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|nt#mplarea a f`cut ca \n ultimii zece ani s` m` aflu adesea \n compania
jurnali[tilor civili. La conferin]e de pres`, la activit`]i de prezentare, la
zilele “por]ilor deschise”. Toate erau bune [i frumoase p#n` c#nd unuia
dintre ei i se spunea c` un lucru despre care se interesa are caracter
secret. |n momentul imediat urm`tor iritarea \i cuprindea pe to]i confra]ii
mei civili. Comentariile \ncepeau de la “nu mai vin la armat`
niciodat`“ [i continuau p#n` la invective “acolo unde e armat` nu e
transparen]`, nu e democra]ie”.
Pe teritoriu, pe ici, pe colo, se mai puteau vedea, \n apropierea
obiectivelor militare, pl`ci care sugerau c` fotografiatul este interzis.
“Iat`, \mi d`dea c#te un cot amicul ziarist civil, nu sunte]i capabili s`
sc`pa]i de \nsemnele comuniste, ceau[iste. Nu pute]i s` v` schimba]i!
Asta e!” Degeaba \ncercam eu s`-l fac s` \n]eleag` cum e cu secretul, de
ce e necesar, prietenul meu ziarist civil, [i ca el to]i ceilal]i, califica armata
ca un sistem \nchis, imposibil de modificat [.a.m.d.
Am impresia c`, \n unele situa]ii, datorit` presiunii puternice exercitate
asupra organismului militar, s-a mai cedat c#te ceva. Mai mult sau mai
pu]in semnificativ. Dar s-a dat satisfac]ie ziari[tilor cu gur` mare din
punctul acesta de vedere.
Un alt mare t`r`boi a ap`rut \n pres` atunci c#nd institu]iile statului,
inclusiv Armata, sus]ineau apari]ia legii care clasifica informa]iile.
O adev`rat` tragedie na]ional` s-a declan[at \n acel moment:

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

secretomanie, lips` de transparen]`, \napoi la deprinderile comuniste
etc.
Iat` c`, de c#teva zile, \n leg`tur` cu prezen]a militarilor
americani \n Rom#nia, ziari[tii no[tri au primit o adev`rat` lec]ie
de democra]ie... american`. “Suntem aici, asta e sigur, [i v` ajunge
ca informa]ie!” – spun \n subtext, prin declara]iile lor, oficialii
militari americani. At#t! Nu c#]i! Nu pentru c#t timp! Nu \n leg`tur`
cu ce [i c#t armament! Nu despre \nc`rc`tura [i tipul avioanelor!
Nu vizite \n baza militar`, nu fotografii, nu interviuri “fierbin]i”
cu supersolda]i de peste Ocean!
{i iat` c`, de[i lucrurile r`m#n neschimbate de c#teva zile,
n-am aflat ca un cititor de ziare, un ascult`tor de radio sau un
privitor la televizor s` se fi \mboln`vit din cauz` c` nu a aflat ce
num`r are la bocanc soldatul american.
Este o lec]ie pe care armata Statelor Unite o pred` presei
d#mbovi]ene, dar, implicit, [i nou`, celor din sistemul militar
rom#nesc, care n-ar trebui s` ne g`sim mereu \ngrijora]i \n leg`tur`
cu... fanteziile despre neinformare [i dezinformare, netransparen]`
[i opacitate avansate de bunii no[tri prieteni – jurnali[tii civili.
Comandor (r) DUMITRU AMARIEI
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Un util instrument de lucru
Centrul 95 de Trecere pe Avioane
Supersonice a pus, recent, la dispozi]ia
personalului ce \ncadreaz` bazele militare
aeriene un interesant [i foarte util instrument
de lucru: “ALBUMUL PERSONALULUI
AERONAUTIC (CRESTOMA}IE)”.
A[a cum [i-au [i propus \n mod deliberat
autorii Albumului (comandor Vasile Florea,
comandor Virgil Ristea, comandor Ion
Oancea, c`pitan-comandor ing. Neculai
Buliba[a), lucrarea se constituie \ntr-o
sintez` cu caracter didactic a principalelor
regulamente din For]ele Aeriene ale
Rom#niei, servind at#t preg`tirii curente a
personalului aeronautic, c#t [i admiterii la
cursuri de specialitate [i \n Academia de |nalte
Studii Militare. Albumul este realizat din
seturi func]ionale de plan[e [i scheme [i
expune vizualizat – prin grafice con]in#nd
sociograme, organigrame, diagrame de
rela]ii, histograme etc. – con]inutul de baz`
al regulamentelor de avia]ie, principalele
no]iuni [i activit`]i privind exploatarea,
repararea [i evacuarea tehnicii de avia]ie.
Lucrarea este elaborat` pe grupe distincte
de probleme (strategie, art` operativ`, tactic`,
doctrin` opera]ional`, sus]inerea logistic`,
elemente organizatorice, decizionale [i
Impus`, cu prec`dere,
de evolu]ia [tiin]ei [i
tehnologiei, dar [i de
transform`rile actuale [i
de perspectiv` ale spa]iului european [i
euroatlantic, reliefate prin \nl`turarea barierelor
lingvistice \ntre na]iuni, studierea limbii engleze
nu mai este un hobby. Este o necesitate! Una
stringent` pentru cadrele militare, am putea
spune, \ntruc#t manualele de utilizare a tehnicii
moderne cu care este [i va fi \nzestrat` Armata
Rom#n` sunt redactate \n limba englez`, iar \n
perspectiva ader`rii Rom#niei, cu drepturi

informa]ionale, atribu]ii func]ionale pe
categorii de speciali[ti) [i reprezint`,
realmente, un ghid metodologic [i un
documentar ce nu trebuie s` lipseasc` de pe
biroul nici unei persoane care lucreaz` \n
bazele aeriene, \n avia]ia militar`. (N.R.)

|nv`]a]i limbi str`ine!

depline, la NATO, existen]a unui limbaj comun
\ntre membrii Alian]ei este absolut necesar`.
|nv`]area limbilor str`ine (limba englez`
av#nd cea mai mare pondere) de c`tre \ntreg
personalul din For]ele Aeriene se realizeaz`
printr-un proces unitar, desf`[urat \n institu]ii
de profil, \n forme adecvate, la niveluri
educa]ionale specifice pentru formarea
abilit`]ilor lingvistice prev`zute de standardele
NATO.
|n For]ele Aeriene ale Rom#niei, institu]iile
de profil care asigur` preg`tirea lingvistic` de
baz` [i avansat` sunt Centrul Principal de Limbi
Str`ine din Bra[ov [i Centrele Secundare de
Limb` Englez` din Bucure[ti, Ploie[ti, Bac`u [i
Timi[oara.
Activitatea \n cadrul Centrului Principal de
|nv`]are a Limbilor Str`ine se desf`[oar` prin
cursuri intensive: avansate de limb` englez`,
cu durata de cinci luni, coordonate de un
instructor american de la Institutul Militar de
Preg`tire Lingvistic` din San Antonio (S.U.A.),
[i cu durata de trei luni; de baz` de limb`
englez`, cu durata de patru luni, [i de baz` de
limb` francez`, cu durata de [ase luni. |n cadrul
centrelor secundare de \nv`]are a limbii engleze
se desf`[oar` cursuri intensive pentru
\ncep`tori, cu durata de [ase luni.
Evaluarea performan]elor cursan]ilor \n
\nsu[irea limbilor str`ine se execut` pe toat`

durata desf`[ur`rii cursurilor, prin teste curente
[i verific`ri par]iale. Studiile prin cursuri
intensive de \nv`]are a limbilor str`ine, ca [i cele
de perfec]ionare \n domeniu, se \ncheie cu un
examen. Testele de evaluare/stabilire a
competen]ei lingvistice sunt ini]iale/de
plasament, \naintea \nceperii unei forme de
\nv`]are a limbilor str`ine [i stabilirii profilului
lingvistic standardizat (PLS), de progres,
pentru verificarea nivelului de
cuno[tin]e dob#ndit \ntr-o perioad`
de timp, de performan]`, pentru
verificarea nivelului de cuno[tin]e
dob#ndit dup` absolvirea unui curs
de \nv`]are a limbilor str`ine, [i de
stabilire a PLS, pentru evaluarea
competen]ei lingvistice pe cele
patru deprinderi, conform cerin]elor STANAG 6001.
Testarea PLS se face numai \n
centrele principale de limbi str`ine
sau la Direc]ia Management
Resurse Umane, \n urm`toarele
situa]ii: (re)determinarea PLS
pentru personalul care ocup` sau
este propus a \ncadra func]ii care
au specificate \n fi[a postului nivelul
de competen]` lingvistic`, stabilirea
participan]ilor la un concurs pentru un post \n
str`in`tate sau la o form` de preg`tire/instruire
unde cerin]ele de participare sunt condi]ionate
de PLS, constituirea grupurilor ]int`,
determinarea PLS pentru cadrele militare care
solicit` s` urmeze un curs de carier`. Testele
PLS sunt precedate obligatoriu de un test de
plasament (ALCPT pentru limba englez`).
Competen]a lingvistic` a unei persoane
se atest` prin “Certificatul de Competen]`
Lingvistic`“, ob]inut \n urma test`rii PLS sau
a unui examen specific. Certificatul respectiv
este valabil doi ani de la data sus]inerii
test`rii/examin`rii [i este emis de c`tre
Direc]ia Management Resurse Umane, \n
baza rezultatelor/diplomelor/certificatelor
ob]inute la testare/examinare, \n ]ar` sau \n
str`inatate.
Crearea [i implementarea sistemului de
\nv`]are a limbilor str`ine \n institu]iile
subordonate Statului Major al For]elor
Aeriene au ca obiectiv fundamental formarea
[i dezvoltarea unor competen]e lingvistice
corespunz`toare postului, pentru personalul
militar profesionalizat [i salaria]ii civili a
c`ror activitate necesit` aceste abilit`]i, fapt
realizabil \n condi]iile \n care baza material`
[i corpul didactic ale fiec`rui centru de
\nv`]are se situeaz` la un nivel ridicat.
(C.P.)

“RAFAEL”
se
prezint`
La sediul ROMTEHNICA, din Bucure[ti,
reprezentan]i ai firmei israeliene “RAFAEL” au
organizat o activitate de prezentare a unor
produse proprii de ultim` or`. Au fost invita]i
ofi]eri din Statul Major al For]elor Aeriene [i din
structuri subordonate. Dup` ce domnul
Menahem Markovits, director regional \n
marketing [i dezvoltarea afacerilor pentru
Europa, a f`cut un scurt istoric al prestigioasei
firme, colegii s`i au \nf`]i[at caracteristicile [i
modul de func]ionare ale unei rachete sol-aer,
ale unui sistem de recunoa[tere-cercetare [i ale
unor complexe de transmisiuni.
O idee ingenioas` este [i aceea pe baza c`reia
s-a realizat sistemul de ap`rare aerian` “Derby”.
Racheta aer-aer “Derby” a suferit c#teva
modific`ri [i a fost instalat` pe o ma[in` de teren,
c`p`t#nd o alt` destina]ie: sol-aer. |ntr-o prim`

Premiile revistei

“GÂNDIREA
MILITARÃ
ROMÂNEASCÃ”
Revista “G#ndirea militar` rom#neasc`” a decernat
recent premiile pentru anul 2002. Ac]iune \ntre]inut` cu
ardoare de inimosul redactor-[ef al revistei, colonelul
Costinel Petrache
Petrache, premiile se acord` autorilor celor mai
reu[ite apari]ii editoriale [i se afl` la cea de-a cincea edi]ie.
Din perspectiva domeniului aeronautic, la
festivitatea care s-a desf`[urat \n Holul de onoare al
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale au fost premiate dou`
lucr`ri: premiul “General de divizie {tefan F`lcoianu” s-a
acordat Institutului Na]ional de Medicin` Aeronautic` [i
Spa]ial` “General dr. aviator Victor Anastasiu”, pentru
“Compendiu de medicin` aerospa]ial`“, iar premiul
“General de corp de armat` Ion Sichitiu” a revenit
generalului de flotil` aerian` dr. Mihail Orzea]`, pentru
lucrarea “Cucerirea suprema]iei aeriene [i strategia de
securitate”. Felicit`ri celor premia]i!

variant`, noua rachet` poate combate ]inte care
evolueaz` la distan]e de p#n` la 20 km, dar
aceast` caracteristic` poate fi \mbun`t`]it`.
Conducerea focului este, de asemenea, foarte
simpl`.
Despre containerul pentru recunoa[terecercetare la nivel tactic, denumit “RECCELITE”,
re]inem c` are posibilitatea s` capteze imagini
din toate direc]iile 24 de ore din 24, iar
transmiterea datelor ob]inute se face \n timp real.

Exper]i francezi
la Capu Midia
O echip` de patru exper]i din Armata
Fran]ei a vizitat Tab`ra de instruc]ie [i
poligonul de tragere sol-aer Capu Midia.
|ntre altele, militarii francezi au verificat
elementele de la sol ale sistemului de avioane
]int` f`r` pilot “Fox-TS1” produs de firma
CAC Sistem.
Vizita face parte din preg`tirea unei
activit`]i complexe \n cadrul c`reia un pluton
de militari rom#ni [i un pluton de militari
francezi vor efectua \n comun exerci]ii de
antrenament [i trageri reale cu rachete solaer. Colonelul Virgil Gherghe, comandantul
Taberei de instruc]ie [i poligonului de trageri
sol-aer de la Capu Midia, ne-a precizat c`
antrenamentele comune [i tragerile reale aersol vor avea loc \n luna iunie. Rom#nii vor
folosi rachete produse \n Rom#nia, iar
francezii vor trage cu rachete produse \n ]ara
lor.

Criza irakian`

R~ZBOI SAU PACE?
De 12 ani \ncoace, de c#nd, accept#nd
Rezolu]ia 687 a Consiliului de Securitate al
ONU, care punea cap`t interven]iei militare
\n Irak, Bagdadul s-a obligat s`-[i distrug`
arsenalele sale chimice [i biologice [i s`
renun]e la construirea armelor nucleare,
Organiza]ia Na]iunilor Unite a adoptat nu mai
pu]in de nou` rezolu]ii, prin care condamn`
Irakul pentru lipsa de colaborare cu
inspectorii interna]ionali de dezarmare,
constitui]i \n Comisia ONU pentru Monitorizare, Verificare [i Inspec]ie (UNMOVIC).
Iar cea mai drastic` dintre acestea, Rezolu]ia
1441, se \ncheie cu urm`torul avertisment:
“Rezolu]ia reaminte[te, \n acest context,
c` \n repetate r#nduri Consiliul a avertizat
Irakul c` va avea de f`cut fa]` unor
serioase consecin]e dac` va continua
s`-[i \ncalce obliga]iile!”
Iar Statele Unite ale Americii tocmai acest
lucru \i repro[eaz`, \n prezent, Irakului: c`
de]ine \nc` mijloace de distrugere \n mas`,
c` se sustrage inspec]iilor UNMOVIC [i AIEA
(Agen]ia Interna]ional` pentru Energie
Atomic`), c` nu a distrus rachetele de tipul
“Al Samoud 2”, cu o raz` de ac]iune (190 km)
mai mare dec#t cea aprobat` de ONU (150
km), c` a amplasat rachete de tipul “Ababil–
100” la grani]a cu statul vecin, Kuweit,
\nc`lc#nd astfel Rezolu]ia 949 a Consiliului de
Securitate, c` are rela]ii str#nse cu organiza]ia

terorist` “Al Quaeda” [i practic` terorismul
interna]ional.
Pornind de la aceste acuze, Statele Unite
vor prezenta Consiliului de Securitate al
ONU un nou proiect de rezolu]ie, care s`
autorizeze recurgerea la for]` \mpotriva
Irakului. “A sosit timpul s` se ac]ioneze
pentru dezarmarea regimului de la Bagdad...
Este momentul s` ac]ion`m, pentru c` exist`
dovezi clare ale vinov`]iei Irakului... Am
ajuns \n punctul \n care trebuie s` urmeze
consecin]ele grave la care face referire
Rezolu]ia 1441!” – a avertizat, zilele trecute,
[eful diploma]iei americane, secretarul de
stat Colin Powell.
|n replic` la pozi]ia american`, Fran]a,
Germania [i Belgia, pe de o parte, Rusia [i
China, pe de alt` parte, sus]in solu]ionarea
crizei irakiene nu pe cale militar`, ci prin
negocieri politice [i prin intermediul “c`[tilor
albastre”, sub egida ONU, sus]in#nd c` nu
s-au str#ns dovezi concludente care s`
demonstreze vinov`]ia Irakului de necooperare cu membrii UNMOVIC [i de de]inere
de arme de nimicire \n mas`. Statele Unite
par \ns` hot`r#te ca, [i \n varianta c#nd
Fran]a, Germania sau un alt stat membru al
Consilului de Securitate \[i va folosi dreptul
de veto, s` ac]ioneze pe cale militar` pentru
dezarmarea Irakului. A[adar, r`zboi sau pace
\n Orientul Mijlociu? Vom afla c#t de cur#nd.
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Alian]a Nord-Atlantic` (1)

CE ESTE?
CUM FUNC}IONEAZ~?
$UJXPHQW
Perioada pe care o parcurgem
acum, delimitat` de summit-ul de la
Praga [i de momentul aprilie 2004,
p#n` c#nd cei 19 membri ai Alian]ei
Nord-Atlantice vor ratifica primirea
Rom#niei \n NA
T O, este o perioad`
NAT
plin` de \nc`rc`tur`, de semnifica]ii
majore, at#t pentru ]ara noastr`, \n
general, c#t [i pentru noi, militarii [i
salaria]ii civili din For]ele Aeriene, \n
special. Prim`vara anului viitor trebuie
s` ne g`seasc` pe to]i preg`ti]i din
punct de vedere teoretic [i practic.
Examenul la care suntem de pe acum
supu[i este unul greu, care va acorda
viza de trecere numai celor foarte bine
preg`ti]i, celor care se vor adapta la
“filozofia” Alian]ei, vor putea comunica
deschis cu partenerii [i vor putea
\ndeplini misiuni “cot la cot” cu ace[tia.
|n sensul celor de mai sus, vom
\ncerca s` introducem cititorii no[tri,
TO.
pu]in c#te pu]in, \n “atmosfera” NA
NAT
Vom \ncepe prin a prezenta Organiza]ia
Tratatului Atlanticului de Nord, av#nd
drept suport Manualul editat \n anul
2001 de Biroul de informare [i pres` al
NA
TO, diferite materiale publicate \n
NAT
reviste de specialitate [i, nu \n ultimul
r#nd, elementele re]inute de
subsemnatul pe timpul frecvent`rii unui
curs special \n acest domeniu, \n cadrul
programei de \nv`]`m#nt a Colegiului
de R`zboi al For]elor Aeriene ale SUA,
cu distinsa doamn` profesor doctor
Mary Hampton, de la Universitatea din
Utah, visiting profesor la Universitatea
Aerian`.

Unite ale Americii. Tratatul a intrat \n vigoare la
24 august, iar la 17 septembrie a avut loc, tot la
Washington, prima [edin]` a Consiliului NordAtlantic.
La cei peste 50 de ani ai s`i, Alian]a
continu` s` fie un factor de stabilitate, \ncredere
[i securitate, precum [i de promovare a valorilor
democratice [i de respectare a drepturilor
omului. De la cei 12 membri s-a ajuns, \n
prezent, la 19 [i, \n cur#nd, la 26, prin invitarea
la summit-ul de la Praga a altor [apte state
central [i est-europene, printre care [i Rom#nia.
|n 1952 au aderat la Tratat Grecia [i Turcia,
apoi, \n 1955, Republica Federal` a Germaniei,
aceasta fiind urmat`, \n 1982, de Spania [i, \n
1999, de cele trei ]`ri foste socialiste: Republica
Ceh`, Polonia [i Ungaria.
Pe scurt, exist` un Tratat, care este un
document, o Alian]`, care reprezint` o
\n]elegere \ntre mai multe state, [i o
Organiza]ie – NATO – care asigur`
forumul \n care au loc consult`ri \n orice
probleme [i \n care ]`rile membre iau decizii \n
probleme care le pot afecta securitatea. |n plus,
organiza]ia ofer` structurile necesare pentru
facilitarea consult`rilor [i cooper`rii \ntre ]`rile
membre \n domenii politice, militare [i
economice, precum [i [tiin]ifice sau \n afara
sferei militare.

6WUXFWXUD1$72
Ca s` \n]elegem mai bine cum func]ioneaz` NATO, vom prezenta structura
acestei organiza]ii. Se cunoa[te c` aceast`
structur` a suferit modific`ri de-a lungul
timpului [i urmeaz` s` fie modernizat` [i \n
viitor, pentru a r`spunde mai bine noilor
provoc`ri ale mediului de securitate.
Din punct de vedere organizatoric,

NAC fac parte toate ]`rile membre, iar
pre[edinte este Secretarul General. NAC are
trei niveluri, [i anume: unul permanent, alc`tuit
din reprezentan]ii sau ambasadorii permanen]i
la NATO, al doilea nivel este cel ministerial,
constituit din mini[trii de externe [i/sau ai ap`r`rii
]`rilor membre, iar al treilea, cel mai \nalt, nivelul
summit, format din [efii de stat [i de guvern ai
statelor membre. Rolul Consiliului ca organism
responsabil cu \ndeplinirea obiectivelor
Tratatului a inclus crearea unui num`r de agen]ii
[i organiza]ii care sprijin` activit`]ile acestuia
\n domeniile de specialitate. NAC este investit
cu autoritate politic` [i puteri decizionale reale.
Reprezentan]ii permanen]i ai tuturor ]`rilor
membre se reunesc cel pu]in o dat` pe
s`pt`m#n`, iar statutul [i validitatea hot`r#rilor
sunt acelea[i, indiferent de nivelul reuniunii.
Consiliul ofer` ]`rilor membre un for unic pentru
consult`ri asupra tuturor problemelor legate de
securitatea lor, fiind cel mai important organism
de decizie din NATO. Toate ]`rile membre au
acelea[i drepturi, iar deciziile luate prin consens
– regula de baz` \n luarea deciziilor – sunt
expresia voin]ei colective a guvernelor ]`rilor
membre. Atunci c#nd se reune[te la nivelul
reprezentan]ilor permanen]i, este denumit
“Consiliul Permanent”. De dou` ori pe
an, Consiliul se reune[te la nivel ministerial, iar
atunci c#nd trebuie examinate probleme
deosebit de importante, sau \n momente
cruciale pentru evolu]ia politicii de securitate a
Alian]ei, Consiliul se reune[te \n formula [efi
de stat sau de guvern [i este denumit
Summit.
COMITETUL PENTRU PLANIFICAREA AP~R~RII (DPC) este
format din toate ]`rile care fac parte din structura
militar` integrat` a Alian]ei, adic` toate ]`rile

&HHVWH1$72"
Creat` \n 1949, Organiza]ia Tratatului
Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty
Organisation sau L’Organisation du Traite
d’Atlantique du Nord) este o entitate interguvernamental`, \n care ]`rile membre,
p`str#ndu-[i suveranitatea [i independen]a, iau
decizii \n probleme politice [i militare \n scopul
de a asigura libertatea [i securitatea tuturor
membrilor s`i, \n conformitate cu Tratatul NordAtlantic [i cu principiile Cartei Na]iunilor Unite.
Articolul 51 al Cartei Na]iunilor Unite, pe care
se bazeaz` Alian]a, exprim` dreptul inalienabil
al statelor independente la ap`rarea individual`
sau colectiv`. Alian]a Nord-Atlantic` a fost
fondat` pe baza unui Tratat \ntre statele membre
care sprijin` drepturile individuale ale acestora,
precum [i obliga]iile interna]ionale pe care le
au. }`rile membre beneficiaz` de avantajele
ap`r`rii colective, dar sunt obligate s`-[i asume
riscurile [i responsabilit`]ile care decurg din
calitatea de membru, [i se angajeaz` s` nu ia
parte la nici un acord interna]ional care ar putea
intra \n conflict cu clauzele Tratatului.
Dup` \ncheierea celui de-al doilea r`zboi
mondial, ]`rile vest-europene [i alia]ii lor din
America de Nord au negociat constituirea unei
alian]e care s` garanteze respectarea Cartei
Na]iunilor Unite [i a acordurilor interna]ionale
stabilite, contrabalans#nd astfel politicile expansioniste ale Uniunii Sovietice, care nu-[i
respecta promisiunile de reducere a poten]ialului
militar [i de neimpunere a unor forme
nedemocratice de guvern`m#nt, continua s`
reprime opozi]ia, s` nu respecte drepturile [i
libert`]ile civile [i umane fundamentale \n multe
]`ri din Europa Central` [i de Est, intrate sub
umbrela Kremlinului.
Urmare a acestor negocieri, la 4 aprilie 1949
se semneaz`, la Washington, Tratatul NordAtlantic de c`tre Belgia, Canada, Danemarca,
Fran]a, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda,
Norvegia, Portugalia, Marea Britanie [i Statele

probleme ]in#nd de competen]a sa. Ca [i \n
cazul Consiliului, activitatea Comitetului pentru
Planificarea Ap`r`rii este preg`tit` de un anumit
num`r de comitete subordonate, cu responsabilit`]i specifice, [i, \n mod deosebit, de
Comitetul pentru Analiza Ap`r`rii, care
supravegheaz` procesul de planificare a for]elor
\n NATO [i examineaz` aspecte legate de
structura militar` integrat`.
GRUPUL PENTRU PLANIFICARE NUCLEAR~ (NPG) are
aceea[i componen]` ca [i Comitetul pentru
planificarea ap`r`rii. Mini[trii ap`r`rii din ]`rile
membre se reunesc la intervale regulate \n
cadrul Grupului, unde dezbat probleme
specifice, asociate cu for]ele nucleare. Politica
nuclear` a Alian]ei este analizat` permanent,
iar deciziile sunt luate \n comun, \n scopul
modific`rii sau adapt`rii acesteia la noile
evolu]ii.
SECRETARUL GENERAL este
un oficial de rang \nalt, numit de
c`tre guvernele ]`rilor membre \n
func]ia de pre[edinte al Consiliului
Nord-Atlantic, al Comitetului pentru
Planificarea Ap`r`rii [i al Grupului
pentru Planificarea Nuclear`, de
pre[edinte \n func]iune al altor
comitete superioare ale NATO [i de
secretar general [i [ef executiv al
NATO. El este [i pre[edintele
Consiliului Parteneriatului EuroAtlantic (EAPC) [i al Grupului de
Cooperare Mediteranean`, dar [i
pre[edinte asociat al Consiliului
Permanent Comun NATO-Rusia,
\mpreun` cu reprezentantul Rusiei
[i al Comisiei NATO-Ucraina,
\mpreun` cu reprezentantul acestei
]`ri. Secretarul General este
responsabil cu promovarea [i
dirijarea procesului de consultare
[i de adoptare a deciziilor \n cadrul
Alian]ei. El poate propune teme de
discu]ie [i elemente decizionale [i
este abilitat s` rezolve pe cale
amiabil` posibilele divergen]e \ntre
]`rile membre. Este responsabil de

Autorit`]i na]ionale
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structura civil` [i militar` a NATO este
reprezentat` \n schema de mai sus.
Din aceasta schem` se poate observa c`
cele mai importante organisme sunt: Consiliul
Nord-Atlantic (NAC), Comitetul pentru
Planificarea Ap`r`rii (DPC) [i Grupul pentru
Planificare Nuclear` (NPG). Subordonat
primelor dou` este Comitetul Militar (MC), care
beneficiaz` de un statut special de autoritate
militar` superioar` \n cadrul Alian]ei.
CONSILIUL NORD-ATLANTIC
(NAC) este principala autoritate a Alian]ei
Nord-Atlantice. Singurul organism \nfiin]at oficial
prin Tratatul Nord-Atlantic, \nvestit cu autoritatea
de a stabili “at#tea organisme subsidiare c#t
este necesar”, \n scopul aplic`rii Tratatului. Din

COMANDAMENTUL
ALIAT PENTRU
ATLANTIC

membre, cu excep]ia Fran]ei, care, prin vocea
pre[edintelui Charles de Gaulle, a anun]at, la
10 martie 1966, retragerea din structura militar`
integrat` a Alian]ei. Pre[edintele acestui Comitet
este tot Secretarul General, iar din punct de
vedere organizatoric, are dou` niveluri: cel
permanent, al reprezentan]ilor/ambasadorilor
permanen]i, [i cel ministerial, reprezentat de
mini[trii de externe [i/sau ai ap`r`rii. Comitetul
pentru Planificarea Ap`r`rii se reune[te la nivelul
mini[trilor ap`r`rii de cel pu]in dou` ori pe an [i
se ocup` cu problemele de ap`rare [i cele
privind planificarea ap`r`rii colective. DPC ofer`
principiile de baz` pentru autorit`]ile militare ale
NATO [i, \n limitele responsabilit`]ilor sale, are
acelea[i func]ii [i atribu]ii, precum [i aceea[i
autoritate ca [i Consiliul Nord-Atlantic \n

GRUPUL PENTRU
PLANIFICARE
REGIONAL~ CANADASTATELE UNITE

conducerea Secretariatului interna]ional [i este principalul purt`tor de
cuv#nt al Alian]ei, at#t \n rela]iile
externe [i \n comunicarea [i
contactele cu guvernele membre,
c#t [i cu mass-media.
STATUL MAJOR INTERNA}IONAL (IS) sprijin` activitatea Consiliului
Nord-Atlantic [i a comitetelor subordonate
acestuia. Statul Major Interna]ional este alc`tuit
din personal din ]`rile membre, fie deta[at de
c`tre ]`rile lor, fie angajat direct de c`tre
Organiza]ie. IS este format din Biroul
Secretarului General, cinci departamente
operative, Biroul administrativ [i Biroul
inspectorului financiar. IS sprijin` procesul de

realizare a consensului [i de adoptare a
deciziilor [i r`spunde de preg`tirea [i
coordonarea reuniunilor [i deciziilor comitetelor
NATO.
COMITETUL MILITAR (MC)
este cea mai \nalt` instan]` militar` a NATO,
aflat` sub autoritatea general` a Consiliului
Nord-Atlantic [i a Comitetului pentru
Planificarea Ap`r`rii. |n scopul asist`rii [i
sprijinirii NAC, a DPC [i NPG asupra
problemelor militare, ofi]eri superiori din ]`rile
membre \ndeplinesc func]ia de reprezentan]i
na]ionali la NATO [i cea de membri ai
Comitetului Militar \n sesiune permanent`, sub
autoritatea unui pre[edinte ales. Ca [i
organismele politice decizionale, Comitetul
Militar se \ntrune[te regulat la nivel \nalt, [i
anume, la nivelul [efilor de stat major sau
[efilor ap`r`rii (CHODs – chiefs of defence).
Comitetul este \ns`rcinat cu recomandarea
autorit`]ilor politice ale NATO a acelor m`suri
considerate a fi necesare pentru ap`rarea
comun` a zonei de responsabilitate a NATO.
Rolul s`u de baz` este de a furniza \ndrumare
[i consiliere asupra politicii [i strategiei militare.
Comitetul ajut` la elaborarea conceptelor
strategice generale ale Alian]ei [i realizeaz` o
evaluare anual` a for]ei [i capacit`]ilor ]`rilor
[i zonelor care reprezint` un risc la adresa
intereselor NATO. Pe timp de criz` [i r`zboi,
Comitetul Militar este acela care consiliaz`
Consiliul [i Comitetul pentru Planificarea
Ap`r`rii cu privire la situa]ia militar` [i face
recomand`ri asupra utiliz`rii for]ei, aplicarea
planurilor de ap`rare [i elaborarea regulilor de
angajare (ROE) corespunz`toare.
PRE{EDINTELE COMITETULUI MILITAR (CMC) este ales de c`tre
[efii de Stat major [i desemnat \n func]ie pe o
perioad` de trei ani. El ac]ioneaz` exclusiv \n
calitate interna]ional` [i autoritatea sa deriv`
de la Comitetul Militar, \n fa]a c`ruia r`spunde
pentru \ndeplinirea \ndatoririlor sale.
Pre[edintele este at#t purt`torul de cuv#nt, c#t
[i reprezentantul Comitetului Militar. El conduce
activit`]ile zilnice ale Comitetului [i stabile[te
\n numele acestuia directivele [i orient`rile
necesare, adresate Directorului Statului Major
Militar Interna]ional (IMS). Pre[edintele
reprezint` Comitetul Militar la reuniunile la nivel
\nalt ale Consiliului Nord-Atlantic, ale Comitetului
pentru Planificarea Ap`r`rii [i ale Grupului pentru
Planificare Nuclear`, \n calitate de consilier pe
probleme militare.
STATUL MAJOR MILITAR
INTERNA}IONAL (IMS) este condus
de un director (DIMS) cu rang de general,
desemnat de c`tre ]`rile membre [i selec]ionat
de Comitetul Militar. Sub conducerea sa, IMS
este responsabil cu planificarea, evaluarea [i
recomandarea politicii \n domeniul militar, pe
care le supune analizei Comitetului Militar,
precum [i cu asigurarea aplic`rii imediate a
politicilor [i deciziilor Comitetului. IMS este
\ncadrat cu personal militar din ]`rile membre
care s` ocupe func]ii la Cartierul General
NATO, \n scopul desf`[ur`rii activit`]ii
specifice la nivel interna]ional, [i nu doar \n
interesul propriilor na]iuni. Unele posturi cu
atribu]ii administrative [i de sprijin sunt ocupate
cu personal civil. Directorul IMS este asistat
de cinci Directori adjunc]i, fiecare conduc#nd
c#te un departament func]ional.
COMANDAN}II STRATEGICI (SC) r`spund \n fa]a Comitetului
Militar pentru orientarea [i coordonarea
general` a problemelor militare ale
Alian]ei, \n zonele lor de responsabilitate.
Cei doi comandan]i strategici, respectiv
Comandantul Suprem al For]elor Aliate din
Europa (SACEUR) [i Comandantul
Suprem al For]elor Aliate din Atlantic
(SACLANT), consiliaz` [i Comitetul
Militar. Fiecare dintre ei este reprezentat
pe l#nga NATO de militari cu grad de
general, ajut#ndu-i s` men]in` leg`tura cu
oficialit`]ile politice [i militare de la
Cartierul General NATO.

C`pitan-comandor TACHE
JURUBESCU
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IAR-99 “{OIM” –
UN AVION PERFORMANT
– Stimate domnule director,
societatea pe care o conduce]i,
Fabrica de avioane de la
Craiova, cum o [tie toat`
lumea, are un contract cu
Armata Rom#n` \n leg`tur` cu
realizarea unui num`r de
aeronave IAR-99 “{OIM”. Din
c#te cunoa[tem, \ntr-o prim`
etap`, trebuie s` livra]i patru
aparate de zbor. Care este
stadiul, la ora actual`?
– Societatea este preg`tit` s` le
predea la sf#r[itul acestui trimestru,
cel t#rziu pe 31 martie. Livrarea este
condi]ionat` de validarea programului
de dezvoltare, care presupune [i
efectuarea unui num`r de ore de zbor.
Din p`cate, vremea ne-a cam ]inut pe
loc p#n` acum [i nu suntem foarte
siguri c` \n timpul r`mas va fi finalizat
acest program de validare.
– Cum caracteriza]i, \n linii
mari, acest produs?
– Avionul “{OIM” este un avion
ob]inut prin modernizarea aparatului
standard. Modernizarea a vizat at#t
capacit`]ile, posibilit`]ile unui avion de
antrenament avansat, c#t [i cele ale
unei aeronave de atac la sol. Sunt
variante \mbun`t`]ite [i din punct de
vedere al echip`rii. Este un foarte bun
avion de trecere a pilo]ilor spre
MiG-ul 21 LanceR, pentru c` are un
nivel accentuat de compatibilitate \n
echipare cu acest avion. De altfel, este
modernizat de aceea[i firm` – Elbit.
Este mai u[or [i mai ieftin s` antrenezi
pilo]ii care urmeaz` s` zboare pe MiG21 LanceR cu acest avion, cu IAR-99
“{OIM”. |n acela[i timp, e de re]inut
[i acea capabilitate destul de bun` de
avion pentru atac la sol, cu patru
acro[aje pentru diverse tipuri de
bombe [i rachete. Practic, toat` gama
de armament care se afl` at#t \n Vest,
c#t [i \n Est, tipuri de armament care
se reg`sesc \n dotarea Armatei

– interviu cu domnul inginer PANTELIMON
V@LCEANU, director general la AVIOANE S.A. CRAIOVA –
S-a n`scut \n anul 1950, la Chirce[ti, V#lcea. Absolvent al Facult`]ii
de Aeronave din cadrul Institutului Politehnic Bucure[ti, promo]ie
1974. A participat la preg`tirea tehnologiei [i S.D.V. (scule, dispozitive,
verific`ri) pentru realizarea aripii primului avion IAR-93, fabricat
complet \n Rom#nia (fuzelajul – la Bac`u, aripile – la IRMA, suprafe]ele
de comand` – la I.C.A. Bra[ov).
A de]inut, succesiv, func]ii de mare r`spundere la IRMA (azi
ROMAERO): director tehnic, apoi director comercial, director
administrativ, director general.
Specializ`ri \n mai multe ]`ri, \ntre care Japonia [i Marea Britanie.
Cunoa[te limbile englez` [i francez`.

Rom#ne. Este un avion care ar vrea de
fapt s` fac` trecerea de la Est spre Vest,
din punct de vedere al focului, ca avion
de lupt`.
– Care sunt elementele
definitorii ale contractului cu
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale?
– Este vorba de un contract cadru
pentru 24 de avioane de tipul “{OIM”,
\nc` din anul 2000. Men]ionez c` acest
contract nu este ferm, deci nu exist`
siguran]` c` num`rul men]ionat va fi
realizat [i livrat \ntr-un termen anume.
|n func]ie de posibilit`]ile existente,
de resursele materiale [i financiare [i,
de ce nu, de oportunit`]ile ulterioare
ale beneficiarului, se va pune de
comun acord o periodicitate a lans`rii
comenzilor. Ce [tim, cu siguran]`,
este c` din aceste 24 de avioane,
primul lot de patru avioane s-a lansat
[i va fi realizat \n termenul precizat
mai \nainte.
Din punctul de vedere al fabricii am
avea nevoie de cel pu]in \nc` un lot care
s` ne permit` s` \ncerc`m conversia
societ`]ii. Acest lot poate fi de cinci
avioane sau tot de patru avioane, de
oric#t va fi el \n ultim` instan]`. Aceasta
este, dup` p`rerea mea, o cerin]`
minimal` \n acest moment.
Sigur c` societatea ar fi foarte

mul]umit` dac` am avea garan]ia
finaliz`rii contractului de 24 de avioane.
Bine ar fi dac` s-ar realiza \nc` un lot,
chiar [i de p#n` la 12 avioane. Ar fi o
rezolvare favorabil` [i pentru
problemele pe care [i le-a propus
societatea s` le transpun` \n via]`. Am
pornit o ac]iune de mare \nsemn`tate
[i utilitate pentru ambele p`r]i [i firesc
ar fi s` se deruleze \n cele mai bune
condi]iuni.
– V` g#ndi]i [i la al]i
beneficiari, din afar`, de
exemplu, av#nd \n vedere c`
la t#rgurile interna]ionale la
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Viteza maxim` ....................................................................................... 865 km/h;
Viteza ascensional` ................................................................................... 35 m/s;
Plafon ..................................................................................................... 12.900 m;
Distan]a de decolare:
– varianta de antrenament ........................................................... 750 m;
– varianta de atac la sol ...................... .......................................1.350 m;
Distan]a de aterizare:
– varianta de antrenament ............................................................ 740 m;
– varianta de atac la sol ................................................................ 870 m;
Durata maxim` de zbor (f`r` rezervoare suplimentare)...................................2h40’;
Distan]a maxim` de operare (f`r` rezervoare suplimentare)...................1.100 km.
IAR-99 {OIM este un avion de antrenament avansat, put#nd executa [i misiuni
CAS (sprijin aerian apropiat) sau de recunoa[tere. Este dotat cu echipament, avionic`
[i instala]ii speciale la standardele interna]ionale.
Ca avion de lupt` poate ac]iona \n c#mpul opera]ional [i tactic, execut#nd o mare
varietate de misiuni: sprijin apropiat, atac la sol, patrulare [i recunoa[tere aerian`.
Avionul este reactor u[or, monomotor, biloc, cu pilo]ii plasa]i \n tandem.
|n varianta de lupt` aerian`, pilo]ii folosesc sistemele avansate HOTAS [i DASH.
Securitatea avionului \n timpul misiunilor este asigurat` de sisteme avansate de
autoap`rare ca RWR (Radar Warning Recevier) [i CH/FL (Chaff & Flare).
De asemenea, pentru antrenament \n condi]ii de lupt` aerian`, avionul este echipat
cu un radar virtual (generator de ]inte aeriene), fiind unul din pu]inele avioane de
antrenament ce au aceast` facilitate.
Aparatul este echipat cu scaune de catapultare 0-0 (zero metri \n`l]ime – zero
metri vitez`) Martin Baker 10L, produse de Aerofina Bucure[ti.

care a participat avionul a
st#rnit un real interes?
– {i aceast` problem` este legat`
de modul \n care se deruleaz`
programul cu Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale. Armata reprezint` statul
rom#n, un contract cu statul
\nseamn` fermitate, garan]ie, este mai
u[or de finan]at. Am \n vedere [i
desf`[urarea cu bune rezultate a
moderniz`rii, la societatea de la
Bra[ov, a elicopterului IAR-330
PUMA, programul SOCAT beneficiind
de
condi]ii
aparte,
\ntreprinderea bra[ovean` dispun#nd

de alte condi]ii, pe care vrem s` le
\mplinim [i noi, aici, la Craiova.
IAR-99 “{OIM” este un avion cu
mari performan]e, este bun, au spuso [i o spun aviatorii militari rom#ni
care \l zboar`, pilo]ii de la Centrul de
Cercet`ri [i |ncerc`ri \n Zbor cu care
avem o foarte bun` colaborare, au
afirmat-o, cum bine cunoa[te]i, [i al]ii.
Dar el se adreseaz` unui segment
redus din punct de vedere dimensional. A fost dezvoltat` varianta
“{OIM” pentru a asigura preg`tirea
pentru trecerea pe LanceR. Pe pia]a
din afar` exist` [anse, dar ele sunt
oarecum limitate. |n primul r#nd,
limitarea este de zon` geografic`. Nu
se pune problema ca avionul s` se
v#nd` \n Europa sau \n America. Pia]a
lor este controlat` de reguli bine
determinate. Dar exist` pie]ele din
Asia de sud-est, Africa [i chiar
America Latin`, dar sunt pie]e
poten]iale. Un lucru este foarte, foarte
clar: pentru a vinde un produs de
genul acesta, \n afar` de alte cerin]e,
spun una singur`: trebuie s` existe un
client, [i acela trebuie s` fie na]ional,
care poate da referin]e oric#nd despre
produsul respectiv, iar referin]ele
trebuie s` fie corecte; pentru c`
oricine va veni s` cumpere va \ntreba:
Armata Rom#n` c#te are? C#te ore de
zbor a efectuat fiecare [i ce probleme
au \nregistrat \n timpul zborului, ce
probleme de mentenan]` are?
|n concluzie, avionul are nevoie de
o istorie care s` fie un element de baz`
al promov`rii lui \n exterior. Sper ca
livrarea celor patru avioane [i a unor
loturi ulterioare s` contribuie la
scrierea acestei istorii. Dup` preluarea
avioanelor, Armata Rom#n` va putea
oferi, fire[te, informa]ii suficiente
despre performan]ele avionului, ca [i
despre costurile totale de operare, de
\ntre]inere, informa]ii de fiabilitate,
informa]ii care, din p`cate, \n acest
moment nu exist`. Pot fi, cel mult,
estimate.
Aceste date, cuplate cu alte
elemente de promovare – influen]a
politic`, ajutorul diplomatic – ar putea
s` duc` la o evolu]ie frumoas`,
rentabil` a “{OIM”-ului nostru.
– V` mul]umim mult, domnule
director general.

Avionul IAR-99 “{OIM” a participat la
numeroase t#rguri, expozi]ii [i mitinguri
interne [i interna]ionale.
Mai recent, cei ce au avut [ansa de a
participa la mitingurile interna]ionale de la
Timi[oara, din 2000, [i Mihail Kog`lniceanu,
\n 2001, ori la demonstra]ia aerian` de la
Ianca, prilejuit` de aniversarea, \n aprilie 2001,
a 50 de ani de avia]ie reactiv` \n Rom#nia,
l-au putut vedea \n cadrul expozi]iilor statice,
c#t [i \n evolu]ii
complexe, la man[`
fiind pilo]i experimenta]i din avia]ia
noastr` militar`.
Prima “ie[ire” \n public, peste hotare, a
variantei nemodernizate a avut loc \n
septembrie 1990, la Farnborough. Directorul
companiei Jaffe Air Craft, Carton Sipson, \[i
exprima “satisfac]ia de a putea prezenta acest
produs al |ntreprinderii constructoare din
Craiova la Salonul Aeronautic. Calitatea
produselor rom#ne[ti – mai spunea
reprezentantul cunoscutei firme – poate fi
comparat` cu a celor similare din \ntreaga
lume. Aceasta va duce la sporirea interesului
str`in`t`]ii fa]` de avionul rom#nesc”.
Pilotul texan care l-a prezentat \n zbor s-a
declarat, la r#ndu-i, foarte mul]umit de
calit`]ile pe care aparatul le dezvolt` \n zbor,
consider#ndu-l un foarte bun avion de
antrenament, “construc]ia sa din foarte multe

puncte de vedere este excelent`, ceea ce-i
confer` performan]ele notabile. Am pilotat cu
mare pl`cere acest avion \n Rom#nia [i \l
pilotez cu aceea[i mare pl`cere [i aici, \n
Marea Britanie”.
Aprecieri deosebite a f`cut [i pilotul din
celebra forma]ie “|ngerii Alba[tri” care a
evoluat, \n 1992, la Bucure[ti. Comandorul,
pe atunci, Romulus Boze[an, l-a invitat pe un
pilot al avia]iei marinei americane s` zboare

APRECIAT |N TOAT~ LUMEA
\mpreun` “{OIMUL” [i, \ncerc#ndu-i calit`]ile, acesta a r`mas entuziasmat.
Au urmat apoi particip`rile la Salonul
Interna]ional de la Le Bourget, din Fran]a, la
expozi]ii [i mitinguri din Cehia, Ungaria,
Germania, precum [i \n alte ]`ri, \n care, de
asemenea, avionul rom#nesc s-a bucurat de
bune aprecieri.
|n tot acest timp aparatul a cunoscut noi
[i \nsemnate perfec]ion`ri, moderniz`ri, al]i
pilo]i rom#ni [i str`ini \ntre care [i pilo]ii
firmei Elbit, Yecuda Shapin [i Shay Eyal, au
avut cuvinte de laud` la adresa avionului
rom#nesc.
Dar despre asemenea aspecte ca [i despre
pilo]ii [i tehnicienii Centrului de Cercet`ri [i
|ncerc`ri \n Zbor de la AVIOANE S.A.
Craiova, \n num`rul urm`tor.
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vizualizare \n infra-ro[u, GPS [i sistem de localizare a
persoanelor. A efectuat primul zbor la 31 ianuarie 1993.
UH-60V: elicopter destinat misiunilor de comand`
[i control, \nzestrat cu echipamente care asigur`
comunicarea cu vehiculele blindate [i trupele aflate la
sol. Acest model nu este, \nc`, opera]ional.
4. Echipajul: 2 membri (pilot, copilot).
5. Clien]i din NATO: S.U.A., Turcia.
Caracteristici tehnico-tactice

UH - 60 Black Hawk
1. Tipul: elicopter de transport.
2. Primul zbor: 23 decembrie 1976.
3. Produc]ia: SIKORSKY AIRCRAFT (S.U.A.).
 UH-60A Black Hawk: elicopter destinat
transportului de persoane, care poate fi utilizat [i \n
misiuni de recunoa[tere, comand` [i control, precum [i
pentru transportul de materiale [i echipamente. Are o
capacitate de transport de p#n` la 4.082 kg.
 UH-60J: varianta japonez`, destinat` for]elor
aeriene [i navale nipone.

1. Tipul: elicopter multirol.
2. Numele de cod NATO: Falcon.
3. Primul zbor: 16 noiembrie 1979.
4. Produc]ia: PZL Swidnik (Polonia).
W-3 Sokól: versiunea standard, construit` \n dou`
variante: civil` [i militar`.
W-3RL: elicopter destinat misiunilor de c`utare [i
salvare.
W-3W: elicopter de lupt`, versiune \narmat` a
modelului W-3 Sokól, echipat cu un tun de calibrul 23
mm, lansatoare de rachete S-5 (57 mm) sau S-8 (80 mm)
[i mitraliere AK-47 sau PKM. Acest model de elicopter
se afl` \n serviciul For]elor Aeriene Poloneze.
W-3A Sokól: versiune a modelului W-3 Sokól,
modernizat` pentru asigurarea compatibilit`]ii cu
sistemele NATO. A efectuat primul zbor la 30 iulie 1992.
W-3WA: versiunea \narmat` a modelului W-3A,
echipat` cu un tun de calibrul 23 mm [i rachete aer-aer
Strzala-2.
W-3RM Anakonda: elicopter destinat misiunilor
de c`utare - salvare. Poate transporta p#n` la 12 pasageri.
S-1RR Procjon: elicopter destinat misiunilor de
lupt` electronic` [i recunoa[tere.

Â TESTE DE INTERCEPT
ARE.
INTERCEPTARE.
TED
Potrivit agen]iei de [tiri ASSOCIA
ASSOCIATED
PRESS, Statele Unite ale Americii [i
Japonia au hot`r#t s` efectueze teste
pentru interceptarea unor rachete balistice
\n Hawaii, \n contextul temerilor c`
Phenianul ar putea relua testarea unor
rachete cu raz` lung` de ac]iune. Testele
americano-japoneze vor dura doi ani,
\ncep#nd din aprilie 2004, iar Japonia va
suporta 154,4 milioane de euro din costul
acestor exerci]ii. Testele vor include
intercept`ri de la sol [i vor fi folosite
sisteme performante antirachet` de tipul
“Aegis”.
Â AVION-SPION. Cotidianul israelian HAARETZ
HAARETZ, citat de agen]ia
FRANCE PRESSE
PRESSE, face cunoscut c`
industria aeronautic` a Israelului pune la
punct un miniavion pentru ob]inerea de
date cu caracter militar. Avionul-spion va
c#nt`ri aproximativ... o sut` de grame, iar
aripile lui vor avea dimensiunea unei c`r]i

-

Lungimea ....................................................................................15,26 m;
|n`l]imea .......................................................................................5,13 m;
Diametrul elicei principale .........................................................16,36 m;
Greutatea ...................................................................................5.224 kg;
Raza de ac]iune ...........................................................................592 km;
Viteza maxim` ........................................................................160 km/h;
Motoarele ...........................................................................2 x 1.342 kW.

UH-60JA: varianta japonez`, destinat` for]elor
terestre.
UH-60L: a \nlocuit modelul UH-60A \n produc]ia
pentru armata american`, \ncep#nd din 1989. A efectuat
primul zbor la 22 martie 1988.
UH-60P: varianta sud-coreean` a modelului UH60L.
UH-60Q “Dustoff”: elicopter destinat misiunilor
de c`utare [i salvare, construit pentru armata american`.
Este echipat cu aparatur` medical`, aer condi]ionat,

W-3H: elicopter de atac, destinat suportului aerian
al for]elor terestre.
5. Echipajul: 2 membri (pilot, copilot).
6. Clien]i din NATO: Cehia, Germania, Polonia.

W - 3 Sokól

Caracteristici tehnico-tactice
- Lungimea ...................................................14,21 m;
- |n`l]imea .......................................................4,20 m;
- Diametrul elicei principale ...........................15,7 m;
- Greutatea ....................................................3.850 kg;
- Raza de ac]iune ............................................745 km;
- Viteza maxim` .........................................260 km/h;
- Motoarele ...............................................2 x 858 kW.

de credit! Aparatul, evident f`r`
pilot, va putea transporta camere de luat vederi [i material
de transmisie \n miniatur`,
c#nt`rind c#teva grame, capabile s` redea \n timp real pe un
computer imaginea fidel` a unei zone de
lupt`. Autonomia de zbor a avionului este
de circa 20 de minute. Datorit` dimensiunii
sale minuscule, miniavionul ar putea trece
neobservat, put#nd chiar p`trunde prin
fereastra unei cl`diri, pentru a evalua for]ele
inamice [i planurile de lupt` ale acestora –
sus]ine ziarul citat. Se presupune c` avionulspion ar putea fi folosit \ntr-un eventual
r`zboi \mpotriva Irakului.
Â BAZE MILIT
MILITARE.
ARE. Din Londra,
agen]ia de pres` REUTERS informeaz` c`
Pentagonul pl`nuie[te dislocarea bazelor
sale militare din Germania mai aproape de
grani]ele Federa]iei Ruse. Scopul acestei
mi[c`ri nu este de natur` militar`, ci vizeaz`
exclusiv obiective economice. Practic,
deplasarea bazelor militare americane va
avea un efect negativ asupra economiei
germane, care, \n prezent, beneficiaz` de
afluxul a milioane de dolari de pe urma
prezen]ei militare americane \n ]ar`. Potrivit
declara]iei unui \nalt reprezentant al
Pentagonului, “scopul nostru este acela de

Pagin` realizat` de
locotenent CIPRIAN P~TRA{CU [i VASILE RA{OGA
a da o lovitur` puternic`, de lung` durat`,
comer]ului german. Inten]ion`m nu doar s`
transfer`m efectivele militare [i logistica lor,
ci [i s` anul`m toate contractele privitoare
la domeniul ap`r`rii”.
Â RACHETE INTERZISE. Surse
oficiale de la New York, citate de agen]ia
TIONAL
INTERNATIONAL
TIONAL, au
UNITED PRESS INTERNA
difuzat [tirea potrivit c`reia Comisia de
Monitorizare, Verificare [i Inspec]ie a
Na]iunilor Unite (UNMOVIC) a ajuns la
concluzia c` rachetele de tipul “Al Samoud
2”, dezvoltate \n ultimii ani de Irak, sunt
interzise, \n condi]iile \n care raza lor de
ac]iune (190 de kilometri) o dep`[e[te pe
cea maxim`, de 150 de kilometri, autorizat`
de ONU. |n acest sens, Comitetul de exper]i,
care s-a pronun]at [i \n problema rachetelor
irakiene “Al Fatah”, care, de asemenea, au
o raz` de ac]iune mai mare dec#t cea
permis`, a recomandat Consiliului de
Securitate al ONU “distrugerea tuturor
acestor arme”. Comentatorii militari
occidentali consider` c` pozi]ia exper]ilor,
provenind din cele cinci state cu drept de
veto \n Consiliul de Securitate al Na]iunilor
Unite (SUA, Rusia, China, Fran]a, Marea
Britanie), ar putea ajuta Statele Unite \n
pledoaria sa \n favoarea unei campanii
militare viz#nd dezarmarea Irakului.

ACCIDENTE AVIATICE
Â “F-27 FOKKER” (P
AKIST
AN).
(PAKIST
AKISTAN).
Purt`torul de cuv#nt al For]elor Armate ale
Pakistanului, generalul Saulat Raza, a
anun]at, prin intermediul agen]iei de [tiri
IRNA
IRNA, c` un avion militar de tipul “F-27
FOKKER” s-a pr`bu[it \n nord-vestul ]`rii,
aproape de frontiera afgan`. La bordul
aparatului se aflau 18 pasageri, printre care
[i [eful Statului Major al Avia]iei Militare,
mare[alul Mushaf Ali Mir, [i al]i patru
colaboratori apropia]i ai acestuia. |n
momentul catastrofei, ale c`rei cauze nu
sunt cunoscute, avionul se afla l#ng` ora[ul
Kohat, la 50 de kilometri sud de Peshawar,
unde urma s` aib` loc o inspec]ie a bazei
aeriene din apropiere. To]i pasagerii, precum
[i membrii echipajului, au pierit \n accident.
S-a constituit o comisie de exper]i care s`
cerceteze [i s` stabileasc`
\mprejur`rile [i cauzele
catastrofei.
Â “IL-76” CARGO
(IRAN). Un avion militar
iranian de tipul “IL-76” cargo,

av#nd la bord 302 persoane (284
membri ai Gardienilor Revolu]iei [i 18
membri ai echipajului) s-a pr`bu[it \n
zona localit`]ii Chahdab, izbindu-se de
v#rful Sirj al lan]ului muntos Seif (3.500
metri) – a anun]at agen]ia de [tiri INA
INA,
cit#nd surse de la Teheran. Din primele
cercet`ri rezult` c` la originea
accidentului au stat condi]iile
meteorologice nefavorabile – furtun`
violent` de z`pad`, cea]` dens`,
vizibilitate aproape de zero. Avionul
decolase de la Zahedan, ora[ de l#ng`
frontiera pakistanez`, [i zbura spre
Kerman, localitate aflat` la 750 de
kilometri sud-est de capitala ]`rii.
Autorit`]ile iraniene exclud variantele
unui sabotaj sau unui atac terorist.

IL-76

CER SENIN

Pag. 6 – Nr. 3 (55) • februarie 2003

M.A.C.-ii – adicã militari profesioni[ti
Militarii angaja]i pe baz` de contract reprezint` o categorie
de personal profesionalizat al armatei, destinat` \ndeplinirii
misiunilor de lupt`. Ei particip` la preg`tirea pentru lupt`, la
deservirea, exploatarea [i \ntre]inerea tehnicii militare, la
paza [i ap`rarea obiectivelor militare, precum [i la executarea
serviciului de lupt` permanent.
Pentru a \n]elege mai bine ce \nseamn` s` fii militar
angajat pe baz` de contract \n For]ele Aeriene ale Rom#niei,
am stat de vorb` cu c#]iva militari profesioni[ti ai unor unit`]i
subordonate Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer.

D

espre preg`tirea militarilor
angaja]i pe baz` de contract, \n
cadrul Brig`zii 1 Rachete SolAer, ne-a vorbit locotenent-colonelul
Dinu
{tef`nescu,
comandantul
divizionului Conducere [i Automatizare.
Am aflat astfel c`, dup` parcurgerea
perioadei de preg`tire de specialitate care
urmeaz` \ncadr`rii, militarii angaja]i pe
baz` de contract particip` la programul de
preg`tire permanent`, cuprinz#nd ore de
preg`tire militar` general` (o zi pe
s`pt`m#n`), preg`tire de specialitate
(zilnic) [i instruc]ie tactic` de specialitate
(pe timpul desf`[ur`rii antrenamentelor
zilnice, cu turele de serviciu, [i lunare, cu
echipa de lupt`, precum [i pe timpul
desf`[ur`rii aplica]iilor tehnice [i a
exerci]iilor tactice). De asemenea, fiecare
militar angajat pe baz` de contract al
Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer particip`, anual,
la dou` convoc`ri de preg`tire: una de
instruc]ie militar` general`, iar cealalt` de

Iarna, \n poligon, un singur inamic cu
gerul!

instruc]ie militar` de specialitate, ambele
cu durata a dou` s`pt`m#ni.
Caporalul Virgil Iulian Otvo[ are 33
de ani [i este radiotelegrafist. Ne
poveste[te c`, dup` executarea stagiului
militar, a lucrat mai \nt#i ca mecanic de
\ntre]inere, iar apoi ca ajutor de osp`tar.
“Am fost foarte bucuros c#nd am aflat c`
unitatea \n care am crescut [i m-am
format face angaj`ri” – ne spune el. Acum,
Virgil conduce, \n calitate de instructor,
orele de preg`tire fizic` ale militarilor \n
termen [i ale militarilor angaja]i pe baz`
de contract ai divizionului. Rezultatele
sportive ob]inute la competi]iile militare de
arte mar]iale la care a participat l-au
recomandat pentru aceast` func]ie.
Colegul s`u, caporalul Dumitru
Petru Nichiforel, \n v#rst` de 25 de ani,

rachetele sol-aer. Cea mai mare satisfac]ie
profesional` a tr`it-o, \ns`, la ultima tragere
antiaerian` c#nd, \n calitate de servant, a
cuplat mufa prin care racheta prime[te
comenzile de la pupitrul de start, chiar
\naintea lans`rii. “Toate tragerile
antiaeriene au farmecul lor, \ns` lansarea
rachetelor este un adev`rat spectacol!” –
ne m`rturise[te el, entuziast.
Colegul s`u, caporalul Marius T`nase,
are 32 de ani [i este operator sta]ie
radioloca]ie, dar mai are alte dou`
specializ`ri: fochist [i mecanic conductor.

a fost mai norocos. El
a reu[it s` se
angajeze dup` numai
o lun` de la finalizarea stagiului militar. |n momentul de
fa]`, Dumitru este
operator complex
rachete sol-aer [i
lucreaz` la pupitrul
de extragere a
datelor, principala sa
misiune fiind aceea
de a executa “\nso]irea” ]intelor aeriene
vizate de sta]iile de
radioloca]ie. El are,
de asemenea, alte
dou` specializ`ri,
La instruc]ie, al`turi de militarii \n termen din subordine
fiind preg`tit ca
pistolar [i servant
mitralier` antiaerian`, apreciind c` [i \n
aceste func]ii ar putea ob]ine rezultate
foarte bune.

Comandantul s`u, locotenent-colonelul
Claudiu Hermeniuc, \l laud`, spun#nd c`
este “foarte priceput”. Marius este c`s`torit
[i are un b`ie]el \n v#rst` de 5 ani. El
locuie[te, al`turi de familia sa, \n propria
cas`, construit` [i utilat`, \n numai doi ani,
prin for]e proprii. L-am \ntrebat c#t e de
greu, \n ziua de azi, s` construie[ti o cas`.
“Mie nu mi-a venit greu deloc – mi-a r`spuns
el. O bun` bucat` de vreme am tr`it din
salariul so]iei. Solda mea am pus-o deoparte.
|n c#teva luni am cump`rat locul de cas` [i
am pl`tit proiectul. Am cump`rat apoi,
treptat, materialele [i am \nceput lucrul.
Pentru c` m-a ajutat fratele meu, manopera
nu m-a costat nimic. A[adar, investi]ia nu a
fost foarte mare, iar acum avem casa
noastr`“.

Ace[tia sunt doar c#]iva
dintre militarii angaja]i pe baz`
de contract ai Brig`zii 1
Rachete Sol-Aer. Poate c` nu
sunt cei mai buni, cei mai
reprezentativi, \ns` fiecare
dintre ei ne-a ajutat s` \n]elegem
c#te pu]in care este statutul lor
\n For]ele Aeriene ale
Rom#niei.

Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

Cum s` devii militar angajat pe baz` de contract

Caporalul
Leonard Stoian a
devenit acumulatorist o dat` cu \mplinirea v#rstei de 35
de ani. P#n` atunci el
a ocupat, vreme de
11 ani, func]ia de
operator sta]ie radioloca]ie. S` nu crede]i
cumva c` este vorba
de o avansare...
Oricum, Leonard
face \n continuare
ceea ce [tie mai
bine:
transmite
situa]ia aerian` la
adev`rat redutabil:
punctul de comand`control al Brig`zii 1
Rachete Sol-Aer.
Evident, aceasta nu este principala misiune
a unui acumulatorist... \ns` ar fi p`cat ca
armata s` piard` un excelent profesionist,
doar pentru c` a \mplinit 35 de ani! Bine ar
fi dac` situa]ia semnalat` ar fi singular`,
\ns` cu aceea[i problem` se confrunt`
majoritatea comandan]ilor unit`]ilor
militare, datorit` faptului c` cele mai multe
func]ii destinate militarilor angaja]i pe baz`
de contract pot fi ocupate de ace[tia numai
p#n` la v#rsta de 35 de ani, de[i, pentru
multe dintre acestea, experien]a este mai
important` dec#t capacitatea de efort.
La cei 27 de ani ai s`i, caporalul
Gheorghe Spiridon este servant ramp`
lansare. S-a angajat \n urm` cu 4 ani,
imediat dup` ce so]ia sa i-a “d`ruit” o feti]`.
Cele mai frumoase amintiri ale sale se
leag` de cele 4 trageri antiaeriene la care
a participat, \n poligonul Capu Midia: dou`
cu mitraliera antiaerian` [i dou` cu

Condi]ii pe care trebuie s` le \ndeplineasc` persoanele candidate:
A) CRITERII GENERALE
 S` aib` cet`]enie rom#n` [i domiciliul
stabil \n ]ar`.
 P`rin]ii sau \ntre]in`torii legali ai
candidatului, precum [i so]ia acestuia, dac` este
cazul, s` aib` domiciliul \n ]ar`.
 S` fie apt medical [i s` aib` o dezvoltare
fizic` armonioas`.
 S` nu fi fost condamnat penal [i s` nu fie
\n curs de urm`rire penal`.
 S` nu apar]in` unor culte sau secte
religoase care afecteaz` desf`[urarea profesiei
de militar angajat pe baz` de contract, contravin
normelor de p`strare a ordinii publice sau
\ncalc` bunele moravuri.
 S` nu fie asociat unic sau s` participe direct
la administrarea sau conducerea unor
organiza]ii sau asocia]ii comerciale. Candida]ii
afla]i \n aceast` situa]ie se vor angaja, \n scris,
s` renun]e la calitatea de]inut`, imediat dup`
\ncadrarea \n func]ia pentru care opteaz`.
 S` nu fac` parte din partide, forma]iuni
sau organiza]ii politice.
B) CRITERII SPECIFICE
 S` fie absolvent al \nv`]`m#ntului liceal
sau profesional.
 S` aib` cel mult 26 de ani.
 S` fi \ndeplinit, integral, serviciul militar.
 S` fie confirmat \n arma/serviciul pentru
care se organizeaz` concurs. Pentru anumite
arme (rachete [i artilerie antiaerian`,
radioloca]ie [i geniu), unit`]ile militare pot face
angaj`ri f`r` a ]ine cont de specializarea \nscris`
\n livretul militar al candidatului. |n aceast`
situa]ie, militarii angaja]i pe baz` de contract vor

parcurge o perioad` de preg`tire de specialitate,
imediat dup` \ncadrare, pe durata a dou` luni.
ETAPE
 Candidatul se adreseaz` comandantului
unit`]ii militare \n care dore[te s` se angajeze.
 Examinarea medical`.
 Sus]inerea testului psihologic, la
Comandamentul Militar Jude]ean.
 Evaluarea candida]ilor de c`tre comisia
constituit` la nivelul unit`]ii militare angajatoare.
Probele [i tematica de concurs, criteriile de
evaluare, precum [i standardele minime ale
performan]elor pentru angajare sunt stabilite de
Statul Major al For]elor Aeriene.
 |ncheierea contractului individual de
munc`, cu tinerii declara]i admi[i la concurs.
 Consemnarea \n Ordin de Zi pe Unitate a
angaj`rii [i numirii \n func]ie.
DOCUMENTE NECESARE
 Cererea de angajare.
 Buletinul/cartea de identitate.
 Carnetul de munc`.
 Caracterizarea de la ultimul loc de
munc`. Candida]ii care nu au lucrat vor ob]ine
caracterizarea de la unitatea \n care [i-au
desf`[urat serviciul militar.
 Cazierul judiciar.
 Fi[a medical`.
 Fi[a cu rezultatele testului psihologic.
 Livretul militar.
 Fi[a de eviden]` personal` a rezervistului, de la Comandamentul Militar
Jude]ean.
 Copie dup` ultimul act de studii.
 Procesul-verbal \ncheiat de comisia de
examinare.

|n edi]iile viitoare ale publica]iei noastre, ne propunem s` revenim asupra problematicii legate de ace[ti militari,
s`-i \nf`]i[`m sub toate aspectele activit`]ii [i comport`rii lor. Avem cuno[tin]` c` mul]i dintre ei, cei mai mul]i, sunt
oameni de baz`, performeri, adev`ra]i profesioni[ti. Dar mai [tim c` unii pun probleme, nu se adapteaz` rigorilor
statutului lor, afecteaz` bunul mers al activit`]ilor [i imaginea Armatei Rom#ne. Cum, de asemenea, exist` situa]ii \n
care m.a.c.-ii sunt folosi]i neadecvat, iar unii (cei cu rela]ii) nu prea sunt folosi]i.
Militarii angaja]i pe baz` de contract sunt deja o categorie distinct`, important`, util` func]ion`rii coerente [i
eficiente a structurii noastre de for]e armate. Iat` de ce \i vom acorda aten]ia ce se cuvine.

Redac]ia “CER SENIN”
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S`rb`toare
de suflet
S`rb`toare de cuget, s`rb`toare
de con[tiin]`, s`rb`toare de suflet [i
sim]ire patriotic` \n Transilvania.
Colegii no[tri de breasl`, \ntregul
personal al Corpului 4 Armat`
Teritorial “Mare[al Constantin
Prezan” au celebrat, \n cadru festiv,
\mplinirea, la 12 februarie 2003, a 55
de ani de existen]` a gazetei ost`[e[ti
“SCUTUL PATRIEI”. Un moment
solemn, o clip` de istorie glorioas`.
Cump`n` dintre trecut [i viitor.
Iar “SCUTUL PATRIEI” are un
trecut cu care se poate m#ndri. Dea lungul celor cinci decenii [i
jum`tate de existen]`, gazeta a fost
o adev`rat` [coal` de educa]ie
ost`[easc` [i patriotic`, a cultivat
sentimentul datoriei, al onoarei [i
al ata[amentului profund fa]` de
valorile militare [i na]ionale perene,
a fost merindea de speran]` [i
cutezan]` din rani]a fiec`rui soldat.
A intrat \n obi[nuin]a Asocia]iei
Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii, filiala Bucure[ti, ca, \n
ultima s#mb`t` a fiec`rei luni, s`
prezinte, la Muzeul Militar Na]ional,
momente memorabile din acest vast
[i important domeniu.
Pentru luna februarie, subiectul
conferin]ei ]inute de pre[edintele
filialei, generalul de flotil` aerian` (r)
Constantin Mereu, l-a constituit
aniversarea a 110 ani de la \nfiin]area
primei subunit`]i de aerosta]ie din
Rom#nia, eveniment considerat a sta
la baza \nceputurilor activit`]ii
aeronautice \n ]ara noastr`.
S-a apreciat c`, [i \n aceast`
direc]ie, Rom#nia s-a \nscris \n r#ndul
]`rilor cu activitate de pionierat \n
lume. Dup` preg`tirea primilor
observatori aerieni s-a deschis, la
Bucure[ti, o puternic` [coal` de
speciali[ti aerostieri, care au avut un
rol important \n manevrele militare
desf`[urate \n epoc`.
Pe linia anivers`rilor, de acum

Gazeta “SCUTUL PATRIEI”, prin
personalul ei de \nalt` calificare [i
irepro[abil` probitate moral`, a
continuat [i \mbog`]it tradi]iile
Corpului 4 Armat` Teritorial, a
contribuit la efortul general din
comandamente [i unit`]i de reevaluare [i rea[ezare a valorilor pe criterii
de competen]`, de restructurare,
reorganizare [i modernizare potrivit
standardelor [i exigen]elor NATO. |n
acest fel, ziarul a c#[tigat prestigiu [i
audien]` \n r#ndul cititorilor s`i.
Suntem ferm convin[i c`, [i \n viitor,
drumul s`u va fi drept, succesele vor
fi [i mai mari.
Noi, gazetarii redac]iei “CER
SENIN”, ne m#ndrim c` suntem camarazi [i vecini de tran[ee \ntr-ale
scrisului cu redactorii gazetei
“SCUTUL PATRIEI” [i le ur`m, din
toat` inima, via]` lung` [i fructuoas`,
noi [i importante realiz`ri profesionale!

Cu acela[i prilej, a fost lansat`
lucrarea deosebit de interesant` [i
util` “SCUTUL PATRIEI –
RADIOGRAFIA UNEI ST~RI
DE SPIRIT” – o istorie interesant`
a existen]ei uneia dintre cele mai
importante publica]ii militare din
]ara noastr`.

ARPIA –
rememor`ri necesare
seculare, se \nscrie [i lansarea lucr`rii
domnului Constantin Atanasiu “Un
secol de planorism”, carte la a c`rei
apari]ie [i-au adus o contribu]ie
important` [i membri ai ARPIA.
Structurat` pe mai multe capitole,
rememor#nd problemele de istorie a
planorismului, cartea trece \n revist`
momentele deosebite din acest
domeniu aeronautic, [i \n rela]ie cu
[colile de planorism, instructorii de
zbor, prezint` evolu]ia recordurilor
na]ionale, competi]iile, de]in`torii de
distinc]ii interne [i interna]ionale,
mae[trii [i mae[trii emeri]i ai
sportului, 650 de scurte biografii,
dintre care peste 60 apar]in unor
cadre active sau \n rezerv` din avia]ia
militar`.
Membrii ARPIA i-au s`rb`torit

DIALOG CU CITITORII
C~T~LIN DINESCU: Iat`,
potrivit Legii nr. 46/1996, tot ceea
ce v` intereseaz` \n leg`tur` cu
executarea serviciului militar \n ]ara
noastr`. Serviciul militar este
obligatoriu pentru to]i b`rba]ii,
cet`]eni rom#ni, [i se \ndepline[te
\n urm`toarele forme: a) ca militar
\n termen; b) ca militar cu termen
redus; c) ca rezervi[ti concentra]i
sau mobiliza]i. Sunt considera]i \n
serviciul militar [i cet`]enii rom#ni,
b`rba]i [i femei, care fac parte din
cadrele \n activitate, elevii [i
studen]ii institu]iilor militare de
\nv`]`m#nt [i militarii angaja]i pe
baz` de contract. Timpul c#t o
persoan` \ndepline[te serviciul
militar constituie vechime \n munc`.
Nu \ndeplinesc serviciul militar:
aliena]ii [i debilii mintal; cei clasa]i
inap]i pentru serviciul militar cu
scoatere din eviden]`, pentru
invalidit`]i sau boli permanente;
personalul hirotonit sau ordinat care
apar]ine cultelor religioase recunoscute de lege; cei condamna]i la
\nchisoare, pe timpul execut`rii
pedepsei, precum [i cei aresta]i
preventiv sau trimi[i \n judecat`
p#n` la data r`m#nerii definitive a

BOALA, MEDICAMENTELE
{I OBOSEALA
PERSONALULUI
AERONAVIGANT

hot`r#rii prin care s-a solu]ionat cauza
penal`; cei care au suferit condamn`ri
cu \nchisoare peste 5 ani pentru
infrac]iuni comise cu inten]ie. A[adar,
dac` fiul dumneavoastr` se \ncadreaz`
\ntr-una din aceste situa]ii, este scutit
de executarea serviciului militar.
C`pitan (r) COSMIN STRUGARU: V` mul]umim foarte mult
pentru cuvintele frumoase [i
aprecierile la adresa revistei nostre.
|ntr-adev`r, tot ce scriem este dedicat,
\n exclusivitate, oamenilor, cititorilor
no[tri. C#t prive[te \ntrebarea
dumneavoastr`, \n conformitate cu
prevederile Legii nr. 80/1995, art. 100,
actul oficial prin care se dovede[te, \n
cadrul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, vechimea \n serviciul militar [i
func]iile \ndeplinite de ofi]eri, mai[tri
militari [i subofi]eri este fi[a matricol`.
Aceasta, \n cazul dumneavoastr`, se
afl` \nc` \n eviden]a Serviciului
Personal din cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene [i poate fi studiat`
sau xeroxat` \n scopul angaj`rii \n
munc`.
Elev sergent CLAUDIU IZVORAN: “Produc]iile” literare pe care

pe renumitul instructor de zbor [i
comandant de [coal` Haralambie
R`ducanu, veteran de r`zboi, cu
prilejul trecerii \n cel de-al 93-lea an
de via]`, [i pe nu mai pu]in
cunoscutul pilot de linie, comandor
(r) Dumitru Caraman, la \mplinirea
v#rstei de 75 de ani.
|n ultima s#mb`t` din martie,
[edin]a filialei ARPIA – Bucure[ti va
marca 45 de ani de la \nceperea
zborului pe avioane supersonice,
etapa inaugurat` de comandorul (r)
Nicolae Borzea, la bordul unui
avion MiG-19, pe 5 martie 1958,
c#nd a dep`[it viteza sunetului \n
zbor.

Comandor (r) PETRE B@N~

ni le-a]i trimis la redac]ie nu sunt,
deocamdat`, conving`toare. A[tept`m
[i alte coresponden]e, eventual \n
proz`. Ne-am mul]umi [i cu \nsemn`ri
[i informa]ii din [coal`, din unitatea \n
care sunte]i \ncadrat. Ave]i ce spune –
[i acesta este lucrul cel mai important.
Colonel ION CIUBOTARIU: V`
a[tept`m la redac]ie pentru a consulta
unele lucr`ri [i a v` oferi c#teva reviste
\n care este evocat` personalitatea lui
Constantin B#zu Cantacuzino, precum
[i fotografia solicitat`, pe care ne-a puso la dispozi]ie Muzeul Avia]iei.
Maistru militar clasa a III-a
PAUL CIOBOTEA: Nu v` face]i griji
prea mari. Problemele legate de
echipament militar pentru cadre se vor
rezolva \n cursul acestui an, desigur,
\n func]ie de fondurile alocate. C#t
prive[te contravaloarea echipamentului militar, aceasta se acord` \n
conformitate cu prevederile art. 6 pct.
5 din L-4/3, cadrelor militare trecute
\n rezerv` sau retragere. Valoarea
materialelor restante se calculeaz` pe
baza pre]urilor \n vigoare la data
acord`rii contravalorii. Cadrele
militare vor primi at#t contravaloarea
restan]elor la echipament, c#t [i aceea

Zborul de lung` durat` [i opera]iunile
\n timp de criz` pot conduce la oboseal`
fizic` [i nervoas`. Acest tip de zbor
“fragilizeaz`“ pilotul, c`ci exist` adesea o
“datorie” de somn, indus` de asemenea
misiuni. Uneori, zborurile pot fi foarte lungi
[i monotone, alteori stresul generat de
caracteristicile misiunii poate cre[te
riscurile. Astfel, exist` uneori o inadverten]`
\ntre exigen]ele opera]ionale [i rezisten]a
pilotului, cadru ce favorizeaz` apari]ia unor
boli. Pilotul militar nu este un pacient ca
oricare altul. El trebuie s` cunoasc` anumite
principii privind riscurile generale legate de
o boal` sau de administrarea de medicamente. Iat` de ce fiecare pilot trebuie s`
[tie s` se autoevalueze \nainte de zbor,
pun#ndu-[i \ntreb`ri privind: starea de
s`n`tate (boal`), medica]ia administrat` [i
efectele acesteia, dispozi]ia psihic`
(mental`), consumul de alcool, starea de
oboseal` fizic`, alimenta]ia.
Excelent` \n acest sens este adoptarea
formulei mnemotehnice (I’M SAFE) I AM
SAFE \n care I=Illness (boala),
M=Medication (medica]ia administrat`)
S=Stress, A=Alcohol, F=Fatigue (oboseala
fizic`), E=Eating (m#ncarea).
“Are you fit to fly? Yes, I’M SAFE!”
Aceast` verificare simpl` este foarte
eficace [i ea rezum` principalii factori de
risc care, zilnic, pot afecta performan]ele
pilotului [i, implicit, siguran]a zborului.
{i acum c#teva cuvinte despre impactul
bolii [i al medicamentelor asupra siguran]ei
zborului. |n primul r#nd, pentru a zbura
trebuie s` fii \n form`. O afec]iune, chiar
benign`, poate sc`dea capacit`]ile fizice [i
mentale necesare execut`rii misiunii. Pilotul
trebuie s` fie con[tient c` orice medicament,
chiar aparent banal, este o substan]` activ`
av#nd efecte benefice, dar, din nefericire,
are [i efecte secundare, care nu sunt
\ntotdeauna previzibile. Anumite efecte
secundare sunt incompatibile cu
continuarea unei activit`]i aeronautice.

a cotei-p`r]i anuale din drepturile
cuvenite, aferente timpului trecut
de la \nceputul anului p#n` inclusiv
luna \n care se emite ordinul de
trecere \n rezerv` (retragere). |n
cazul \n care cadrul militar a primit,
p#n` la data trecerii \n rezerv` sau
retragere, o parte din articolele de
echipament cuvenite, acestuia i se
acord` numai diferen]a de bani, iar
dac` valoarea materialelor primite
este mai mare dec#t cota valoric`
stabilit`, diferen]a nu se mai
restituie.
Maistru militar principal
MARIN CALOT~: Paginile
noastre REPERE 2003 au abordat,
cu predilec]ie, g#ndurile [i
preocup`rile unor [efi de sec]ii [i
compartimente din Statul Major al
For]elor Aeriene \n privin]a
priorit`]ilor ce fac obiectul activit`]ii din acest an a structurilor ce
le conduc. C#]iva, n-am prea \n]eles
de ce, ne-au refuzat. Nu ne vom
limita, \ns`, la acest nivel. Oferta
noastr`, ca s` vorbim \n termenii
momentului, r`m#ne deschis`
pentru to]i cei care doresc s` se
exprime, \n continuare, \n asemenea direc]ii.

DIALOG CU CITITORII

Efectele nefaste ale unui medicament
depind, pe de-o parte, de sensibilitatea
individual`, cu un risc permanent posibil de
reac]ie alergic`, [i, pe de alt` parte, depind
de metabolizarea medicamentului \n
organism.
|n aeronautic`, acest metabolism poate
fi modificat de condi]iile specifice de zbor
(hipoxie, deshidratare, decalaj de fus orar,
accelera]ii).
Orice administrare medicamentoas`
este, deci, poten]ial periculoas` [i, \n
principiu, pilotul nu ar trebui s` zboare dup`
ce a luat medicamentul. Dac` medicamentul este necesar pentru o afec]iune
acut`, aceast` afec]iune, prin ea \ns`[i,
justific` cel mai ades o \ntrerupere de
c#teva zile a zborului. Rare sunt afec]iunile
cronice care r`m#n compatibile cu o
aptitudine de zbor. |n aceste cazuri,
prescrierea unui medicament se efectueaz`
\ntotdeauna sub controlul medicului, care
trebuie s` aprecieze eficacitatea [i toleran]a
tratamentului. A zbura “un pic bolnav” sau
dup` administrarea unui medicament
reprezint` asumarea unui risc adesea
inacceptabil.
Medicamentele poten]ial periculoase
(cu efecte secundare asupra vigilen]ei sau
organelor de sim] – care pun \n pericol
individul sau siguran]a zborului): 
hipnoticele – utilizate \n combaterea
insomniei. Induc somn de proast` calitate,
excita]ie paradoxal`, somnolen]` la trezire,
oboseal`, risc de dependen]`;  anti
anti-alergice
le [i decongestionante
le – utilizate
alergicele
decongestionantele
\n sfera O.R.L. [i pentru combaterea
alergiilor. Induc somnolen]`, tulbur`ri vizuale,
anti-tulbur`ri de echilibru, ame]eli;  anti
gripalele – induc somnolen]`, oboseal`,
ame]eli, tulbur`ri digestive, tulbur`ri de
vedere;  antitusivele – induc somnolen]`,
oboseal`, tulbur`ri digestive;  decon
decon-tracturantele musculare – (midocalm) –
induc somnolen]`, oboseal`;  antialgicele
– induc somnolen]`, tulbur`ri digestive;
 antiinflamatoarele – induc ame]eli; 
antidiareicele – provoac` oboseal`, ame]eli;
 antiul
ceroasele – induc cefalee,
antiulceroasele
ame]eli;  antipaludicele – induc tulbur`ri
psihiatrice, convulsii, tulbur`ri vizuale,
ame]eli;  antibioticele – provoac` tulbur`ri
digestive, ame]eli (unele).
Un aspect particular \l constituie
medica]ia \mpotriva oboselii [i, \n acest sens,
sunt utilizate:  cocktailurile vitaminice [i
vitamina “C”;  stimulentele (cafeina).
Cafeina se g`se[te \n cafea, dar [i sub form`
de tablete, \n combina]ie cu o serie de
vitamine. Cafeina este eficace, \ns` durata
ei de ac]iune fiind scurt`, apare riscul de
supraconsum [i, inevitabil, [i efectele
adverse: tahicardie, palpita]ii, tulbur`ri de
somn.
Ce trebuie re]inut:
Medicamentele poten]ial periculoase
pentru activitatea psihomotric` sunt foarte
numeroase. Aminti]i-v` c` medicamentele,
chiar anodine \n aparen]`, pot antrena
efecte secundare. Evita]i automedica]ia!
Prescrip]ia medicamentelor se face numai
de c`tre medic! Trebuie precizat \ntotdeauna statutul de personal aero-navigant
medicului care va prescrie un medicament
(\n cazul c#nd acesta nu este medicul
unit`]ii). Cere]i \ntotdeauna sfatul medicului
unit`]ii dumneavoastr` cu privire la
medicamentele care v-au fost prescrise de
un alt medic!

Colonel dr.
ALEXANDRU ELIAD – medic [ef
al Statului Major al For]elor
Aeriene
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REZULTATE
BUNE, PROMI}~TOARE
|n perioada 27 ianuarie – 7
februarie 2003 s-a desf`[urat,
\n Antalya, stagiul comun de
preg`tire a loturilor militare de
orientare sportiv` ale Turciei,
Bulgariei [i Rom#niei. La
concursul organizat \n ultima zi
a perioadei de preg`tire, echipa
antrenat` de locotenentcomandorul Emil Hecico a
ob]inut locul I, primele trei
locuri la proba individual` fiind
ocupate de sportivi militari
rom#ni, astfel: locul I –
caporalul Cristian Popa,
locul II – caporalul Ovidiu
Mu]iu, locul III – caporalul
Radu Zete. De re]inut c`
ocupan]ii locurilor \nt#i [i trei
fac parte din structura Statului
Major al For]elor Aeriene.

Vasile Onesemiuc a ob]inut
locul III, iar la sec]iunea militari
angaja]i pe baz` de contract,
caporalul Marius Costiuc – care
a c#[tigat titlul de cel mai bun

Apoi, lotul sportiv al Statului
Major al For]elor Aeriene s-a
deplasat la Predeal, pentru a
participa la Concursurile sportive [i aplicativ-militare de iarn`
\ntre unit`]ile operative, care sau desf`[urat \n perioada 10–15
februarie. La aceast` competi]ie
b`ie]ii no[tri au ob]inut urm`toarele rezultate: locul I la
probele [tafet` [i biatlon, locul
III la patrul` [i locul V la triatlon.
La biatlon individual, sec]iunea
cadre militare, sublocotenentul

tr`g`tor al competi]iei – a ocupat
locul II, locul III revenindu-i
caporalului Radu Zete. Din lotul
nostru au mai f`cut parte:
locotenent-comandorul Emil
Hecico, c`pitanul Eugen Solcan,
locotenentul Lucian Bornaz,
sublocotenentul Vic` Ilea, mai[trii
militari Iosif Saro[i [i Ion
Ursuleanu, caporalul Ciprian
Popa, solda]ii Paul Brabiescu [i
Ionu] Dur`u. La preg`tirea
echipei [i-au adus contribu]ia
locotenent-colonelul Cornel
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Gheorghe – ofi]erul cu tragerile,
c`pitanul Marius M#rzac –
medicul lotului, [i, nu \n ultimul
r#nd, locotenentul Marius {tefan
– antrenorul echipei.
{eful lotului, comandorul
Chiril` Pane[, a contestat
clasamentul final al competi]iei
datorit` modific`rii modului de
acordare a punctelor corespunz`toare locurilor ocupate \n
probele de concurs. Aceast`
modificare s-a produs \n baza unei
decizii a Comitetului de Organizare,
ca urmare a unei
“erori de redactare
\n Calendarul Sportiv pe anul 2003”.
Interesant, \ns`,
este faptul c`
aceast` eroare de
redactare a fost
depistat` [i transmis` concuren]ilor
abia dup` parcurgerea a trei din
cele patru probe de
concurs. Deoarece contesta]ia a
fost respins`, lotul Statului
Major al For]elor Aeriene a urcat
pe cea de-a treia treapt` a
podiumului, a[tept#nd cu sportivitate urm`toarea competi]ie,
\n speran]a c`, m`car atunci,
standardele de evaluare a performan]elor nu vor mai varia pe
timpul desf`[ur`rii concursului.
Locotenent
CIPRIAN P~TRA{CU

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

ARTA CONVERSA}IEI
|n orice situa]ie, ca s` se simt` c#t mai
bine, ca s` nu se plictiseasc` [i s`-[i
“omoare timpul”, oamenii dintr-un grup
apeleaz` la dialog, la conversa]ie. Uneori
pun#nd \n discu]ie orice subiect, c#t de c#t
comun interlocutorilor, dar de cele mai multe
ori aleg#nd cu mult rafinament subiectele,
“dirij#nd” conversa]ia spre teme care s`
plac`, s` incite, s` antreneze c#t mai multe
persoane. Este vorba de ceea ce numim
“arta conversa]iei”.
Desigur, nu exist` re]ete
perfecte ale reu[itei depline,
\ns` “Codul bunelor maniere”
ofer` c#teva reguli generale
ale unei conversa]ii civilizate,
interesante, instructive. Iat`
c#teva dintre acestea:
 Folosi]i tonul calm,
egal, f`r` accese sau
striden]e sonore, da]i dovad`
de tact, discre]ie, \n]elegere
fa]` de interlocutori;
 Nu monopoliza]i discu]ia, l`sa]i
partenerii de dialog s`-[i spun` p`rerea,
punctele de vedere, chiar s` v` [i
contrazic`;
 Nu polemiza]i la nesf#r[it, chiar
dac`, \n mod cert, ave]i dreptate. Aplica]i
principiul “cel mai \n]elept cedeaz`“;
 Alege]i subiecte accesibile tuturor sau
c#t mai multor persoane din anturaj, nu
canaliza]i discu]ia pe una sau alta din
profesiile de baz` ale celor prezen]i la dialog;
 Este bine s` evita]i, pe c#t posibil,
problema banilor, a pre]urilor – de pild`,
ale florilor sau cadourilor aduse gazdei;
 Nu v` pl#nge]i de situa]ia
financiar`, de necazurile din familie sau
de la serviciu – ve]i fi doar comp`timit
formal [i pus \ntr-o situa]ie umilitoare;

REDACTORI PRINCIPALI:
PETRE BÂ N~,
NICOLAE RADU;
PROCESARE TEXTE:
LEANA TUDORAN;
CORECTUR~:
ANDREIA LUNGU;

 Nu cere]i consulta]ii interlocutorilor
(invita]i \n familie), mai ales dac` ace[tia
sunt medici, avoca]i, profesori, litera]i;
 Evita]i, pe c#t posibil, discu]iile
despre politic`, religie sau sport,
\ndeob[te p`tima[e, cu “favori]i” [i
“respin[i” greu de schimbat sau conciliat
la o agap` sau \ntr-o c`l`torie \nt#mpl`toare;
 Alege]i-v` cu grij` cuvintele [i
expresiile, nu da]i verdicte
definitive, nu contrazice]i
vehement interlocutorul – a
[ti s` ascul]i este o art`,
dup` cum a te ab]ine s` dai
sfaturi este o dovad` de
\n]elepciune;

Feri]i-v` de sintagme
argotice, de jargoane jignitoare ce pot bloca iremediabil conversa]ia;
 Nu face]i glume
nes`rate, bancuri ambigue sau triviale,
apropouri care ar putea “\n]epa” pe cineva
din anturaj;
 Nu v` mira]i excesiv, nu pune]i
\ntreb`ri insinuante, nu v` situa]i, demonstrativ, \n centrul aten]iei;
 Nu generaliza]i (“Toate femeile sunt
la fel”), nu trage]i concluzii banale sau
pripite, nu v` lansa]i \n tirade interminabile
prin care vre]i, neap`rat, s` v` dovedi]i
superioritatea;
 Nu b#rfi]i cunoscu]ii comuni care
nu sunt prezen]i la discu]ie, nu v`
amesteca]i \n dispute care v-ar scoate “]ap
isp`[itor”;
 Nu vorbi]i despre ceea ce nu [ti]i
cu exactitate, nu improviza]i de dragul de
a v` “da mare” [i atotcunosc`tor.
Superficialitatea va ie[i imediat la iveal`.
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