;  t r imestr ia l  –  ver i f icarea
posesorilor de permise auto. Convo-
c`r i le  bianuale  pr iv ind trecerea
tehnicii la exploatarea de sezon au fost
tratate, de asemenea, cu maxim`
responsabilitate. {i, drept dovad` a
celor amintite, c`pitanul Kulcsar \mi
spune c`, \n acel moment, locotenentul
Marian Bode se afl` pe teren, la un
divizion, pentru a verifica activitatea

Locotenent
MIRCEA BARAC

desf`[urat` cu ocazia trecerii tehnicii
auto la exploatarea de iarn`. Profit`
de ocazie [i \l eviden]iaz` pe ofi]er ca
fiind un specialist de perspectiv`, care
se remarc` at#t  pr in  modul  de
\ndeplinire a sarcinilor, c#t [i prin
interesul  dovedit  pentru propria
preg`tire, fiind student \n anul III al
Academiei de {tiin]e Economice.

La depozitul  de piese auto al
unit`]ii, \l \nt#lnim pe maistrul militar
Virgil Chelu, promo]ie 1976. Acesta
ne spune c` ,  dup` ce  [ i -a  f`cut
ucenicia la un divizion tehnic, unde a
fost încadrat pe func]ia de [ofer
(devenind în acest timp un adev`rat
“îmblânzitor” de ZIL-uri), a fost numit,
în urma rezultatelor ob]inute, pe o
func]ie în cadrul comandamentului. Pe

chipul s`u deslu[esc, printre cutele
l`sa te  de  t recerea  t impulu i ,  o
satisfac]ie aparte, ce nu are de-a face
cu apropiata pensionare. |mi spune
c` mot ivul  sat is fac] ie i  sa le  este
recunoa[terea unui drept care mul]i
ani a reprezentat un vis. Acest vis,
devenit acum realitate, este titlul de
specialist de clas` \n arma auto. De
altfel, la examenul desf`[urat \n urm`
cu o lun` au participat toate cadrele,
militarii angaja]i pe baz` de contract
[i salaria]ii civili \ncadra]i la serviciul
auto \n cadrul brig`zii. Profesioni[ti
des`v#r[i]i \n practica de zi cu zi,
examenul a avut darul de a confirma
acest lucru.

De[i problemele sunt

inerente, iar timpul nu este de

fiecare dat` cel mai bun aliat al

lor, oamenii de la serviciul auto

al Brig`zii de rachete sol-aer

“General Nicolae D`sc`lescu” î[i

fac cu prisosin]`, zi de zi, datoria,

de cele mai multe ori dep`[indu-

[i atribu]iile specificate în fi[a

postului, con[tien]i de faptul c`

orice inadverten]` ivit` se

r`sfrânge asupra bunului mers al

lucrurilor în cadrul unit`]ii.

Pentru eforturile depuse, ei [i-au

câ[tigat respectul colegilor [i stima

[efilor [i, iat̀ , onoarea de a deveni

“eroii” reportajului de fa]`...

Maiorul Daniel Caraman – un manager priceput

C`pitanul ing. Daniel Kulcsar: “omul care sfin]e[te locul”

ZIL 131 \n pozi]ie de lupt`
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La ora actual^, \n Rom#nia se afl^ \n
derulare, conform Planului Na]ional de
Cercetare [i Dezvoltare al Ministerului
Educa]iei [i Cercet^rii, ca principal
finan]ator, subprogramul cu tema:
,,Tehnologii [i sisteme spa]iale
aerospa]iale’’. Acesta are drept scop
realizarea unui sistem de comand^, control
[i comunica]ie pentru o platform^
aeropurtat^, adic^ realizarea unui avion f^r^
pilot.

Autoritatea contractant^ a proiectului
este Agen]ia Spa]ial^ Rom#n^, iar
participan]ii la cercetarea-dezvoltarea
produsului sunt: Agen]ia de Cercetare
pentru Tehnic^ [i Tehnologii Militare
(A.C.T.T.M.), Institutul Na]ional de
Cercet^ri Aerospa]iale “Elie Carafoli”
(I.N.C.A.S.) [i S.C.ROMARM S.A., care
sunt, totodat^, [i cofinan]atori ai proiectului.

Domnul ing. Florentin {perlea, \n
calitate de responsabil de proiect din partea
I.N.C.A.S., [i sublocotenent ing. Cristian
C^pri]^, \n calitate de [ef de proiect din
partea A.C.T.T.M., au avut amabilitatea de
a ne oferi c#teva informa]ii referitoare la
acest proiect.

– Domnule inginer {perlea, exist^,

\ntr-adev^r, posibilit^]i de realizare a

unui astfel de avion \n ]ara noastr^?

– Problematica legat^ de avionul f^r^
pilot de mici dimensiuni poate fi abordat^
\n contextul economic actual din Rom#nia,
deoarece nu implic^ costuri, cerin]e
tehnologice sau materiale care s^ ne
dep^[easc^ posibilit^]ile, iar echipamentele
din import nu sunt scumpe [i nu fac parte
din categoria celor cu embargou
tehnologic. Avionul f^r^ pilot poate fi f^cut
opera]ional pentru o sum^ \ntreag^ de
misiuni, doar op]iunea pentru o foarte mare
complexitate a sistemului implic#nd,
probabil, un import de componente
performante necesare echip^rii.

– Care este destina]ia [i ce

avantaje prezint^ realizarea acestui

proiect \n Rom#nia?

AVIONUL FÃRÃ PILOT
– Din punct de vedere militar, scopul

principal urm`rit prin întrebuin]area
avioanelor f`r` pilot este îndeplinirea cu
eficacitate a misiunilor prin evitarea de
pierderi de avioane de lupt` [i pilo]i.

Folosirea aparatelor de zbor f`r` pilot
în misiuni de lupt` prezint` urm`toarele
avantaje: costul de fabrica]ie este relativ
sc`zut comparativ cu avioanele destinate
efectu`rii misiunilor de cercetare; vulnera-
bilitatea redus` în timpul zborului spre

obiectivul inamic [i spre locul de
recuperare, întrucât în`l]imea de zbor este
cuprins` între 60 [i 100 de metri, inferioar`
în`l]imii minime de descoperire pentru
sta]iile de radioloca]ie; vulnerabilitate mic`
datorit` reflect`rii reduse a radia]iilor de
radioloca]ie prin suprafe]ele ce le are [i
prin utilizarea materialelor plastice [i
compozite în construc]ia aripilor,
ampenajelor [i fuzelajului; cheltuieli
nesemnificative pentru între]inerea tehnic`
[i preg`tirea misiunilor; personal pu]in
pentru deservirea preg`tirii, amplas`rii [i
lans`rii; posibilit`]i de lansare multiple (de
la sol, de pe mare [i din aer); transmiterea
tuturor datelor în timp real centrului de
conducere a misiunii [i de aici tuturor
compartimentelor operative în achi-
zi]ionarea datelor; f`r` limite impuse de

capacitatea fiziologic` uman` în ceea ce
prive[te manevrabilitatea în zbor.

– Care ar fi durata de realizare a

unui astfel de proiect [i ce obiective

trebuie s^ ating^ acesta?

– Proiectul a demarat \n luna octombrie
2001 [i va fi finalizat \n iunie 2004, incluz#nd
\n aceast^ perioad^ c#teva etape: studiul
de concept privind realizarea sistemului
de comand^, control [i comunica]ie, un

model experimental [i un prototip  care s`
poat` satisface: precizia de urm^rire a unei
traiectorii programate \n condi]ii de zbor
autonom [i perturba]ii atmosferice;
revenirea autonom^ a  avionului \n zona
punctului de lansare [i posibilitatea
recuper^rii (ateriz^rii) \n condi]ii de
siguran]^; raza de ac]iune a avionului de
minim 40 km; generarea traiectoriei
avionului pentru misiuni specifice [i
interven]ia de la pupitrul de comand^
terestru, \n timpul zborului autonom, pentru
modificarea misiunii.

– Domnule sublocotenent C`pri]`,

v` rog s` ne spune]i c#te ceva despre

performan]ele sistemului de comand`,

control [i comunica]ie?

– Sistemul de comand`, control [i

comunica]ie trebuie s^ realizeze: testarea
echipamentului \nainte de lansare; o
leg^tur` radio bilateral` stabil^ \ntre
aeronav^ [i sol, inclusiv \n condi]ii de
perturba]ii atmosferice [i influen]e
electromagnetice severe; afi[area \n timp
real a pozi]iei aeronavei sub form^ de punct
sau de traiect parcurs, pe o hart^ derulant^
cu posibilit^]i de scalare; s^ permit^
controlul manual [i s^ monitorizeze
evolu]ia aeronavei memor#nd at#t

parametrii de zbor [i de pozi]ie,
c#t [i comenzile date;  \n
zborul autonom trebuie s^
men]in^ cu rigurozitate tra-
iectul programat, cu condi]ia
men]inerii leg^turii cu solul [i
s^ declan[eze procesele
automate de la bordul aero-
navei (pornire/oprire echipa-
mente suplimentare, refacerea
leg^turii radio, recuperare \n
cazurile speciale); \n zborul
manual s^ avertizeze sonor [i
optic pilotul \n cazul co-
menzilor ce ar putea genera
situa]ii periculoase; s^ aib` o
construc]ie ergonomic^,
solid^, protejat^ \mpotriva
[ocului, prafului, umidit^]ii,
interferen]elor electromagne-

tice, conform standardelor; s^ asigure
antrenamentul pilo]ilor prin simularea unor
misiuni; s^ ofere posibilitatea introducerii
de noi variante ale soft-ului pentru
comanda, controlul [i comunica]ia cu mai
multe  avioane.

– Care ar fi caracteristicile

principale ce vor defini produsul?

Elementele definitorii ale acestui avion
vor fi, cu aproxima]ie, urm^toarele: raza
de ac]iune=40 km; viteza=144km/h;

greutatea=15kg; anvergura=2m;
lungimea=2,15m; \n`l]imea=30cm;

autonomie=2h altitudinea de zbor p#n`
la 300 m, caracteristici realizabile la un cost
de aproximativ 6.000 $. Avionul va fi lansat,
\n func]ie de situa]ie, prin catapultare sau
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prin rulare pe o pist` de aproximativ 15
metri [i va fi propulsat de un motor pe
benzin` urm^rind o traiectorie prescris`.
|n timpul zborului, calculatorul de bord
poate lua decizia logic^ de a trece \ntr-unul
din regimurile de zbor \n func]ie de situa]ie.
Oscila]iile datorate schimb`rii direc]iei de
ac]iune a v#ntului sau introducerii pertur-
ba]iilor de diverse forme au valori
rezonabile, nu pun \n pericol siguran]a
avionului, iar dup^ dispari]ia turbulen]ei
atmosferice sau la stabilizarea direc]iei
v#ntului fa]^ de direc]ia de zbor, aceste
oscila]ii se amortizeaz^. Recuperarea
avionului se va realiza conform traiectoriei
impuse la \nceputul misiunii prin varianta
soft implementat` sau, \n caz de necesitate,
prin para[utare.

– |n final, s^ \n]elegem c^ exist^

premise realiste \n ceea ce prive[te

reu[ita acestui proiect iar intrarea lui

\n produc]ia de serie nu reprezint^ o

simpl^ utopie?

Ing. {perlea: P#n^ \n prezent s-au
efectuat simul^ri ale dinamicii zborului
lu#nd \n considerare precizia senzorilor [i
a servomecanismelor comenzilor. Fa]^ de
combina]ia de performan]e (de nivel
mediu) a echipamentelor luate \n
considerare, se prefigureaz^ achizi]ia unor
echipamente cu performan]e cel pu]in
egale, astfel \nc#t achizi]ia lor pentru
produc]ia de serie s^ se efectueze \n
termeni preci[i, iar pre]ul ansamblului s^
poat^ sc^dea considerabil. A[  sublinia [i
faptul c^ testarea unor echipamente cu
performan]e superioare se poate dovedi
util^ pentru a deschide calea unor aplica]ii
viitoare. Totodat`, realizarea \n ]ar` a unei
platforme aeropurtate dotat` cu sistem de
comand`, control [i comunica]ie poate
constitui un succes at#t prin costul avantajos
fa]` de importul similar, c#t [i prin
men]inerea sectorului de avia]ie din
Rom#nia la un anumit nivel de activitate [i
performan]^.

Oricum, sper^m ca \n viitorul cel mai
apropiat s^ v^ invit^m pentru a consemna
prima misiune \ndeplinit^ a unui avion
rom#nesc f`r` pilot compatibil cu cerin]ele
actuale de performan]`.

acoperire aerian` – ac]iune de men]inere \n aer, deasupra unei zone
sau grup`ri de for]e terestre sau maritime, a unui anumit num`r de avioane de
lupt`, \n scopul respingerii unui atac aerian al inamicului.

fighter cover – the maintenance of a number of fighter aircraft over a
specified area or force for the purpose of repelling hostile air activities.

couverture aérienne – maintien d’un certain nombre d’avions de combat
au-dessus d’une zone ou d’une force déterminée, en vue de repousser l’action
aérienne ennemie.

acoperire radar – zon` \n interiorul c`reia obiectele pot fi detectate de
una sau mai multe sta]ii radar.

radar coverage – the limits within which objects can be detected by one or
more radar stations.

couverture radar – zone á l’intérieur de laquelle des objets peuvent être
détectés par une ou plusieurs stations radar déterminées.

aerodrom – suprafa]a amenajat` (se \n]eleg toate construc]iile, instala]iile
[i echipamentele) care permite aterizarea [i decolarea aeronavelor, precum [i
desf`[urarea activit`]ilor curente.

aerodrome – an area prepared for the accommodation (including any
buildings, installations and equipment), landing and take-off of aircraft.

aérodrome – zone (y compris toutes les constructions, installations et
équipements) aménagée pour permettre l’atterrissage, la vie courante et le
décollage d’aéronefs.

aerodrom principal (de baz`) – aerodrom destinat utiliz`rii permanente
\n timp de pace, ca [i pe timp de r`zboi, [i care dispune de suficiente facilit`]i
opera]ionale pentru a-l \ntrebuin]a la \ntregul s`u poten]ial de lupt`.

maine aerodrome – aerodrome designed for permanent occupation in
peacetime, also suitable for use in wartime and having sufficient operational facilities
for full use of its combat potential.

aérodrome principal  – aérodrome conçu pour une occupation
permanente en temps de paix, convenant aussi en temps de guerre et disposant
de moyens opérationnels suffisants au plein emploi de son potentiel de combat.

aeronav` de conducere a avioanelor de lupt` – aeronav` dotat`
cu echipamentul [i personalul necesar conducerii avioanelor de lupt`.

fighter direction aircraft – an aircraft equipped and manned for directing
fighter aircraft.

aeronav` de transport – aeronav` care are ca destina]ie principal`
transportul de persoane sau de m`rfuri. Aeronavele de transport se pot clasifica,
\n func]ie de raza lor de ac]iune, dup` cum urmeaz`:

a) – cu raz` scurt` de ac]iune: p#n` la 1.200 mile nautice (2.222 km);
b) – cu raz` medie de ac]iune: \ntre 1.200 [i 3.500 mile nautice (2.222 la

6.482 km);
c) – cu raz` lung` de ac]iune: peste 3.500 mile nautice (6.482 km).

transport aircraft – aircraft designed primarily for the carriage of personnel
and/or cargo. Transport aircraft may be classed according to range, as follows:

a) short-range – not to exceed 1.200 nautical miles at normal cruising conditions
(2.222 km);

b) medium-range – between 1.200 and 3.500 nautical miles at normal cruising
conditions (2.222 and 6.482 km);

c) long-range – exceeds 3.500 nautical miles at normal cruising conditions
(6.482 km).

aéronef de transport – aéronef conçu essentie llement pour le transport
de personnel ou de matériel. Les aéronefs de transport peuvent se classer, en
fonction de leur rayon d’action, comme suit:

– á court rayon d’action: jusqu’a 1.200 milles nautiques (2.222 km);
– moyen rayon d’action: entre 1.200 et 3.500 milles nautiques (2.222 a 6.482

km);
– á long rayon d’action: au-dessus de 3.500 milles nautiques (6.482).
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