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RADIOLOCATOARE MODERNE PENTRU
FOR}ELE AERIENE ALE ROM@NIEI
Recent, la Bucure[ti, a fost semnat un memorandum de \n]elegere \ntre Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale, reprezentat de Compania Na]ional` “ROMTEHNICA” SA, [i compania
american` Lockheed Martin privind \nzestrarea For]elor Aeriene ale Rom#niei cu radare
pentru \n`l]imi mici [i medii. |n baza acestui document, la \nceputul anului viitor vor intra \n
\nzestrarea unor unit`]i de radioloca]ie rom#ne[ti primele dou` radare de tip GAP FILLER,
produse de firma american` Lockheed Martin. P#n` \n anul 2008 For]ele Aeriene ale Rom#niei
vor avea la dispozi]ie 23 de radare de acest tip. Radarele GAP FILLER vor asigura
supravegherea spa]iului aerian la altitudini mici [i medii (pentru altitudini mari au fost deja
achizi]ionate cinci radare americane de tipul FPS-117, \n prezent opera]ionale), av#nd
capabilitatea de a transmite automat date despre situa]ia aerian` la centrele de opera]ii din
sistemul de comand`-control al For]elor Aeriene. Potrivit memorandumului, 70 la sut` din
componentele radarelor GAP FILLER vor fi produse de industria rom#neasc`, identific#nduse agen]ii economici autohtoni care vor contribui la realizarea aparatelor respective.
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Instruire \n zbor – perspective realiste
La nivelul Statului Major al For]elor Aeriene a fost elaborat planul
preg`tirii de lupt` \n zbor pentru perioada 1 martie 2003 – 28
februarie 2004. Documentul a avut \n vedere, \n principal, starea real`,
la zi, a preg`tirii personalului aeronautic din For]ele Aeriene ale Rom#niei,
nivelul de sustenabilitate (posibilit`]ile material-financiare) al procesului
de instruire pentru perioada urm`toare, precum [i obiectivele ce revin
For]elor Aeriene din planul na]ional de aderare la NATO.
Prin tot ceea ce s-a planificat pentru anul de instruc]ie 2003–2004 s-a
urm`rit men]inerea nivelului de preg`tire al pilo]ilor opera]ionali, precum
[i opera]ionalizarea de noi structuri, \n scopul cre[terii capacit`]ii
combative a For]elor Aeriene ale Rom#niei. De asemenea, printr-o
planificare judicioas`, realist` [i o exploatare optim` a resurselor, se
vizeaz` ob]inerea celor mai bune rezultate \n procesul de instruire. Nu
\n ultim` instan]`, se are \n vedere \nsu[irea procedurilor de ac]iune
conform standardelor NATO, precum [i ridicarea nivelului de cunoa[tere
a limbii engleze.
Concret, \n perioada de referin]`, 58 de pilo]i vor zbura minimum
100 de ore, 44 de pilo]i vor zbura minimum 80 de ore, 165 de pilo]i vor

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

zbura minimum 50 de ore, iar 135 de pilo]i vor zbura minimum 30 de
ore. Aceast` planificare a fost f`cut` \n limita resurselor la dispozi]ie
deja cunoscute.
De altfel, la convocarea \n cadrul c`reia s-au prezentat sarcinile
pentru instruirea \n zbor, lucrurile au fost l`murite p#n` la nivelul
fiec`rui pilot, func]ie de nivelul lui de instruire la 1 martie 2003. Aceasta
va face ca oricare din pilo]ii militari s` [tie din timp num`rul de ore de
zbor pe care \l va efectua, exerci]iile pe care urmeaz` s` le execute,
nivelul la care trebuie s` ajung` la sf#r[itul lunii februarie 2004.
E o situa]ie c#t se poate de favorabil` pentru succesul activit`]ii, cu
at#t mai mult cu c#t planificarea s-a f`cut \n cuno[tin]` de cauz`, adic`
\n limita fondurilor stabilite [i la care se va avea acces, p#n` la ultimul
leu. Astfel, comandan]ii, [efii se vor putea concentra mai mult dec#t
p#n` acum asupra calit`]ii instruirii personalului navigant, asupra
con]inutului, a ritmicit`]ii preg`tirii la sol [i \n aer. {i, \n mod firesc, se
vor crea condi]ii pentru cre[terea nivelului siguran]ei zborurilor \n
For]ele Aeriene. Ceea ce este un lucru despre a c`rui importan]` nu
mai trebuie ad`ugat nimic.
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|n cadrul rubricii REPERE – 2003,
continu`m s` public`m, a[a cum am
precizat \n num`rul anterior, g#ndurile [i
responsabilit`]ile pentru noul an ale unor
[efi de compartimente din structura Statului
Major al For]elor Aeriene. A[adar:
implementarea Obiectivelor For]ei, realizarea
infrastructurii pentru sprijinul na]iunii gazd`,
l`rgirea paletei misiunilor desf`[urate \n ]ar`
[i peste hotare \n exerci]ii, aplica]ii, instruiri \n
comun [i alte activit`]i bi [i multina]ionale ce
incumb` elaborarea [i aplicarea de concep]iiprograme viabile, temeinic fundamentate, care
s` concure la preg`tirea for]ei la standardele
calit`]ilor occidentale.
Similitudinea cu structura existent` \n
cadrul Comandamentului Aerian Aliat din Sudul
Europei (AIRSOUTH) determin` facilitatea
conlucr`rii cu acest comandament, \n care
vom fi inclu[i \ncep#nd cu 2004.

financiar` a acestora. |n condi]iile externaliz`rii
unor servicii, trebuie s` ne punem din capul
locului \ntrebarea: cui \ncredin]`m noi aceste
contacte nemijlocite cu o unitate militar`, care
are un regim aparte de orice institu]ie sau
unitate civil`?
|n toate aceste ac]iuni, ne propunem s`
fim mai aten]i, s` primeze aspectul economic,
calitatea [i promptitudinea serviciilor, s` nu
ne ferim s` impunem o anumit` conduit` fa]`
de partenerii de afaceri. S` nu ne trezim c`
sunt penetrate alte scopuri, jocuri de interese.
S` dicteze legea, nu influen]ele, interven]iile.
La noi, activitatea juridic` se desf`[oar`
\n strict` conformitate cu prevederile legii.
Avem [ansa de a avea \n Statul Major al
For]elor Aeriene [efi care ]in cu sfin]enie la

modific`ri \n unit`]ile [i marile unit`]i ale
Statului Major al For]elor Aeriene. Altfel
spus, chiar dac` s-a schimbat titulatura,
tradi]ia r`m#ne, pentru c` prin ea se men]ine
coeziunea militarilor, factor deosebit de
important \ntr-un sistem, d`ruirea [i
abnega]ia personalului cap`t` valen]e noi
\n demersul s`u firesc de ridicare a
performan]elor profesionale.
Derularea evenimentelor calendaristice
implic`, \n mare m`sur`, [i compartimentul
nostru.
O prim` aniversare ne conduce la
evaluarea, dup` 45 de ani, a ce a \nsemnat
pentru aripile rom#ne[ti inaugurarea \n ]ara
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Comandor
GEORGE GHEORGHE

Planificarea
[i generarea for]ei
aeriene
Anul 2003 este foarte important [i pentru
sec]ia noastr`. |n situa]ia \n care Statul Major
al For]elor Aeriene va fi generator de for]e [i
Comandamentul Opera]ional Aerian Principal
va prelua sarcinile de conducere opera]ional`,
sec]ia Planificarea [i generarea for]ei aeriene
va deveni instrumentul prin care se vor realiza
o serie de sarcini de \nsemn`tate vital` pentru
bunul mers al activit`]ii \n unit`]i [i mari unit`]i.
Voi enumera c#teva din aceste repere care
ne stau \n fa]` permanent, cu deosebire \n
aceast` perioad`. Mai \nt#i, politica [i cerin]ele
de ap`rare specifice, cu determin`rile ce le
implic`: obiectivele for]ei, priorit`]ile conceptuale de nivel strategic [i operativ,
interconectarea [i evaluarea doctrinelor,
armonizarea activit`]ilor de cooperare militar`
interna]ional` [i obiectivele de interoperabilitate [i integrare \n NATO.
|n aceast` direc]ie de ac]iune, ca [i \n cele
privind coordonarea programelor de colaborare
[i integrare a politicilor \n domeniul planific`rii
for]ei cu structurile similare NATO [i ale
e[aloanelor superioare, intervin o seam` de
elemente [i caracteristici noi, dictate de
amplitudinea procesului pe care \l str`batem,
a etapelor de parcurs.
Un alt demers vizeaz` coordonarea
unitar` a planific`rii [i preg`tirii for]ei, analizelor
opera]ionale [i evalu`rilor privind starea de
“readines” (“gata de lupt`”) [i sustenabilitatea,
dezvoltarea studiilor [i prognozelor, a viziunilor
pentru restructurarea [i modernizarea
structural` a for]ei.
Toate aceste obiective, ca [i cele ce le
voi enumera \n continuare, necesit` o
conectare rapid` la cerin]ele momentului,
suple]e [i precizie \n elaborarea documentelor
[i fixarea, cu rigoare [tiin]ific`, a capabilit`]ilor
dictate de rolul [i locul for]elor aeriene \n
sistemul militar na]ional [i cel asociat,
decurg#nd din alian]a pe cale de realizare.
Trebuie men]ionat c`, paralel cu restructur`rile \nf`ptuite, se deruleaz` [i un proces
dinamic de modernizare, care, [i el, la
r#ndu-i, implic` noi r`spunderi, eforturi,
redimension`ri \n plan tehnic [i uman, muta]ii
\n domeniul profesionaliz`rii.
Avem \ns` un atu. Capacitatea cadrelor
din sec]ie, care, \ntr-un timp scurt, au reu[it
s` st`p#neasc` fenomenele multiple ce
\nso]esc, nolens-volens, etapele de parcurs,
chiar dac` unele dintre ele nu beneficiaz` de
o experien]` \ndelungat` \n domeniu.
O alt` categorie de probleme aflat` pe
agenda preocup`rilor noastre se refer` la
monitorizarea programelor de standardizare,
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Colonel de justi]ie militar`
AURELIAN GR~DI{TEANU

Numai \n spiritul
[i litera legii
De[i, aparent, aceea[i \n fiecare an,
activitatea de consiliere juridic` \n Statul Major
al For]elor Aeriene cunoa[te, cu fiecare etap`,
noi dezvolt`ri, aspecte dintre cele mai diverse
[i interesante. Aplicarea [i respectarea
principiilor generale, ale reglement`rilor de
drept civil, penal, comercial, public, drept
interna]ional privat, al familiei, toate subiectele
propuse spre analiz` \n vederea ob]inerii
aprob`rilor de rigoare, demersurile pentru
contract`ri, precum [i preg`tirea ac]iunilor de
reprezentare a intereselor Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale \n fa]a instan]elor de judecat`, sunt
\n aten]ia noastr` permanent`.
La ordinea zilei, ca la orice \nceput de an,
se afl` problemele planului de achizi]ii, care
\ncepe s` se deruleze dup` alocarea fondurilor
bugetare. Aceast` ac]iune trebuie bine
preg`tit` \n sensul de a preveni orice nepl`ceri
ce s-ar putea ivi pe parcurs.
Exist` o foarte bun` colaborare cu
structurile financiare, management [i resurse
umane, cooperare interna]ional`, aprovizionare, biroul contracte etc., oamenii sunt
receptivi la respectarea cu stricte]e a tuturor
cerin]elor [i clauzelor stipulate. Re]inem
mereu aten]ia [i veghem asupra corectitudinii
activit`]ilor prev`zute de lege \nc` din etapele
premerg`toare \ncheierii contractelor: analizele
de oferte, licita]iile, studiile preliminare pentru
a nu ne trezi, ulterior, cu insolvabilit`]i. Iat` de
ce avizul sau punctul de vedere al structurilor
juridice trebuie s` precead` actului final cu un
timp corespunz`tor necesar investig`rii cazului
supus consilierii sau aviz`rii. Trebuie evitate
situa]iile de consultare dup` consumarea
activit`]ii, c#nd deja s-au parafat sau \ncheiat
documente f`r` a ne putea expune un punct
de vedere, ceea ce ar atrage dup` sine
dezavantaje materiale, valorice, inclusiv
situa]ia de a ac]iona \n justi]ie f`r` sor]i de
izb#nd`.
Uneori sunt necesare investiga]ii serioase
pentru cunoa[terea \n detaliu a partenerilor:
au ace[tia capacitatea de a respecta \ntocmai
prevederile contractului? Nu ne poate fi str`in`
nici latura moral`, nu numai material` sau

respectarea legii, consult` structurile juridice
proprii, \n acest sens exist#nd o conlucrare
permanent` \ntre noi.
Alinierea la legisla]ia interna]ional` privind
zborurile \n regim civil reprezint` o prioritate
\n sensul ob]inerii licen]elor necesare de la
Autoritatea Aeronautic`, respectarea cu
stricte]e a regimurilor de zbor impuse.
|nc`lcarea acestora se pedepse[te greu,
uneori cu urm`ri ireparabile.
Problema este cu at#t mai important` cu
c#t cresc \n amplitudine particip`rile
reprezentan]ilor For]elor Aeriene la exerci]ii [i
aplica]ii pe teritoriile altor state. Pornind de la
experien]a pe care am dob#ndit-o \n aceast`
direc]ie \n ultimii ani, vom c`uta s` sensibiliz`m
[i mai mult cadrele \n cunoa[terea [i
respectarea neab`tut` a legisla]iei din ]`rile
partenere, pe domenii de contact cu activitatea
lor \n afara grani]elor. Ca s` fim \n cuno[tin]`
de cauz` este necesar s` ni se faciliteze
accesul la informa]ii de acest gen, prin
procurarea documenta]iei necesare.
{i \n 2003 vom continua s` sprijinim
personalul \n consilierea juridic`, dar, repet,
trebuie [i aici \n]eles c` nu ne putem substitui
activit`]ii de cercetare penal`, care este f`cut`
de Ministerul Public prin procurorii militari sau
civili. Asta nu \nseamn` c` \n momentul
producerii unor fapte, evenimente, consilierii
juridici s` nu fie consulta]i. Ei trebuie s`
participe, al`turi de speciali[ti, pentru a da
r`spunsurile legale, forma cea mai adecvat`
pentru a nu suporta consecin]e nedorite
rezultate din necunoa[tere sau modul de
prezentare a documentelor.

Maior CORNEL OPREA

O via]` spiritual` activ`
Anul 2003 are conota]ii speciale pentru
compartimentul Tradi]ii Militare [i Cultur`.
Datorit` restructur`rii, s-au produs unele

noastr` a zborurilor pe avioane supersonice
de c`tre unul din a[ii man[ei pe acest nou
tip de avion reactiv, azi comandorul (r)
Nicolae Borzea, care, la 5 martie 1958, la
bordul unui MiG-19, a dep`[it viteza
sunetului, zbur#nd cu 1,34 Mach.
La Boboc [i Media[ asist`m la dou`
jubilee: 50 de ani de la \nfiin]area [colilor
militare de ofi]eri, respectiv de mai[tri militari
[i subofi]eri constituite \n aceste localit`]i.
S`rb`toarea aceasta este, \ntr-un fel, a
tuturor cadrelor cu mai vechi [i cu mai noi
state de serviciu pe aerodromurile avia]iei
militare, institu]ii care le-au marcat \n mod
hot`r#tor nu numai tinere]ea, ci [i cariera.
|n unit`]ile de avia]ie, ca [i la B`ne[ti,
o comemorare: 90 de ani de la tragicul sf#r[it
al lui Aurel Vlaicu (13 septembrie 1913).
Asocia]ia Rom#n` pentru Propaganda [i
Istoria Aeronauticii, cu care compartimentul
nostru are o bun` colaborare, direct
implicat` \n aceste manifest`ri, ini]iatoare
[i organizatoare a multora dintre ele, se va
bucura, ca [i p#n` acum, de o participare
\nsemnat` a cadrelor active, a studen]ilor
[i elevilor din institu]iile de avia]ie.
Pentru c` ne referim la institu]ii, cu o
aniversare se \nscrie [i Muzeul Avia]iei. La
un deceniu de la \nfiin]are, dup` un \nceput
modest, s-a ajuns la reu[ite notabile. O
prezen]` permanent`, de \nalt nivel [tiin]ific
[i expozi]ional, \n peisajul cultural al ]`rii,
un cadru propice pentru desf`[urarea de
sesiuni [i simpozioane cu tematici de larg
interes na]ional [i interna]ional, cu particip`ri
prestigioase la reuniuni de profil peste
hotare.
Ne propunem s` \ntreprindem o serie
de m`suri pentru a atrage cadrele militare
\n ac]iunea de donare de piese [i obiecte
de muzeu, ca [i de cunoa[tere de c`tre un
num`r tot mai mare de persoane a fondului
muzeistic, o adev`rat` istorie “vie” a
aeronauticii na]ionale.
|n acest an se \mpline[te un deceniu
de la \nfiin]area Statului Major al For]elor
Aeriene, prilej de relevare a unor realiz`ri
de excep]ie, a capabilit`]ilor categoriei
noastre de for]e armate de a \ndeplini cu
succes misiunile \ncredin]ate, at#t \n ]ar`,
c#t [i peste hotare, a rolului s`u esen]ial \n
acced

CONSTANTIN STOIAN

Condi]ii de munc` mai
bune, trai mai decent
Membrii de sindicat din For]ele Aeriene fac
parte din Federa]ia Sindicatelor Libere ale
Salaria]ilor Civili din Unit`]ile Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale, constituit` \n temeiul normelor legale
\n materie, cu scopul promov`rii [i ap`r`rii
drepturilor [i intereselor membrilor s`i,
reglementate \n Constitu]ia Rom#niei, Codul
Muncii [i \n alte acte normative.
Av#nd \n vedere specificul activit`]ii
sindicatelor \n armat`, federa]ia a ac]ionat
pentru \mbun`t`]irea condi]iilor de munc` [i de
via]` ale salaria]ilor civili, aplicarea
corespunz`toare [i respectarea legisla]iei
muncii [i a salariz`rii, respectarea dispozi]iilor
legale cu privire la \ncadrarea, executarea [i
\ncetarea contractului individual de munc`,
asigurarea biletelor de tratament [i odihn`.
Pentru ducerea la \mplinire a obiectivelor
stabilite, federa]ia a colaborat \n mod eficient
cu direc]iile de specialitate din Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale, precum [i cu Comisia de Dialog
Social.
De asemenea, federa]ia [i-a adus
contribu]ia, cu ocazia unor major`ri de salarii la
\ncadrarea \n grupele I [i II de munc`, precum
[i la acordarea pl`]ilor compensatorii cu ocazia
disponibiliz`rilor.
Pentru perioada urm`toare Biroul operativ
al federa]iei are drept obiective sus]inerea \n
continuare a intereselor salaria]ilor civili \n rela]ia
cu conducerea Ministerului Ap`r`rii Na]ionale
[i a altor organe ale statului care elaboreaz`
acte normative aplicabile [i \n armat`.
|n cel mai scurt timp, vom supune
dezbaterilor \n cadrul Comisiei de Dialog Social
modificarea Legii nr. 138/1999 pentru ca
salaria]ii civili s` beneficieze de sporul pentru
dispozitiv [i \n timpul concediului de odihn`;
reintroducerea major`rii de 30% care s-a
acordat pentru activitate \n Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale p#n` \n anul 1998; aplicarea
dispozi]iilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de mas`; asigurarea biletelor de
tratament [i odihn` \n mod corespunz`tor
salaria]ilor civili \n toate unit`]ile militare;
stabilirea m`surilor necesare pentru \ncadrarea
unor locuri de munc` \n condi]ii deosebite,
conform Legii nr. 19/2000; urm`rirea
corectitudinii \ntocmirii declara]iilor de asigur`ri
sociale care se depun lunar la casele teritoriale
de pensii.
Nu \n ultimul r#nd, vom acorda aten]ie
personalului civil disponibilizat pentru a fi cuprins
\n programele de reconversie profesional`
elaborate de Direc]ia Management [i Resurse
Umane.
Cu aceast` ocazie reamintim celor reticen]i
cu privire la organizarea [i func]ionarea
sindicatelor \n cadrul Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale c` exist` termeni legali \n acest sens,
respectiv Legea nr. 54/1991 [i Regulamentul
de Ordine Interioar` a Salaria]ilor Civili din
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale (O.G. nr. 13/1994),
iar cei interesa]i pot contacta federa]ia noastr`,
care are sediul \n Bucure[ti, str. Grigore
Cob`lcescu nr. 28, sectorul 1, telefon 231.01.37
sau 312.81.93.
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Premisele
transform`rii
A[a cum era de a[teptat, summitul NATO de la Praga a deschis noi
oportunit`]i pentru transformarea
Alian]ei Nord-Atlantice. La Praga,
alia]ii au f`cut un progres substan]ial
\n schimbarea rolului [i structurii
NATO printr-un proces pe termen
lung. Praga a marcat un pas \nainte
considerabil fa]` de precedentul
summit. Dac` \n 1999, la Washington,
membrii europeni ai NATO erau
nehot`r#]i asupra abord`rii conceptului de “out-of-area missions”, acum
au consim]it la unison pentru
constituirea unei for]e de reac]ie
rapid` care s` fie destinat` execut`rii
tocmai a unor misiuni \n afara zonei
NATO. Ambi]iile supraestimate ale
Ini]iativei Capabilit`]ilor de Ap`rare
(DCI), adoptate \n 1999, au fost realist
dimensionate, a[a cum ar`tam [i \ntrun num`r anterior al revistei, la numai
opt obiective-cheie, \ntr-adev`r
esen]iale pentru viitorul interoperabilit`]ii Alian]ei. Dup` cum se [tie deja,
se vorbe[te [i despre schimbarea
structurii de comand`, astfel \nc#t
Comandamentul Aliat Suprem din
Atlantic (SACLANT) s` devin` un
comandament al transform`rii cu
sediul \n Norfolk, Virginia, responsabil cu modernizarea for]elor [i
instruirea acestora, concentr#ndu-se
pe adoptarea la nivelul \ntregii Alian]e
a tehnologiilor de ap`rare ale secolului
XXI, de provenien]` at#t american`,
c#t [i european`. De asemenea, a fost

Â TEST CU RACHET~ SOLAER. Un responsabil din Ministerul
Ap`r`rii de la Delhi, citat de agen]ia
FRANCE PRESSE, a anun]at c`
India a efectuat, \n statul Onissa
(estul ]`rii), un nou test cu o rachet`
sol-aer de tipul “AKSAH”.
Experien]a a reu[it, “to]i parametrii
testului fiind pozitivi”, dup` cum a
precizat directorul Organiza]iei
pentru cercetare [i dezvoltare \n
domeniul ap`r`rii (DRDO). Racheta
testat` are o \nc`rc`tur` de 55 de
kilograme [i poate lovi cinci ]inte
simultan, pe o distan]` de p#n` la
30 de kilometri. Racheta “AKSAH”
are o vitez` de 600 metri pe secund`.
|n decurs de dou` s`pt`m#ni, India
a efectuat trei teste cu diferite tipuri
de rachet`, fapt ce a st#rnit nelini[te
\n r#ndul vecinilor ei. Primul a
reac]ionat Pakistanul, care a acuzat
India c` “\ncearc` s`-l antreneze
\ntr-o curs` a \narm`rilor”, \ns` a
asigurat opinia public` interna]ional` c` “se va ab]ine s` r`spund`
la provocare”.
Â FOR}E OPERA}IONALE
SPECIALE. Potrivit agen]iei

ini]iat` o nou` serie de studii privind
sistemul de ap`rare \mpotriva rachetelor balistice, extinz#nd conceptul
astfel \nc#t acesta s` cuprind` [i
ap`rarea ora[elor [i a popula]iei.
Toate acestea sunt obiective foarte
importante. Unii alia]i au anumite
\ndoieli privind implementarea integral` a acestora. Exist` aici un a[a
numit c`lc#i al lui Ahile: stagnarea
cvasi-total` de c`tre SUA a transferului
de tehnologie de ap`rare spre alia]ii
europeni. Chiar [i scopul declarat al
Administra]iei Bush de a ob]ine
sprijinul industriei europene prin
participarea la cercetarea [i dezvoltarea \n domeniul sistemului de
ap`rare \mpotriva rachetelor balistice
ar putea fi afectat dac` restric]iile \n
schimbul de date [i transfer tehnologic nu vor fi reconsiderate. De
aceea, Administra]ia a anun]at, \n
noiembrie, o revizuire \n termen de
[ase luni a politicii sale comerciale \n
domeniul ap`r`rii.

Nevoia de
schimbare
Tehnologiile avansate [i noile
tactici continu` s` reduc` intervalul de
timp necesar de la descoperirea
]intelor p#n` la distrugerea acestora.
Tehnic vorbind, acest lucru este
perfect posibil, iar bucla senzortr`g`tor va fi din ce \n ce mai str#ns`.
|n realitate \ns`, lucrurile stau altfel.
Se [tie c` \n opera]iunea “Enduring
Freedom”, din Afganistan, for]ele SUA
au demonstrat un progres consi-

americane de [tiri ASSOCIATED
PRESS, Coreea de Nord dispunde de
“cea mai numeroas` for]` de comando
din lume”. Se are \n vedere faptul c`
Phenianul a preg`tit [i dispune de
For]e Opera]ionale Speciale (FOS) cu
efective ce dep`[esc 100.000 de
militari. Foarte bine instrui]i \n arte
mar]iale, combatan]ii FOS lupt`
simultan, cu m#inile goale, cu mai
mul]i adversari, iar dac` sunt \narma]i,
ei pot dobor\ mai multe ]inte
mi[c`toare aflate la o distan]` de 200
de metri, \n numai 15 secunde! |n
cazul \n care sufer` un e[ec \n
\ndeplinirea misiunii ori sunt prin[i de
inamic, membrii FOS sunt instrui]i ca
s` se sinucid` pe loc. Cel mai recent
raport privind posibile scenarii de
r`zboi, elaborat de armata SUA [i
intitulat “Threat and Balance Brief”,
precizeaz` c`, \n cazul unui conflict,
se a[teapt` ca cel pu]in 50.000 militari
din cadrul trupelor speciale nordcoreene s` debarce \n spatele liniilor
alia]ilor. Ei pot veni de-a lungul
coastelor, \n minisubmarine, la bordul
unor elicoptere camuflate (identice cu
ale adversarului) sau la bordul unor

derabil \n monitorizarea c#mpului de
lupt` [i trimiterea c`tre comandan]i
[i combatan]i a unui set de informa]ii
despre linia frontului. Ceea ce r`m#ne
o \ncercare greu de trecut sunt
analizarea, urm`rirea [i validarea
informa]iilor. Acestea fac ca timpul de
luare a deciziei s` compromit`
\ndeplinirea unor misiuni. Incidente
de acest gen au convins liderii militari
s` adapteze doctrina opera]ional`, s`
dezvolte noi echipamente [i s`
modifice chiar structuri organizatorice. Se impune schimbarea
regulilor de angajare (ROE), pentru
ca s` se profite din plin de avantajele
tehnologiilor moderne. Exemplul cu
acel Predator (vehicul f`r` pilot –
UAV) cu care s-a localizat, la un
moment dat, pe timpul unei misiuni
la \nceputurile opera]iunii din
Afganistan, un lider taliban din v#rful
ierarhiei, dar care nu a putut fi anihilat
deoarece regula spunea c` trebuie s`
se ob]in` aprobarea \nal]ilor oficiali ai
Comandamentului Central (CENTCOM), din Florida, este elocvent.
Nevoia de schimbare, de cre[tere a
eficien]ei este demonstrat`. R`m#ne
de v`zut c#t de repede se va ac]iona
pentru punerea \n aplicare. Cele trei
domenii asupra c`rora trebuie s` se
produc` schimb`ri importante sunt
doctrina, unde se vor revizui regulile
de angajare, dotarea cu tehnic`,
unde va trebui s` se aloce mai multe
fonduri pentru senzori [i distribu]ia
informa]iei [i, al treilea domeniu, cel
al organiza]iei, \n sensul stabilirii
unor structuri specifice, pentru
integrarea informa]iei.
Dac` \n domeniul doctrinar

modificarea ROE este foarte bine
\n]eleas`, de[i \n bucla de care
pomeneam – senzor-tr`g`tor –
trebuie s` se interpun` omul, ca
element sine-qua-non \n luarea
deciziei, \n celelalte dou` domenii,
schimbarea organiza]iei [i a
echipamentelor, trebuie discutat mai
pe larg. Generalul John Jumper,
[eful Statului Major al For]elor
Aeriene ale SUA, a \nfiin]at, anul
trecut, un birou de integrare care s`
conduc` activitatea de interconectare a programelor de
comand`-control \n interiorul
For]elor Aeriene [i al acestora cu
cele ale For]elor Terestre [i Navale,
[tiindu-se c` p#n` la acea dat` nu
exista o persoan` care s` coreleze
schimb`rile doctrinare [i de achizi]ii
cerute de noile tehnologii. |mpreun`
cu biroul FORCEnet al For]elor
Navale [i Comandamentul de
Doctrin` [i Instruc]ie TRADOC al
For]elor Terestre, toate aceste trei
structuri colaboreaz` cu biroul transform`rii for]ei de la nivelul
Departamentului Ap`r`rii al SUA.
Domeniul echipamentelor este
unul \n care categoriile de for]e au
sarcini dificile [i costisitoare \n ce
prive[te integrarea sistemelor vechi
cu cele noi. For]ele Aeriene
dezvolt` o re]ea de consolidare a
informa]iei ob]inute de la diver[i
senzori [i transmiterea ei c`tre
comandan]i, avioane de lovire [i
trupe ac]ion#nd la sol. |n ciuda
multor eforturi, nu este \nc` foarte
clar care va fi configura]ia final`,
cea care s` conduc` la rezultatele
scontate.

avioane biplane, care zboar` la mic`
altitudine, pentru a nu fi detectate de
radare.

2004. Decizia demar`rii proiectului
este luat` la un an dup` retragerea
unilateral` a SUA din tratatul privind
limitarea sistemelor de rachet`
(ABM), \ncheiat de sovietici [i
americani \n 1972. Cit#nd informa]ia
provenind de la Casa Alb`, publica]ia
THE WASHINGTON TIMES
dezv`luie c` pre[edintele Bush dore[te desf`[urarea a zece interceptoare terestre de rachete la Fort
Greely, \n Alaska, p#n` \n anul 2004,
precum [i a altor zece interceptoare
similare, p#n` \n 2005 sau 2006. Acest
sistem va proteja Statele Unite de
rachetele cu raz` lung` de ac]iune,
care ar putea fi lansate de ]`rile
considerate “teroriste”. Interceptoarele vor fi ghidate la ]intele reperate
prin intermediul unei re]ele globale de
radare [i senzori ce vor identifica
rachetele inamice. Pentru a extinde
utilitatea scutului \mpotriva rachetelor
cu raz` medie [i scurt` de ac]iune,
Pentagonul
preconizeaz`
s`
foloseasc` navele militare dotate cu
sisteme “Aegies”.

Â ACCIDENT AVIATIC. Dup`
cum informeaz` agen]ia UNITED
PRESS INTERNATIONAL, dou`
elicoptere militare de tipul “AH2W
Super Cobra”, apar]in#nd marinei
SUA, s-au ciocnit \n aer, \n sudul
Texasului, deasupra parcului “Falcon
State”, \n timp ce participau la o
opera]iune a brig`zii antidroguri a
Patrulei de Frontier`. Cei patru
militari afla]i la bordul aparatelor [iau pierdut via]a \n accident. Nu se
cunosc \nc` \mprejur`rile concrete [i
cauzele catastrofei.
Â PROGRAMUL NMD. Pre[edintele Statelor Unite, George W.
Bush, a anun]at, oficial, \nceperea
amplas`rii controversatului scut american antirachet` (NMD) p#n` \n anul

Â CATASTROF~ AEROSPA}IAL~. Dup` cum informeaz`
speciali[tii americani de la NASA, cita]i
de agen]iile UPI [i ASSOCIATED
PRESS, naveta spa]ial` “Columbia”, cu
[apte astronau]i la bord, a explodat [i
s-a dezintegrat la \n`l]imea de 63.000
de metri, \n momentul \n care au
\nceput opera]iunile de intrare \n
atmosfera terestr` [i aterizare.

Reducerea
structurii de
comand` NATO
Conform declara]iei pre[edintelui
Comitetului Militar al NATO, generalul
german Harald Kujat, Alian]a NordAtlantic` va reduce num`rul comandamentelor, \ntr-o viitoare nou`
structur` de comand`, ce va fi definitivat` p#n` \n mai, anul acesta, dar o
hot`r#re final` nu a fost \nc` luat`.
Noua structur` de comand` va avea un
singur comandament opera]ional,
Comandamentul Aliat Suprem din
Europa, SACEUR. For]a de R`spuns
NATO de 21.000 de oameni, capabil`
s` fie dislocat` \n cinci zile, va atinge
capacitatea opera]ional` ini]ial` mai
devreme dec#t se stabilise, adic`
octombrie 2004, \ntruc#t unit`]ile
componente sunt unit`]i existente deja
[i au fost bine preg`tite [i dotate.
Acum, aceast` for]` este \n faz` de
concept, dup` care va fi nevoie de
instruire [i exerci]ii. Capacitatea
opera]ional` complet` va fi atins` p#n`
\n octombrie 2006.
|n prezent, NATO opereaz` din 26
baze majore, incluz#nd comandamente
regionale, subregionale pentru for]e
aeriene [i navale, centre de comand`
\ntrunite [i for]e de reac]ie rapid`. Pe
l#ng` Corpul de Reac]ie Rapid` al
Comandamentului Aliat European,
condus de Marea Britanie, mai exist`
alte patru corpuri rapid dislocabile [i
anume corpul Germano-Olandez,
corpul Italian, corpul Spaniol [i corpul
Turcesc. Un al [aselea comandament
de nivel corp este corpul FrancoGermano-Luxemburghez,
EUROCORPS. Fran]a a semnat deja o
\n]elegere tehnic` cu NATO [i acesta
poate fi luat \n subordinea NATO la
nevoie.

C`pitan-comandor
TACHE JURUBESCU
(dup` DefenseNews, Jans’s defence
Weekly)

Vehiculul spa]ial efectuase misiuni de
cercetare [tiin]ific`, timp de 16 zile,
[i echipajul raportase succese pe
toat` linia. Potrivit primelor conculzii,
se pare c` principala cauz` a
catastrofei a constituit-o un defect
hidraulic la aripa st#ng` a navei, ceea
ce a produs o serie de explozii [i, \n

final, dezintegrarea navetei [i
moartea celor [apte astronau]i: Rick
Husband (comandantul misiunii),
William McCool (pilotul navetei),
Michael Anderson (responsabil cu
\nc`rc`tura activ`), Kalpana Chawla
(originar` din India, specialist` \n
robotic`), David Brown (medic),
Laurel Clark (responsabil` cu
experien]ele [tiin]ifice) [i Ilan
Ramon (cercet`tor, primul israelian
care a zburat \n spa]iul cosmic).
Dumnezeu s`-i aib` \n paz` [i s`-i
odihneasc` \n pace etern`!
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“}INTA”INSTRUIRII |N ZBOR:
STANDARD NATO
– Domnule comandor, pentru \nceput,
prezenta]i-ne, v` rog, c#teva repere din
cariera dumneavoastr` militar`, av#nd ca
punct de plecare desf`[urarea activit`]ii \n
aceast` unitate.
– Cu mult` pl`cere. Mai cu seam` c` etapa
la care v` referi]i este cea mai prolific` a carierei
mele militare. Am \nceput s`-mi desf`[or
activitatea \n aceast` unitate \n anul 1996, av#nd
ca misiune trecerea personalului navigant pe
aeronava MiG-21 LanceR. Mai \nt#i am executat
trecerea pilo]ilor israelieni pe MiG-21 clasic, \n
vederea particip`rii la programul de
modernizare, apoi am f`cut parte din prima serie
care a zburat MiG-21 LanceR. Am devenit
instructor de zbor, am participat la misiuni tip
NATO-PfP, COOPERATIVE KEY, exerci]ii
bilaterale, timp \n care am acumulat peste 800
de ore de zbor pe MiG-21 LanceR. |n anul 2001
am fost numit comandantul Centrului 95 de
Trecere pe Avioane Supersonice.
– Cum materializa]i experien]a
acumulat`, acum, c#nd sunte]i comandantul unit`]ii?
– |n primul r#nd, vreau s` subliniez un lucru:
pentru a fi comandant \ntr-o baz` aerian` sau
\ntr-o unitate a For]elor Aeriene, trebuie s` dai
dovad` de anumite calit`]i. Nu este suficient s`
scrie pe u[a biroului t`u: “Comandant”! Pentru
a fi un comandant adev`rat, trebuie s` fii [i un
lider \n ceea ce prive[te activitatea de zbor. S`
fii recunoscut ca un lider, ca un pilot [i instructor
foarte bun, s` te impui profesional \n fa]a
subordona]ilor – acestea sunt doar c#teva din
calit`]ile unui bun comandant. A lucra cu pilo]ii
nu este chiar a[a de simplu cum pare la prima
vedere! Dincolo de autoritatea pe care ]i-o d`
func]ia, prin faptul c` e[ti numit [i te recunosc
ca lider, trebuie s` le demonstrezi c` po]i zbura
ca ei, [i chiar mai bine dec#t ei, c` \i po]i controla
cu competen]`, c` \n]elegi exact ce [i cum fac.
|mi place s` cred c` mi-am c#[tigat aceast`
autoritate.

“Zbur#nd sus, te faci
nev`zut, dar vezi”

Nicolae Iorga
|n fiecare din noi exist` un “s#mbure” din
ceea ce reprezint` marea pasiune pentru
zbor. Unii se nasc cu aceast` pasiune, al]ii o
\nt#lnesc pe parcursul vie]ii. Cert este c` mul]i
ajung s` zboare... doar cu g#ndul, pu]ini fiind
cei ale[i s` zboare cu adev`rat p`s`rile de
foc. Dar, ca [i cum nu ar fi de ajuns faptul c`
sunt at#t de pu]ini, \ntr-o fireasc` r#nduial` a
vie]ii, unul c#te unul p`r`sesc acest club
select \ntr-un mod care-i face unici, lucru care
s-a \nt#mplat de cur#nd [i cu comandorul
Ion Oancea
Oancea. A redevenit p`m#ntean!
Soarta a ales o diminea]` alb` a mirificelor
plaiuri moldave \n care contopirea dintre pilot
[i pas`rea de foc a consemnat un ultim balet
celest. {i c#nd \ncetezi s` mai str`ba]i sublima
lume a plutirilor [i a \nchipuirii, p`trunzi, pentru
o clip`, nu mai mult, \n cea a rememor`rilor. A
despicat cerul spre \nalturi pentru prima oar`
\n [coala militar`, pe IAK-18. {i-a perfec]ionat
preg`tirea \n zbor pe L-29 [i MiG-15. Iar de la
absolvirea [colii, “partener” \n dansul zborului
i-a fost numai MiG-ul 21. Un “partener” fidel
timp de 27 de ani, \ntr-un dans al vie]ii [i al
mor]ii, a[a cum, din p`cate, este uneori, \n
care a acumulat peste 1.700 ore de zbor. “La
un moment dat – m`rturisea comandorul Ion
Oancea – pentru cei din avia]ia civil` aceast`
cifr` este mic`, dar pentru noi, militarii,
\nseamn` foarte mult. Este vorba de acumul`ri
mici, dar de esen]`, de mult` disciplin`,
concentrare [i responsabilitate, toate pe fondul
unei munci asidue”.
Prin experien]a dob#ndit`, a devenit

– Pot afirma, [i sunt convins c` nu gre[esc
cu nimic, c` am cei mai buni instructori de zbor
din For]ele Aeriene ale Rom#niei. |n fapt, aceasta
este menirea noastr` [i este firesc ca cei mai
buni pilo]i s` fie aici. An de an fac trecerea pe
MiG-21 LanceR at#t sublocotenen]ii veni]i din
[coala de aplica]ie, c#t [i pilo]ii programa]i a
parcurge aceast` etap` la noi. To]i pilo]ii din
For]ele Aeriene ale Rom#niei au trecut pe
LanceR, \ntr-o prim` faz`, \n aceast` unitate.
Dup` care, instructorii de zbor s-au deplasat \n
fiecare baz` aerian`, continu#nd procesul de
trecere pe LanceR prin executarea de misiuni
de tip sprijin aerian, interdic]ie aerian`, ap`rare
aerian` [i trageri. Personal, m-am deplasat la
Baza Aerian` Fete[ti, unde mi-am desf`[urat
activitatea timp de trei luni, pentru a face trecerea
pilo]ilor de acolo, inclusiv a binecunoscutului
comandor Dorel Luca. Legat tot de
perfec]ionarea \n zbor, pilo]ii din bazele aeriene
Timi[oara [i Turda vor trece, \n cur#nd, la zborul
pe timp de noapte. Iar instructorii lor de zbor
vor fi, desigur, tot subordona]ii mei.

– |n noua structur`, ave]i \n compunere
[i o escadril` de elicoptere. Care sunt
misiunile acestei escadrile?
– P#n` anul trecut elicopteri[tii no[tri au
executat misiuni de transport aerian, c`utaresalvare [i de sprijin aerian al For]elor Terestre,
const#nd \n nimicirea for]ei vii, a blindatelor [i
mijloacelor de foc ale inamicului, distrugerea
lucr`rilor genistice [i a fortifica]iilor. Conform noii
concep]ii, planul lor de instruire \n zbor a fost
specializat pe executarea misiunilor de evacuare
medical`, c`utare-salvare [i transport. Vreau s`
men]ionez, totu[i, c` pilo]ii pe care-i am sunt
capabili ca, la ordin, \ntr-un interval destul de scurt
de timp [i cu o preg`tire special`, s` execute
misiuni \n sprijinul For]elor Terestre [i Navale.


interviu cu
comandorul VIRGIL
RISTEA,
comandantul
Centrului 95 de
Trecere pe Avioane
Supersonice 

– Ce ne pute]i spune, domnule
comandor, despre corpul de instructori de
zbor pe care \l ave]i la dispozi]ie?

Aeriene a luat hot`r#rea s`-i re\ntoarc` \n [coala
de aplica]ie pentru completarea num`rului de ore
de zbor pe avionul reactiv, ei av#nd \n medie 60
de ore, iar c#nd vor veni aici vor trece direct la
instruirea pe MiG-21 LanceR.

– |n ce m`sur` instruirea pilo]ilor tineri
corespunde cerin]elor [i standardelor
NATO? Sunt preg`ti]i s` execute misiuni
specifice Alian]ei?
– Ei sunt viitorul For]elor Aeriene. Noi, de[i
suntem instructori, suntem con[tien]i c` \n foarte
scurt timp participarea la misiuni [i exerci]ii
NATO va fi apanajul tinerilor pilo]i. Datoria
noastr` este s`-i preg`tim astfel \nc#t s` fie capabili
s` execute misiuni \n afara grani]elor, f`r` exerci]ii
intermediare. |n planul de instruire \n zbor pentru
acest an este prev`zut` [i preg`tirea pilo]ilor
pentru a participa la COOPERATIVE KEY 2003.
La consiliul de metodic` [i securitate a zborului,
recent desf`[urat, \n urma unei analize
am`nun]ite, am nominalizat [ase pilo]i pentru a
participa la acest exerci]iu. Trei dintre ei sunt mai
\n etate, s` zicem, av#nd v#rsta cuprins` \ntre 35–
36 de ani, iar ceilal]i fac parte dintre tinerii pilo]i,
av#nd v#rsta cuprins` \ntre 28–30 de ani. Referitor
la cei mai tineri pilo]i din aceast` unitate, \n spe]`
sublocotenen]ii, care nu au nici m`car 100 de ore
de zbor pe avionul reactiv, vreau s` reamintesc
faptul c` aceasta este o condi]ie obligatorie pentru
a putea face trecerea pe LanceR. Ca urmare,
pentru ace[ti pilo]i, Statul Major al For]elor

– Chiar dac` Rom#nia a primit, de
cur#nd, invita]ia de a adera la Alian]a NordAtlantic`, procesul de restructurare [i
opera]ionalizare a Armatei Rom#ne
continu`. Ce etap` va parcurge, \n acest
sens, domnule comandor, unitatea pe care
o comanda]i?
– Va fi o etap` important`, \ntruc#t structura
actual`, de Centru de Trecere pe Avioane
Supersonice, se va transforma \n baz` aerian`
\n anul 2004. |n planul de instruire pe acest an,
una din principalele noastre misiuni const` \n
preg`tirea unit`]ii pentru a fi transformat`
\ntr-o baz` aerian`, av#nd capabilitatea de a
desf`[ura misiuni specifice. Preg`tirile noastre,
a[ putea spune, au \nceput \n urm` cu patru ani.
Ele au constat \n introducerea unor tipuri de
misiuni noi, de sprijin aerian apropiat, ap`rare
aerian` [i interdic]ie aerian`. Vor trebui operate
[i modific`ri privind deservirea aeronavelor la
sol, legate de alimentarea cu oxigen [i petrol,
at#t pentru MiG-21 LanceR, c#t [i pentru alte
tipuri de avioane, care vor presupune investi]ii
financiare importante. Analiz#nd nivelul de
instruire \n zbor, participarea noastr` la diverse
misiuni [i exerci]ii militare, afirm c` suntem \n
m`sur`, s` ne adapt`m [i, \ntr-un interval de timp
foarte scurt, s` particip`m la instruire conform
conceptelor [i standardelor NATO, s` fim pe
deplin opera]ionali.

|n fiecare sf#r[it e un nou \nceput

instructor de zbor pe timp de zi [i de noapte,
\n toate condi]iile meteorologice. A
\mp`rt`[it pasiunea [i experien]a zborului,
cu d`ruire [i pricepere, tinerilor pilo]i.
“Activitatea de instructor nu este u[oar` –
aprecia comandorul Ion Oancea.
Dimpotriv`, \nseamn` foarte mult`
psihopedagogie, filozofie, o cunoa[tere
complet` a omului. Este o munc`
asem`n`toare cu a unui dasc`l, de formare
a unor caractere tari, puternice. Aceasta
impune un anumit comportament din partea
educatorului, dar [i o temeinicie a preg`tirii
de specialitate”. Roadele muncii sale se pot
vedea \n fiecare zi [i mult timp de acum
\nainte, \ntruc#t nu exist` baz` aerian` a
For]elor Aeriene ale Rom#niei \n care s` nu
fie pilo]i tineri sau mai experimenta]i pe care
s`-i fi instruit comandorul Oancea.
C`pitanul Petric` Havresciuc
Havresciuc, pilot-

[ef, consider` c` “despre
comandorul Ion Oancea se
poate vorbi ca om, comandant [i instructor de
zbor. Ca om, rar am v`zut
pe cineva s` pun` at#ta
suflet \n tot ceea ce face.
|n calitate de comandant al
Grupului de lupt` [i, actualmente, loc]iitor al comandantului, s-a impus prin
profesionalismul irepro[abil, iar ca instructor – prin
calmul, priceperea [i d`ruirea care-l caracterizeaz`“.
Locotenentul Leonard Baraboi
Baraboi, pilot[ef, ne-a m`rturisit c` “primele zboruri le-am
executat cu comandorul Ion Oancea. Mi-a
l`sat impresia unui om sigur, st`p#n pe sine,
care mi-a dat \ncrederea de care aveam
nevoie [i m-a determinat s` m` preg`tesc
intens pentru a zbura acest avion”.
Activitatea de zbor nu a presupus doar
instruirea tinerilor pilo]i, ci [i
executarea de misiuni. A
f`cut parte din cinci grupe de
tragere \n poligonul de la
Astrahan. Preg`tirea \n zbor
pentru aceste misiuni era
complex`, at#t ziua, c#t [i
noaptea, la mic` [i la mare
\n`l]ime. A muncit din greu,
[i-a demonstrat aptitudinile,
harul pentru zbor [i a
\ndeplinit cu succes misi-

unile de tragere. O dat` cu trecerea pe MiG21 LanceR, a \ndeplinit numeroase misiuni
\n cadrul unor exerci]ii interna]ionale,
desf`[urate at#t \n spa]iul aerian al
Rom#niei, c#t [i \n afara acestuia. Aproape
de \ncheierea carierei de pilot militar, ca un
corolar al \ntregii activit`]i, a fost desemnat
s` \ndeplineasc` o misiune special`:
asigurarea zborului aeronavei americane Air
Force One \n spa]iul aerian al Rom#niei. A
fost prima misiune executat` de un pilot
rom#n de la invitarea Rom#niei \n structurile
NATO. O ultim` [i onorant` misiune, de care
s-a achitat cu succes!
Are, totu[i, o ne\mplinire \n calitate de
pilot: nu a reu[it s` participe la nici una din
paradele organizate cu ocazia Zilei
Na]ionale a Rom#niei. De[i a fost nominalizat de trei ori, de fiecare dat` condi]iile
meteo au fost improprii efectu`rii zborului.
Comandorul
V
irgil
Ristea,
Virgil
comandantul unit`]ii
unit`]ii, ne-a m`rturisit \n
leg`tur` cu comandorul Ion Oancea c` “la

momentul \n care a \nceput s`-[i desf`[oare
activitatea pe acest aerodrom era deja pilot
instructor clasa I. S-a implicat direct [i rapid
\n instruirea pe MiG-21 LanceR [i, f`r` a
pune vreodat` problema v#rstei, a \ndeplinit
toate misiunile ordonate. Mai mult, s-a dus
la instruire \n zbor pe teritoriu, a stat luni de
zile \ntr-o camer` de c`min, comport#nduse exact cum \i cerea datoria de militar.
Chiar dac` nu va mai zbura pe MiG-21
LanceR, va fi al`turi de noi, de tinerii pilo]i
pe care i-a ini]iat \n tainele zborului, f`c#nduse extrem de util [i la sol”.
Activitatea de zbor pe supersonic a
comandorului Ion Oancea, cu siguran]` nu
s-ar fi \ncheiat aici, dar reglement`rile \n
vigoare impun \ncheierea acesteia la v#rsta
de 50 de ani. Acum, c#nd s-a transformat
din “\nger pe cer” \n “p`m#ntean” cu nelini[ti
[i fr`m#nt`ri legate, mai ales, de galopul
ame]itor al timpului, comandorul Ion Oancea
este c#t se poate de realist [i con[tient c`
“pe viitor m` voi ocupa mai mult de partea
nev`zut` a lucrurilor, a sectoarelor care
contribuie la securitatea [i desf`[urarea
zborului, fiind, totodat`, fericit c` am reu[it
s` parcurg un drum care mi-a pl`cut \nc`
din copil`rie [i, \n timp, a dat sens existen]ei
mele pe acest p`m#nt”.
Pagin` realizat` de
c`pitan CRISTIAN PREDA
P.S. Comandorul Ion Oancea va
continua, totu[i, s` zboare. |n
urm`torii doi ani el se va afla la
comenzile elicopterelor IAR-330
Puma. |n`l]imi mai mici, viteze mai
mici, dar \n v`zduh!
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Caracteristici tehnico-tactice
1. Tipul: avion de lupt`.
2. Primul zbor: 28 octombrie 1974.
3. Produc]ia: DASSAULT-BREGUET AVIATION
(Fran]a).
 Super Etendard: avion \n simpl` comand`,
opera]ional de pe portavioane. Are posibilitatea de a fi
realimenat \n aer. Este echipat cu dou` tunuri de 30 mm [i
poate transporta dou` bombe a c#te 250 kg (sub fuzelaj) [i
patru bombe a c#te 400 kg (c#te dou` sub fiecare arip`),
fiind dotat [i cu rachete aer-aer. Modelul Super Etendard
folosit de For]ele Navale Franceze este capabil s` transporte
arme tactice nucleare.
4. Clien]i din NATO: Fran]a.

- Anvergura ..................................................9,60 m;
- Lungimea ..................................................14,31 m;
- |n`l]imea .....................................................3,86 m;
- Greutatea .................................................6.500 kg;
- Raza de ac]iune .........................................850 km;
- Viteza maxim` ..........................................1 Mach;
- Motorul .......................................................49 kN.

Caracteristici tehnico-tactice

7L
7LJHU
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- Lungimea fuzelajului ..............................................................14 m;
- |nal]imea ...............................................................................4,32 m;
- Diametrul elicei principale ......................................................13 m;
- Greutatea ...........................................................................3.300 kg;
- Raza de ac]iune ...................................................................750 km;

1. Tipul: elicopter de lupt` [i sprijin aerian.

- Viteza maxim` ................................................................280 km/h;

2. Primul zbor: 27 aprilie 1991.

- Motoarele ......................................................................2 x 873 kW.

3. Produc]ia: EUROCOPTER SA.
Tigre HAP: elicopter de escort` [i sprijin aerian, construit pentru
armata francez`. Este echipat cu un tun de 30 mm, 4 rachete aer-aer
de tip Mistral [i cu p#n` la 48 de proiectile reactive aer-sol.
 Tigre UHU: elicopter anti-tanc [i de suport aerian construit
pentru armata german`. A efectuat primul zbor la 21 februarie 1996.
Tigre HAC: elicopter anti-tanc conceput pentru armata francez`.
Primele aparate vor fi livrate \n 2007.
4. Echipajul: 2 membri (pilot, operator pentru sistemul de arme).
5. Clien]i NATO: Fran]a, Germania.

8+
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Urm`toarea
pagin` a
Dic]ionarului
NATO
va fi dedicat`
aeronavelor:

1. Tipul: elicopter utilitar.
2. Produc]ia: BELL HELICOPTER TEXTRON INC.
(S.U.A., Canada).
 UH-1H: produc]ia acestui model pentru armata
american` a \nceput \n 1967 [i a totalizat 3.573 de aparate.
Modelul a mai fost produs, sub licen]`, \n Italia (Agusta),
precum [i \n Japonia (Fuji). |n prezent, vechile aparate
sunt \mbun`t`]ite pentru a putea fi utilizate \n opera]iuni
de aprovizionare cu echipamente [i materiale, transport
de trupe, comand` [i control, r`zboi electronic,
recuperarea [i transportul r`ni]ilor.
 EH-1H: variant` modificat` a modelului UH-1H,
destinat` r`zboiului electronic. Este echipat cu aparatur`
de interceptare a comunica]iilor, sistem de detec]ie [i
bruiaj a undelor electromagnetice [i infraro[ii.
 UH-1V: model ob]inut prin convertirea a 220 de
aparate UH-1H \n scopul de a \ndeplini misiuni de c`utare
- salvare.
UH-1N: elicopter utilitar capabil s` transporte p#n`
la 14 pasageri. Ini]ial, acest model a fost folosit \n misiuni
de r`zboi psihologic [i r`zboi neconven]ional. Aparatul
este produs \n Canada [i este echipat cu dou` motoare

care dezvolt` o putere de 1.342 kW.
3. Echipajul: 1 membru (pilot).
4. Clien]i din NATO: S.U.A., Canada, Turcia, Italia.
Caracteristici tehnico-tactice
-

Lungimea ........................................................17,62 m;
|n`l]imea ............................................................4,41m;
Diametrul elicei principale .............................14,63 m;
Greutatea .......................................................2.263 kg;
Raza de ac]iune ...............................................511 km;
Viteza maxim` .............................................204 km/h;
Motorul ........................................................1.044 kW.

UH-60
W-3

Pagin` realizat` de
locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
[i VASILE RA{OGA
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POLONIA
VA
ACHIZI}IONA
AVIOANE
“F-16”
Polonia a decis, recent, ameliorarea
parcului s`u de avioane pentru v#n`toare
[i bombardament prin achizi]ionarea unor
aeronave de lupt` compatibile cu cele din
Alian]a Nord-Atlantic`. La competi]ia
lansat` \n acest scop au participat firma
american` Lockheed Martin (cu avionul F-

La Dresda, \n Germania, s-au desf`[urat, de cur#nd,
lucr`rile celei de-a 130-a reuniuni a Comitetului de
siguran]` a zborului al For]elor Aeriene din Europa.
Structura de securitate a zborului din cadrul For]elor
Aeriene ale Rom#niei este integrat`, din anul 1996, \n
entitatea respectiv` [i a participat la toate reuniunile
organizate din anul afilierii p#n` \n prezent.
Lucr`rile reuniunii au \nceput cu prezentarea unei
statistici privind siguran]a zborului pe anul precedent [i
m`surile luate pentru reducerea evenimentelor cu
gravitate mare. |n cadrul analizelor realizate s-a apreciat
c` acelea[i evenimente grave de zbor, \nt#lnite p#n` acum
la pilo]ii mai pu]in experimenta]i, se pot produce [i \n
cazul pilo]ilor cu o experien]` considerabil`.
Printre m`surile stabilite a se aplica \n viitorul apropiat
s-au aflat [i cele legate de elaborarea unei politici [i
strategii eficiente de siguran]` a zborului, cooperarea cu
organele avia]iei civile \n probleme de management al
spa]iului aerian, crearea unor sisteme de avertizare a
apropierilor periculoase \ntre aeronavele aflate \n zbor.

AURELIA VLAICU, nepoata ilustrului pionier
al avia]iei rom#ne [i mondiale, a trimis la redac]ie o
scrisoare \n care \[i m`rturise[te admira]ia sincer`
fa]` de cei care slujesc \n For]ele noastre Aeriene.
Domnia sa \[i exprim` \ncrederea c` \n tot ceea ce
\ntreprind aviatorii militari rom#ni se \ntrevede
imaginea mereu vie a lui Aurel Vlaicu. Ei sunt
\n[tiin]a]i c` \n fiecare zi, din localitatea ce poart`
numele marelui inventator [i pilot, din casa unde el
s-a n`scut, “g#nduri sfioase se \ndreapt` c`tre
demnii urma[i ai lui Vlaicu, asigur#ndu-v` de
profunda noastr` dragoste [i admira]ie, iubi]i
cutez`tori ai \n`l]imilor rom#ne[ti. Sunte]i [i ve]i fi
arma de elit` a Rom#niei, fala, m#ndria [i n`dejdea
tuturor rom#nilor cura]i la suflet [i \n g#ndire. Cinste,
onoare [i glorie etern`, aviatorilor Rom#niei!”

ABONAMENTE LA

Delega]ia For]elor Aeriene ale Rom#niei, format` din
c`pitan-comandorul Nicolae Jianu [i c`pitancomandorul ing. Cristian Dinu, ofi]eri \n cadrul
Sec]iei Securitate Zbor, a prezentat \n cadrul reuniunii,
printre altele, modalit`]i de determinare a factorilor de
risc, a cauzelor generatoare de evenimente de zbor [i a
modului de manifestare a acestora, elemente de
propagand` [i educa]ie \n domeniul siguran]ei zborului,
analiza actual` privind rata producerii evenimentelor de
avia]ie.
C`pitan-comandorul Nicolae Jianu ne-a m`rturisit c`
“prin participarea la aceast` reuniune, r`m#nem racorda]i
la preocup`rile For]elor Aeriene din Europa pe linia
asigur`rii siguran]ei zborului [i ne \nsu[im noile metode
de prevenire a evenimentelor de zbor, oricare ar fi natura
factorilor care le-ar putea genera. (C.P.)

Redac]ia revistei “CER SENIN” anun]` c` se pot face \n continuare
abonamente pentru anul 2003. Cei interesa]i – ofi]eri, mai[tri militari,
subofi]eri [i salaria]i civili din unit`]ile, institu]iile [i forma]iunile
apar]in#nd For]elor Aeriene, precum [i persoanele din afara acestor
structuri – \[i pot face cunoscute op]iunile pe adresa redac]iei:
{oseaua Bucure[ti–Ploie[ti, km 10,5, sectorul 1 Bucure[ti,
telefon/fax 021/231.53.82.
Revista apare de dou` ori pe lun`.
Pre]ul unui exemplar este de 5.000 lei. Un abonament pe trei luni
cost` 30.000 lei, pe [ase luni – 60.000 lei, iar pe un an – 120.000 lei.
Suma va fi depus` \n contul 50055084673, deschis la Direc]ia
de Trezorerie [i Contabilitate Public` a Municipiului Bucure[ti,
beneficiar U.M. 01835 Bucure[ti.

consider` c` “va fi un exerci]iu extrem
de util at#t pentru pilo]ii englezi, c#t
[i pentru pilo]ii rom#ni. Standarde de
operare diferite, zboruri la \n`l]imi
mici, misiuni complexe, acestea sunt
doar c#teva din elementele care m`
fac s` cred c` acest exerci]iu va fi un
succes pentru ambele p`r]i”.
Comandorul Adrian Marinescu, [eful delega]iei rom#ne, ne-a
precizat c` “exerci]iul are drept scop
de a permite For]elor Aeriene Rom#ne
[i Britanice s` se antreneze [i s` se
perfec]ioneze \n realizarea interoperabilit`]ii \n aer [i \n cadrul
execut`rii unor misiuni pentru
sprijinul opera]iilor de r`spuns la

Membrii delega]iei britanice
delega]ii au fost legate de obiectivele
de instruire \n zbor, posibilit`]ile de
antrenare \n comun, elementele de
concep]ie, organizare [i, nu \n ultimul
r#nd, stabilirea numelui pe care-l va
purta exerci]iul.
S-a c`zut de acord s` se execute
misiuni de interceptare, trageri [i
bombardament, zboruri \n forma]ie,
inclusiv la \n`l]imi mici.
Comandantul de escadril` Ian
Barett, [eful delega]iei engleze,

ONOARE {I GLORIE
AVIATORILOR
ROM@NIEI!
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Zbor comun al aeronavelor
MiG-21 LanceR [i Harrier
|n comandamentul Statului Major
al For]elor Aeriene a avut loc, recent,
Conferin]a ini]ial` de planificare a
exerci]iului de zbor la \n`l]imi mici,
care se va derula \n comun cu For]ele
Aeriene Regale ale Marii Britanii.
Exerci]iul se va desf`[ura \n luna
octombrie, la Baza Aerian` Mihail
Kog`lniceanu, cu participarea a patru
sau [ase aeronave MiG-21 LanceR [i
a unui elicopter IAR-330 SOCAT,
destinat misiunilor de c`utare-salvare
[i evacuare medical`, partea englez`
urm#nd a fi reprezentat` de opt
aeronave Harrier.
Principalele aspecte abordate \n
cadrul conferin]ei de cele dou`

16
16), firma francez` Dassault (cu avionul
de lupt` Mirage 2000-5
2000-5) [i firmele SAAB
[i BAE System (cu avionul Jas 39
Gripen, realizat \n comun). |n final, a fost
declarat` c#[tig`toare compania
Lockheed Martin, care, \n baza unui
contract \n valoare de circa 3,5 miliarde
de dolari SUA, s-a angajat s` livreze
For]elor Aeriene ale Poloniei 48 de
avioane F-16, \ncep#nd cu anul 2006.
Potrivit ministrului polonez al ap`r`rii,
Jerzy Szmajdzinski, primele aparate vor
fi opera]ionale \n anul 2008. “Consider c`
decizia [i alegerea noastr` sunt benefice
at#t For]elor Aeriene, c#t [i economiei
Poloniei” – a declarat demnitarul polonez
agen]iei de [tiri BBC.

criz`. Din punct de vedere conceptual,
exerci]iul este de tip real, implic#nd
planificarea [i desf`[urarea activit`]ii
de zbor, ziua, cu trageri \n ]inte
terestre”.
Urm`toarea etap` de preg`tire a
exerci]iului va fi Conferin]a principal`
de planificare, unde se vor clarifica
aspecte referitoare la scenariul [i
concep]ia exerci]iului, perioada exact`
de desf`[urare, detalii organizatorice
[i logistice. (C.P.)

“CER SENIN”
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Oaspe]i la “CER SENIN”
|n miez de iarn` bacovian`, ne-a
\nc`lzit inimile [i ne-a luminat
sufletele prietenul nostru de
totdeauna, generalul de brigad`
dr. VISARION NEAGOE. Ne-a
g`sit preg`tind un nou num`r de
revist`, a[a cum [i el f`cea, cu vreo
20 de ani \n urm`, c#nd era redactor
la gazeta “DE VEGHE”. O, tempora!
Dar anii au fost bl#nzi [i \ndur`tori
cu amicul nostru, aproape c` nici nu
l-au atins. Doar i-au \ndulcit [i mai
mult tr`s`turile [i i-au \nfrumuse]at
z#mbetul deschis [i sincer. |n rest,
e la fel de chipe[ [i drept, la fel de
vesel, de spontan. Ne dep`n`m pe
\ndelete amintirile comune [i
bucuria revederii trece \n noi
desf`t`tor precum un vin alb,
“sfin]it” de F`nu[ Neagu...
|n r`stimpul ce a trecut de la

Av#nd \n fa]` o scrisoare a
domnului profesor George B`canu,
din Sibiu, \ncerc`m o evocare a celui
care a fost pilotul de excep]ie
OCTAVIAN B~CANU.
S-a n`scut la 23 iulie 1928, la
T#rgu Secuiesc, [i ar fi putut fi [i azi
printre noi, dac` supravie]uia
infarctului care l-a r`pus, la 29 aprilie
1981, \n Spitalul Militar Central, la numai
53 de ani.
Dup` studiile civile
f`cute la Sibiu [i
Craiova, s-a \ndreptat
c`tre {coala de ofi]eri de avia]ie, pe
care a absolvit-o \n 1948. Avea o
u[urin]` deosebit` \n cunoa[terea
motoarelor, a construc]iilor electrotehnice. La v#rsta de 15 ani conducea
motocicleta, automobilul [i autocamionul. Era un om foarte serios,
inteligent, ambi]ios. Cuno[tea patru
limbi str`ine: germana, franceza,
italiana [i maghiara. Nu suporta
mediocritatea. Era un as \n materie

desp`r]irea noastr`, Visarion Neagoe
s-a \mplinit ca militar, ca spirit, ca om.
A urcat maiestuos treptele ierarhiei
ost`[e[ti, \n caden]a unei ambi]ii ie[ite
din comun: ofi]er de stat major,
de avia]ie, un pilot [i un instructor
des`v#r[it. La Foc[ani [i Tecuci, a
preg`tit peste 100 de pilo]i dintre care
nici unul nu a murit \n timpul [colii [i
al activit`]ii.
|n 1953 a cump`rat un avion Bücker
Jungmeister dezmembrat, pe care l-a
ref`cut pe cheltuiala lui [i cu care a
participat la numeroase mitinguri

consilier-expert \n Statul Major
General, cercet`tor principal la
Centru de Studii Strategice [i de
Securitate al Armatei, comandant de
brigad` de artilerie antiaerian`
mixt`. A citit enorm [i a studiat
remarcabil, ob]in#nd titlul de doctor
\n [tiin]e militare. A scris [i a
colaborat la realizarea mai multor
volume abord#nd problematica at#t
de vast` [i complex` a ap`r`rii
antiaeriene, a publicat articole [i studii de specialitate. Este conferen]iar
universitar, membru al Academiei
Oamenilor de {tiin]` din Rom#nia [i
al Academiei Rom#no-Americane
pentru {tiin]e [i Arte. Un erudit sut`
la sut`!
Nu-i place s` vorbim de toate
aceste “titluri de noble]e”! A r`mas
acela[i prieten bun, modest, sincer,
deschis la dialog, glume], spiritual.
Ne-am bucurat s` v` avem \n
mijlocul nostru, domnule general, [i
v` a[tept`m mereu a[a cum [tim noi:
cu... “CER SENIN”!
de ore [i 30 de minute, \n circuit
\nchis, cu avionul bimotor IAR-814,
zbur#nd 4.660 km. A mai realizat
un record mondial, neomologat, cu
avionul IL-18 pe distan]a Monrovia
– Otopeni, 7.000 km \n 11 ore.
Locotenent-colonel fiind, a f`cut
trecerea pe avioane supersonice. |n
ultimii zece ani de avia]ie a activat la
TAROM, unde a fost
instructor de zbor [i
comandant de deta[ament.
Ca pilot militar, de
\ncercare, de linie [i
sportiv, a zburat milioane de
kilometri, timp de peste 30 de ani.
Pentru faptele [i activitatea sa de
excep]ie a fost distins cu titlul de
maestru emerit al sportului, diploma
Paul Tissandier, precum [i cu alte
distinc]ii interna]ionale. |ntr-adev`r,
un nume pentru istorie.

Un nume pentru
istoria aeronauticii
aviatice, st#rnind admira]ia a mii [i mii
de participan]i. Asisten]a era \nc#ntat`
c#nd pe cer ap`rea B`canu. Un \nger
parc` se afla acolo sus, un arhanghel al
acroba]iei. Era inimitabil.
Incontestabil, marele as a zburat
pe avioane militare de lupt`, civile –
de pasageri, utilitare, sportive \n
diversele lor variante.
Octavian B`canu este autorul
unui record mondial omologat: 20

Comandor (r) PETRE B@N~
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Pe 7 februarie, |nt#i St`t`torul
Bisericii Ortodoxe Rom#ne, Prea
Fericitul P`rinte Patriarh Teoctist,
[i-a serbat ziua de na[tere.
Personalul For]elor Aeriene a
avut de multe ori pl`cutul prilej de
a-l avea al`turi pe cel mai mare
ierarh al ]`rii, de a-i asculta
\n]eleptele \ndrum`ri ori a primi
binecuv#nt`rile sale.
La sfin]irea, \n 1996, a Capelei
din incinta Statului Major al
For]elor Aeriene, Prea Fericitul
P`rinte aprecia \n cei mai elogio[i
termeni calit`]ile pilo]ilor: “Dac`
tuturor ni se cere curaj, aviatorilor
li se cere mult mai mult curaj,
b`rb`]ie, iste]ime [i pricepere \n
plus. Toate acestea vin de la
Dumnezeu. Cu ele faci minuni...
Din nefericire, foarte mul]i aviatori
cad jertfe pentru ca omenirea s`
aib` ocrotitori...”.
|n aprilie 2001, cu ocazia \mplinirii a 50 de ani de c#nd a \nceput
instruirea pe avioane de lupt` cu
reac]ie, la s`rb`toririle anuale ale

Zilei For]elor Aeriene, c#nd este [i
Praznicul Sf#ntului M`ritului Prooroc
Ilie Tesviteanul, patronul nostru
spiritual, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Rom#ne ne-a dat \nalte binecuv#nt`ri
duhovnice[ti, aduc#nd, totodat`,
“aleas` cinstire, recuno[tin]` [i
p`rinteasc` dragoste celor ale[i anume
s` fie santinele la por]ile Cerului Rom#nesc”. Mesajele sale au fost prezentate
integral participan]ilor la ceremonialurile militar-religioase, la adun`rile
festive omagiale [i publicate \n revista
“CER SENIN”.
Nu de pu]ine ori, personal, Prea
Fericitul P`rinte [i-a exprimat
admira]ia fa]` de pilo]ii militari
urm`rindu-le, de la sol, evolu]iile sau
afl#ndu-se \n r#ndul pasagerilor.
C`pitan-comandorul (r) {tefan
Alexandrescu este \nc` puternic
impresionat de r#ndurile de mul]umire [i pre]uire pe care nu de mult i
le-a adresat Patriarhul, ca [i de
\nscrisurile Prea Fericitului pe
carnetul de suflet al pilotului, \n urma
unui zbor de la Ia[i la B`neasa: “|n

pilotul inginer Daniel {tef`nescu, maestru
al sportului, precum [i pagina omagial`
despre marea doamn` a avia]iei noastre,
Sanda Agache, ocazionat` de \mplinirea
frumoasei v#rste de 75 de ani.
Palpitante, ca tot ce s-a scris p#n`
acum, sunt [i \nsemn`rile de [i despre
renumitul pilot de v#n`toare, generalul de
flotil` aerian` (r) Ion
Dobran, fost camarad
al marilor a[i ai avia]iei noastre
militare B#zu Cantacuzino [i Alexandru
{erb`nescu. Cu mult interes se poate citi
[i documentata incursiune \n activitatea
de pilot pe AN-24 a comandorului Sergiu
Zaharescu, ca [i despre longevivul aparat.
Suntem conviv[i c` diversificarea, \n
continuare, a problematicii publica]iei,
atragerea unui num`r mai mare de
colaboratori vor conduce la realizarea unui
con]inut tot mai bogat, tot mai interesant
al acestei publica]ii aeronautice.

agoste
Cu dr
iune
[i pas

drum spre Bucure[ti, un zbor
pl`cut, completat de farmecul
prezent`rii itinerarului istoric [i
cultural, de talentatul aviator [i
comandant de aeronav`, {tefan
Alexandrescu”.
Iat` de ce, de Ziua |nt#i St`t`torului dreptm`ritoarei noastre
biserici, ne al`tur`m la dragostea
[i iubirea fiilor s`i duhovnice[ti
care-i ureaz` mult` s`n`tate, ani
mul]i [i ferici]i \n fruntea sfintei
biserici ortodoxe rom#ne, pentru
ca Dumnezeu s`-i primeasc`
\nalta-i rug` pentru binele [i
d`inuirea noastr` \n prosperitate [i
credin]`!

CUM SE HR~NESC
ZBUR~TORII

Exist` numeroase date care permit m`surarea efectelor
alimenta]iei asupra performan]elor fizice [i mentale, efecte
ce se bazeaz` pe rolul alimentelor ca suport energetic.
Conform acestui concept, capacitatea de efort muscular este
\n mare parte determinat` de disponibilitatea alimentelor
energetice (cu aport caloric crescut).
De[i masa muscular` este capabil` s` utilizeze diferite
tipuri de substan]e energetice, aprovizionarea cu glucoz`
este esen]ial` pentru performan]`. Apari]ia oboselii este,
deci, \n parte, consecin]a epuiz`rii stocurilor de hidra]i de
carbon (zaharuri) ale organismului.
|n ceea ce prive[te rela]ia dintre performan]a mental`
[i nutri]ie, bazele teoretice sunt complexe, efectele concrete
ale nutri]iei asupra func]iilor mentale dator#ndu-se rolului
pe care alimentele \l au \n sinteza neurotransmi]`torilor
cerebrali. Pu]ine studii au abordat tema efectelor nutri]iei
asupra performan]elor pilo]ilor pe timpul zborurilor de
lung` durat`. |n cazurile \n care efortul fizic este
predominant, s-a stabilit clar c` nutri]ia bogat` \n zaharuri
este indispensabil` pentru atingerea unui nivel optim de
performan]` fizic`. Consumul energetic al unui pilot
\ntr-un zbor obi[nuit este estimat a fi \n jur de 200 de
kilocalorii/or`. Acest nivel de consum se poate ridica la
600 \n cazul unei activit`]i de zbor suprasolicitante (misiuni
de lupt`, misiuni speciale). |n acest fel, este posibil`
calcularea necesarului energetic, cunosc#nd viteza de
diminuare a stocurilor de energie existente \n organism.
Pornind de la aceast` premis`, putem stabili \n mod precis
necesarul unui aport nutri]ional energetic suplimentar, care
s` permit` atenuarea epuiz`rilor stocurilor energetice.
Consider#nd c` disponibilitatea rezervelor de zaharuri
este un element esen]ial \n apari]ia oboselii, se poate
determina nivelul de glucide pentru a estima apari]ia
acesteia. La un adult, rezervele totale de zaharuri reprezint`
aproximativ 2.500 kilocalorii. |n medie, ele permit
men]inerea unui nivel stabil de glucoz` timp de 8–10 ore
\ntre dou` mese. Acest interval corespunde repausului
nocturn [i subliniaz` necesitatea de a ne alimenta suficient,
imediat la trezire. Rezervele \ns` sunt insuficiente pentru a
asigura acoperirea necesarului energetic \n cazul depunerii
unui efort muscular de intensitate medie, fiind deci previzibil
ca \n aceste condi]ii epuizarea rezervelor energetice s`
survin` mai rapid. Astfel, pentru o persoan` care efectueaz`
o activitate moderat` (\n jur de 150 kilocalorii/or`) nivelul
zaharurilor \n s#nge \ncepe s` scad` dup` 4–5 ore, f`r` aport
alimentar. |n cazul unei activit`]i fizice intense, acest interval
va fi redus la dou` ore.
|n func]ie de durata misiunii de zbor, se poate estima
aportul energetic necesar: \n cazul unui zbor, caracterizat
printr-un mare efort fizic, aportul energetic este necesar
dup` dou` ore de zbor, \n timp ce \n cazul misiunilor cu

emnalam, \ntr-o edi]ie anterioar`,
apari]ia, la Arad, a primului num`r
al revistei ORIZONT AVIATIC,
continuatoarea unei alte publica]ii, consacrate,
\n exclusivitate, aripilor rom#ne[ti. Iat` c` prin
truda unui om dedicat trup [i suflet aeronauticii,
a ie[it de sub tipar cel de-al doilea num`r al
revistei sus-amintite. Este
vorba de cunoscutul [i
\ndr`gitul scriitor [i
gazetar CORNEL
MARANDIUC, un
ardent cronicar al vie]ii
[i activit`]ii aviatorilor cu
nume de rezonan]` \n domeniul aeronauticii
militare [i civile.
Realizat, aproape \n \ntregime, de
entuziastul nostru confrate, noul num`r se
impune prin c#teva repere interesante,
abordate cu \nalt profesionalism [i mult`
exuberan]`. Remarc`m, \ntre alte
materiale interesante, pe cele dedicate
celui ce a fost un polivalent aviator,
Constantin {tef`nescu, [i fiului s`u,

consum psihic preponderent, aportul energetic este necesar
dup` trei-patru ore de zbor. Cunosc#nd rela]ia dintre
alimenta]ie [i performan]ele senzoriale [i cognitive necesare
activit`]ii de zbor, se pot propune tipuri de alimenta]ie care
s` permit` men]inerea performan]elor psiho-motrice \n
timpul zborului. Numeroase studii efectuate asupra
individului aflat \n stare de veghe indic` faptul c` absorb]ia
glucidelor cre[te tendin]a la somnolen]` \ntr-un interval de
30–60 de minute de la ingestie. Astfel, un aport strict
glucidic este favorabil men]inerii performan]elor fizice, dar
se constituie ca factor de risc pentru men]inerea optim` a
capacit`]ilor psiho-motrice. Invers, o mas` proteic` (pe[te,
ou`, carne, lactate) amelioreaz` performan]ele psihomotrice la subiec]ii obosi]i.
Concluzia practic` impune ca \n zborurile de lung`
durat` [i solicitante fizic [i psihic, alimenta]ia pilo]ilor s`
fie mixt`, cuprinz#nd at#t glucide, c#t [i proteine.
Alimenta]ia pilotului care efectueaz` un zbor de lung`
durat` trebuie s` con]in` rezerve energetice ridicate.
Aportul optim este asigurat de un pr#nz de 800 kilocalorii,
ingerate cu o or` \nainte de zbor, con]in#nd glucide cu
absorb]ie sanguin` lent`, reprezent#nd 50 la sut` din totalul
caloric (cereale [i derivate, cartofi), lipide reprezent#nd 20
la sut` din totalul caloric (unt, gr`simi asociate proteinelor)
[i proteine 30 la sut` (carne, pe[te, ou`, lactate). Dac` durata
zborului dep`[e[te trei ore, trebuie, obligatoriu, prev`zut`
o mas` \n timpul zborului. Acest aport alimentar va fi de
100–150 kilocalorii pentru fiecare perioad` de dou` ore de
zbor. Alimentele vor trebui s` furnizeze un aport caloric
echilibrat, con]in#nd zaharuri, dar mai ales lipide [i proteine.
Trebuie evitate alimente exclusiv glucide, care sunt specific
adaptate men]inerii performan]elor fizice.
O alt` parte important` a alimenta]iei o constituie aportul
hidric. Mul]i pilo]i evit` s` bea lichide \nainte [i \n timpul
zborului de lung` durat` pentru a limita diureza (producerea
de urin`). Reducerea aportului hidric este nefast pentru
performan]ele fizice [i psihice, dar mai ales pentru toleran]a
la accelera]ie.
|n concluzie, e bine s` se evite urm`toarele gre[eli: a
nu se alimenta \naintea unui zbor. (De exemplu, a pleca
diminea]a la zbor f`r` a lua un mic dejun substan]ial sau a
nu se alimenta pe parcursul unui zbor ce dep`[e[te trei
ore). Nu este indicat, de asemenea, ca pilotul s` se
alimenteze \n zbor exclusiv cu alimente glucidice, de tipul
batoanelor energetice pentru sportivi, ori s` nu bea lichide
\nainte [i \n timpul zborului. Gre[eal` este [i faptul de a se
hidrata cu b`uturi \ndulcite preparate \nainte de zbor [i
p`strate f`r` a se respecta normele de conservare ori de a
nu lua un pr#nz imediat dup` zbor.

Colonel dr. ALEXANDRU ELIAD

A.R.P.I.A., MAI ACTIV~,
MAI COMPETENT~
{edin]a lunar` a filialei Bucure[ti a
Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i
Istoria Aeronauticii a avut ca tem` de
dezbatere \mplinirea, \n prim`vara acestui
an, a 100 de ani de avia]ie, eveniment
inaugurat de prezentarea, cu un secol \n
urm`, la Paris, Academiei Franceze, de
c`tre Traian Vuia, a proiectului primului
avion capabil s` decoleze cu mijloace
proprii la bord.
C`pitanul (r) ing. Dumitru Ciocoreanu
a sus]inut un interesant material \n care a
trecut \n revist` principalele realiz`ri \n
domeniu, multe dintre ele av#nd ca autori
remarcabili inventatori rom#ni. Discu]iile
purtate au avut darul s` \ntregeasc` tabloul
general al \mplinirilor din sfera aeronauticii
na]ionale [i universale.
Nemul]umi]i de modul \n care este
relevat`, la anumite posturi de televiziune,
profesia de pilot, virtu]ile pe care aceasta

le implic`, abordarea \n mod simplist, hilar
chiar, a eforturilor cerute \n zbor,
subestimarea calit`]ilor pe care cel de la
man[` trebuie s` le \ntruneasc`, zbur`tori
cunoscu]i, mai mul]i veterani ai avia]iei
[i-au exprimat indignarea [i protestul.
Totodat`, au fost prezentate [i c#teva
ac]iuni petrecute \n alte ]`ri, unde
reprezentan]i ai institu]iilor [i \ntreprinderilor
aeronautice ale acestora au avut tendin]e
de minimalizare a contribu]iei Rom#niei la
dezvoltarea avia]iei mondiale, de[i, decenii
la r#nd i-au recunoscut meritele.
|n acest sens, s-a cerut o implicare
direct` a conducerii filialei \n reproducerea
temeinic`, exact`, \n spiritul adev`rului, a
demersului profesional exercitat de pilo]i
\n timpul \ndeplinirii misiunilor de zbor, ca
[i o mai mare angajare \n asigurarea unei
propagande eficiente \n afara grani]elor
]`rii.

DIALOG CU CITITORII
ION SCARLA
T: V-am expediat numerele solicitate din revista noastr`, precum [i
SCARLAT
adresa noii publica]ii “Orizont Aviatic”. Av#nd \n vedere interesul manifestat fa]` de avia]ie,
v` recomand`m s` v` \nscrie]i \n filiala Bucure[ti a Asocia]iei pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii, care prime[te [i simpatizan]i \n r#ndurile sale. Pentru contact, v` suger`m
s` veni]i, \n ultima s#mb`t` de la sf#r[itul fiec`rei luni, la ora 10, la adunarea ce va avea
loc la sediul Muzeului Militar Na]ional, sala de [edin]e.
MIOARA C@RST
OIU: V` mul]umim, stimat` doamn`, pentru consecven]a [i interesul
C@RSTOIU:
cu care citi]i publica]ia noastr`. Am re]inut, cu bucurie, c` v-a]i n`scut, a]i copil`rit [i tr`it
o bun` perioad` din via]` \n cartierul B`neasa, unde a]i putut vedea \n zbor o serie de a[i
ai avia]iei noastre. Pe c#]iva dintre ei sau urma[i ai acestora, care v-au fost vecini, i-a]i
cunoscut personal, dovad` propunerea ce ne-o face]i de a scrie despre Ion Culuri, Romeo
Popescu [i al]ii.
Sunte]i, am \n]eles, \n coresponden]` cu fiul lui Culuri, aflat \n S.U.A. Despre tat`l
s`u, care a fost pilotul personal al prin]ului George Valentin Bibescu (so]ul Marthei Bibescu),
cu care a efectuat dou` mari raiduri \n Africa, vom scrie \ntr-un num`r viitor, ca [i despre
Romeo Popescu. Unele episoade din via]a celor doi le pute]i g`si [i \n cartea “Mic supliment
istoric aeronautic”, ap`rut` anul trecut la o editur` din Bra[ov.
Comandor (r) VIOREL CRISTEA: Da, ceea ce a]i aflat este, din nefericire, adev`rat.
C`pitan-comandorul (r) Daniel M`l`escu, primul pilot militar care a zburat \n simpl`
comand` pe avionul de lupt` cu reac]ie MiG-15, cel ce la numai 21 de ani era numit
comandant de regiment, a trecut definitiv, \n noiembrie 2002, la escadrilele din ceruri. Noi,
nepublic#nd necrologuri, am \ncredin]at c#teva r#nduri “Observatorului Militar”. A fost
\ns` prea pu]in fa]` de ce merita acest mare OM, un bun prieten al colectivului nostru
redac]ional, al multora dintre fo[tii s`i camarazi [i elevi. Fiindc` ani de zile a func]ionat ca
profesor [i expert la CIPA, calitate \n care, dup` studii efectuate \n Luxemburg, la Oxford,
\n Anglia, precum [i \n fosta Uniune Sovietic`, a instruit, teoretic, sute [i sute de aviatori,
iar pentru avionul BAC 1-11, peste 20 de pilo]i [i 100 de \nso]itoare de bord \n Pakistan,
la Karachi. A fost un autodidact, \nv`]#nd la perfec]ie trei limbi str`ine. A tr`it singur toat`
via]a [i singur s-a luptat cu moartea, care l-a r`pus la masa de scris.

DIALOG CU CITITORII
Pagin` realizat` de PETRE B@N~
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Elegant – la volan
Codul bunelor maniere
maniere, ca [i Ghidul
de comportare civilizat` ne dau sfaturi
pre]ioase [i \n privin]a unor reguli ce trebuie
respectate atunci c#nd ne afl`m la volan.
Desigur, nu este vorba, \n spe]`, de cele
referitoare la conducerea tehnic` a
autovehicului. Acolo au avut grij` Noul Cod
Rutier 2003 [i Regulamentul de Aplicare
a Ordonan]ei de Urgen]`
privind circula]ia pe
drumurile publice s`
stipuleze prevederi suficient
de severe, care s` ne... usture
la buzunar. Celelalte ]in mai
mult de... obraz, de[i au [i
acestea un rol important \n
prevenirea unor evenimente
(momente) nedorite.
Oricum, trebuie s` circul`m cu ma[ina pe (auto)
strad` av#nd \n vedere c`
aceasta nu este proprietatea noastr`. Deci,
vom procede \n a[a fel, \nc#t s` nu-i
deranj`m pe ceilal]i participan]i la trafic.
Spiritul de... cast` (sic!) impune, [i aici,
solidaritate. Tot at#t de important pentru
[oferi este s`-i respecte pe cei mai pu]in
avantaja]i \n trafic – pietonii, bicicli[tii,
motocicli[tii.
Un fapt este cert. Rigorile legii coincid
cu rigorile polite]ii. “Fantezia” [i lipsa de
responsabilitate cu care unii conduc
autovehiculul pot crea mari pericole pentru
ceilal]i.
Solidaritatea, de care aminteam, [i nu
legea, ne oblig` s` oprim pentru a-i ajuta
pe cei r`ma[i \n pan`, [i tot ea ne determin`
s` facem un gest amical necunoscutului
care ne-a permis o dep`[ire. Dar a-i

semnaliza pe cei care vin din partea opus`
despre existen]a poli]istului sau radarului
este o dovad` de solidaritate periculoas`.
|i ajut`m s`-i p`c`leasc`, pe moment, pe
agen]ii de circula]ie, dup` care vor reveni
la viteza excesiv`, expun#ndu-se, ulterior,
la grave accidente.
Cum proced`m c#nd invit`m pe cineva
\n ma[ina proprietate personal`? Regulile sunt acelea[i
ca [i \n cas`. Invitatul de
onoare, domnul (doamna) \n
v#rst`, superiorul se a[eaz`
\n dreapta celui (celei) de la
volan. Este elegant s` oferim
locul din fa]` doamnei pe care
am invitat-o, chiar dac` so]iei,
obi[nuit` cu acel loc, nu prea
\i convine. Tot politicos ar fi ca
doamna s` refuze [i atunci nu
mai sunt probleme. Dar gestul
r`m#ne f`cut.
Nu uit`m ca noi s` deschidem
portierele, a[tept#nd ca invita]ii s`-[i ocupe
locurile, [i abia dup` ce am verificat c` u[ile
sunt bine \nchise urc`m, ultimul, \n ma[in`.
La sf#r[itul c`l`toriei cobor#m, primul, [i-i
ajut`m apoi pe invita]i s` coboare.
Gentelmani, nu?
Dar acest lucru este valabil c#nd la
volan se afl` un b`rbat. Dac` [ofeaz`
doamna, de \nchiderea portierelor [i de
bagaje se ocup` so]ul sau un alt b`rbat din
ma[in`.
C#t despre limbajul folosit la volan \n
rela]ia [ofer – [ofer sau [ofer – pieton, nu
credem c` mai este cazul s` amintim.
Mai ales c` ne deplas`m cu un obiect
de lux, pentru oameni civiliza]i, nu cu... birja.

PREMIER~ LA USAF
Primul avion de lupt` de tipul F/A Raptor, av#nd num`rul 00-012, care va
intra \n \nzestrarea Comandamentului de Lupt` Aerian` (ACC), a aterizat pe
data de 14 ianuarie 2003 la baza aerian` Nellis, Nevada, SUA. Avionul a fost
pilotat de locotenent-colonelul David Rose, [eful biroului de integrare F/A22 \n baza aerian` Nellis [i, totodat`, primul pilot al ACC pentru F/A-22.
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