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|n unit`]i [i forma]iuni din subordinea Statului Major al For]elor Aeriene a avut loc, zilele trecute,
solemnitatea depunerii Jur`m#ntului Militar de c`tre cel mai t#n`r contingent de osta[i. Despre
festivit`]ile prilejuite de acest eveniment vom relata pe larg \n num`rul urm`tor al revistei noastre.
Alian]a Nord-Atlantic` (2)
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O vizit` de documentare la Comandamentul Opera]ional Aerian Principal
este un lucru deosebit, mai ales dac` o faci \mpreun` cu directorul Trustului de
Pres` al Armatei, colonelul Ion Petrescu, iar gazd` \]i este chiar comandantul
structurii, generalul-maior Gheorghe Catrina. Multe sunt constat`rile pe care
le faci \ntr-o asemenea \mprejurare, dar cea mai important` este aceea c` aici, la

Publica]ie editat` de
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Comandamentul Opera]ional Aerian Principal, dinamica moderniz`rii este una
real`, efectiv`, iar rezultatele sunt palpabile, evidente, deja concretizate.
Cea mai spectaculoas` realizare pare a fi viteza cu care circul` informa]ia
privind situa]ia aerian`. Vitez` e un fel de a spune, fiindc` imaginea cu ceea ce
se \nt#mpl` \n spa]iul aerian este una “\n timp real”, iar decidentul poate ac]iona
clip` de clip` \n cuno[tin]` de cauz`.
Ce \nseamn` acest lucru? |n esen]`, \nseamn` c`, dac` ar fi nevoie, un avion
inamic ar putea fi comb`tut cu mijloace specifice, avioane de v#n`toare sau
rachete sol-aer, \n bareme care ar acoperi exigen]ele impuse \n NATO.
Un alt aspect, cu totul deosebit, este acela referitor la cantitatea de informa]ii
[i la acurate]ea acestora. Spa]iul aerian este privit, aici, la modul real, direct,
obiectiv, ca o entitate, [i recep]ionat \n \ntreaga sa diversitate. Zborurile avia]iei
civile, zborurile avia]iei militare, condi]iile meteo [.a.m.d. sunt, clip` de clip`,
monitorizate, analizate, elementele de interes, concluziile fiind “pe masa”
factorilor de decizie ceas de ceas, 24 de ore din 24, [apte zile din cele [apte ale
s`pt`m#nii.
Cum se poate realiza a[a ceva? Nimic mai simplu: prin mijloace tehnice
performante [i cu operatori de nivel profesional foarte bun. Mijloace tehnice
moderne, fidele, fiabile. Operatori preg`ti]i \n ]ar` [i \n str`in`tate, oameni
capabili, interesa]i, motiva]i, gata \n orice moment s` fac` fa]` situa]iilor,
indiferent c#t de complicate ar fi acestea.
{i dac` v` voi spune c` deja o parte din documentele programatice ale
Comandamentului sunt elaborate \n limba englez`, ve]i aprecia, ca [i directorul
Trustului de Pres` al Armatei, c` aceast` structur` este standard NATO. Sigur
c` este a[a: NATO are un real cap de pod \n For]ele Aeriene ale Rom#niei!
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AGEND~
{eful Statului Major al For]elor Aeriene, generalul-locotenent Constantin Gheorghe, s-a
\nt#lnit, recent, cu comandantul For]elor Aeriene Aliate din Sudul Europei, generalul-locotenent
Glen W. Moorhead.
Cei doi demnitari militari au discutat aspecte legate de stadiul reformei \n For]ele Aeriene

ale Rom#niei, de realizarea efectiv` a interoperabilit`]ii categoriei noastre de for]e armate cu
For]ele Aeriene ale statelor membre NATO. De asemenea, \n perspectiva integr`rii de fapt \n
structurile militare ale Alian]ei Nord-Atlantice, s-au abordat subiecte privind asisten]a de care
are nevoie Statul Major al For]elor Aeriene ale Rom#niei, domeniile de colaborare [i principiile
dup` care va avea loc aceasta.
Timp de o zi, a avut loc, la Giurgiu, \nt#lnirea de lucru a [efului Statului Major al For]elor
Aeriene ale Rom#niei, generalul-locotenent Constantin Gheorghe, cu [eful Statului Major
Principal al For]elor Aeriene ale Bulgariei, generalul-locotenent Dimitar Georgiev.
Pe agenda de lucru a \nt#lnirii s-au aflat probleme de interes militar comun, viz#nd, \n principal,
realizarea conect`rii celor dou` sisteme ASOC, din Rom#nia [i din Bulgaria, [i a schimbului de
date radar \ntre cele dou` ]`ri, \n scopul cre[terii eficien]ei \n supravegherea spa]iului aerian [i
asigurarea securit`]ii zborului, \n perspectiva ader`rii la structurile NATO. De asemenea, s-a
discutat despre posibilit`]ile de sprijin reciproc \n vederea asigur`rii pieselor de schimb necesare
\ntre]inerii [i repar`rii tehnicii de avia]ie, precum [i ale utiliz`rii de combustibili [i lubrifian]i de
provenien]` Vest.

Sub semnul
unui nobil
act de culturã
S`rb`torirea a 80 de ani de la inaugurarea
oficial` a Palatului Cercului Militar Na]ional
a fost marcat`, \ntre multe [i interesante
manifest`ri, [i de apari]ia unei lucr`ri despre
acest prestigios centru cultural [i a unui pliant
color cuprinz#nd istoria \n imagini a
impun`torului edificiu din inima Capitalei
Rom#niei.
Lucrarea, un autentic volum omagial,
alc`tuit` de \nsu[i directorul Cercului Militar
Na]ional, colonelul Anton Iancu, [i ap`rut`
\n Editura Expert, este structurat` pe patru
capitole [i o Addenda, aceasta din urm`
cuprinz#nd o sintez` a principalelor evenimente
istorice, politice, militare, culturale [i
protocolare organizate \n s`lile Cercului Militar
Na]ional \n perioada 1990 – 2002, precum [i
numele celor mai reprezentative personalit`]i
ale [tiin]ei, artei, culturii, \nal]ilor demnitari [i
oameni politici, ale forma]iilor [i arti[tilor de
renume care au onorat activit`]ile institu]iei.

Deschis cu titlul
“Actul de cultur` –
sub semnul pasiunii,
valorii [i al calit`]ii”,
se dezvolt` un interesant capitol alc`tuit
din aprecieri, impresii, constat`ri referitoare la reu[ita activit`]ilor desf`[urate la
Cercul Militar Na]ional \n intervalul
1991 – 2002. De
asemenea, o adev`rat` cronic` sentimental` ni se \nf`]i[eaz` prin
reproducerea unor texte din Cartea de Onoare
[i Impresii a “Galeriei Artelor”.
Cartea, ca [i pliantul, se constituie, \n
acela[i timp, dincolo de o vie reprezentare a
celebrului monument istoric [i de arhitectur`,
\ntr-un sugestiv tablou al celor mai \nsemnate
repere de calendar spiritual na]ional.
{i de aceast` dat`, colonelul Iancu a
dovedit ini]iativ` [i inspira]ie, s-a ar`tat din nou
acela[i sufletist conduc`tor [i slujitor al
Cercului Militar Na]ional, contribuind str`lucit
la completarea istoriei celei mai importante
institu]ii de cultur` a Armatei Rom#ne.

Neobosit cronicar
al avia]iei
Prolific scriitor [i
publicist, IONEL
BECHERETEV~DENI este un
nume binecunoscut
nu numai aviatorilor,
ci [i publicului larg.
Neobosit cercet`tor,
pasionat de destinul celor ce au slujit aripile
rom#ne[ti \n veacul care s-a scurs, autorul
surprinde \n c`r]ile, articolele [i reportajele sale
aspecte emo]ionante din via]a unor celebri
aviatori rom#ni, dar [i din a acelora pe care
notorietatea, din varii motive, i-a ocolit.
“Ca s` pot scrie – se confeseaz` Ionel
Becherete – la dorin]a sufletului meu despre
ace[ti eroi, aviatori martiri ai neamului
rom#nesc, urma[i ai lui Vlaicu, nu o dat` am f`cut
\nconjurul ]`rii, c`ut#ndu-i. La fel, i-am c`utat \n
locurile \n care despre ei s-a p`strat mult` vreme
t`cerea, arhivele statului”.
C`r]ile sale, de[i abund` \n date, unele mai
interesante dec#t altele, rod al investiga]iei
istoricului con[tiincios, sunt marcate, totodat`,
de analize pertinente ale biografiilor personajelor
sau ale fenomenului militar, aviatic, politic ori
social, ca [i de un real talent literar.
Fie [i simpla enumerare a c#torva din

lucr`rile lui Ionel Becherete-V`deni certific`
aplecarea sa irezistibil` c`tre cei ce au avut ca
domeniu de activitate zborul, oameni pe care
autorul \i simte aproape de inima sa, de[i unii
se afl` \n \mp`r`]ia cerului: “Aviatoarea
para[utist` Smaranda Br`escu”, “Aviatorul
Romeo Popescu”, “Aviatorul George
Valentin Bibescu”.
Chiar [i atunci c#nd tematica propus` nu
vizeaz` aeronautica, cum este cazul volumului
“Rusalina [i alte povestiri”, autorul nu-[i
dezminte marea dragoste, irezistibila pasiune –
avia]ia. G#ndul lui este tot acolo [i \n volumele
de poezii, ultimul dintre ele ap`rut \n Editura
“C`l`uza”, cu doi ani \n urm`.
L`udabil` ini]iativa autorului de a grupa
\ntr-un volum special portretele a 45 de
“Aviatori Gorjeni”. Curajoas` \ntreprindere, \n
spatele c`reia se ascunde o munc` titanic`.
Am reg`sit aici nota]ii inedite despre figuri
ilustre ale avia]iei noastre, \ntre care \i amintim
pe Henri August, Vasile Craiu, Romeo Popescu,
Virginia Du]escu, Dan Scurtu [i mul]i al]i
reprezentan]i de frunte ai Olteniei care au f`cut
fala aripilor rom#ne[ti.

PETRE B@N~

O revist` a sufletului
AGEND~
A debutat editorial colegul [i
prietenul nostru
de-o via]`, colonelul (r) Iulian
Patca, un condeier
\mp`timit, din talentul [i ardoarea
c`ruia s-a nutrit ani
de-a r#ndul [i se
mai nutre[te \nc`
gazeta ost`[easc`
“ S C U T U L
PATRIEI”, cartea de vizit` [i oglinda de
noble]e ale Corpului 4 Armat` Teritorial
“Mare[al Constantin Prezan”. C#[tig#nd
pariul cu sine, \nving#ndu-[i rezerve ce-i
cinstesc onestitatea [i caracterul at#t de
modest [i de frumos, Iulic` ne-a f`cut un
cadou minunat: cartea de proz` scurt`

Lectur` cu
volupt`]i
“NOP}I CU LUN~ {I VOLUPT~}I”. Opt
bijuterii eman#nd un parfum aparte,
recompun#nd trasee [i biografii de un cazon
suculent [i revigorant, opt splendide
incursiuni, pe c#t de veridice, pe at#t de
pline de lirism, \n via]a unor oameni \n
uniform`, despre care [tie s` ne spun`
pove[ti admirabile, cu mijloacele [i talentul
unui scriitor de cea mai autentic` [i pur`
factur`. O adev`rat` revela]ie, o lectur` cu
volupt`]i stilistice [i artistice de invidiat.
Mul]umim, Iulic` Patca, [i te a[tept`m
cu al doilea volum: “S~ VII {I M@INE”.
(N.R.)

O nou` publica]ie [i-a f`cut apari]ia
\ncep#nd cu luna martie a.c. “Credin]a
ilustrat`“, editat` de Esential Publishing, a
fost lansat`, recent, la Teatrul
Na]ional din Bucure[ti. Spre
deosebire de foarte multe alte
ziare [i reviste care abordeaz`
tematici de la controversate la
nocive, “Credin]a ilustrat`“
[ i - a ales “s ` i l u s t r e z e
fenomenul credin]ei [i
impactul acesteia \n via]a de
zi cu zi a omului modern”.
Realizatorii noii reviste promit
s`
abordeze,
dintr-o
perspectiv`
obiectiv`,
evenimente, locuri [i \nt#mpl`ri
apar]in#nd tuturor credin]elor
[i confesiunilor religioase din
]ara noastr`. De asemenea,
revista va fi un ghid practic al tr`irii
religioase, \n paginile ei urm#nd a-[i g`si loc
trimiteri la s`rb`torile din fiecare lun`, la
locurile sacre din Rom#nia [i de pe alte
meleaguri, dar va dezvolta [i subiecte de

genul tradi]iilor culinare pentru diferite
momente sau perioade de peste an.
Primul num`r ofer` prilejul unei lecturi
deosebit de interesante – vom
\nt#lni oameni cu totul aparte,
locuri minunate, ne vom
\mbog`]i cu \nt#mpl`ri
pilduitoare [i informa]ii dintre
cele mai diverse.
}inuta grafic` a publica]iei
– una modern`, atr`g`toare –
este pus` \n valoare de un tipar
f`r` cusur.
“Credin]a ilustrat`” apare
lunar, cu 80 – 100 de pagini,
\ntr-un tiraj ini]ial de 50.000
exemplare. Va fi difuzat` \n
toat` ]ara [i o pute]i cump`ra
cu numai 18.000 lei.
“Credin]a ilustrat`” este,
prin idee, prin generoasele inten]ii, prin
tematic` [i scriitur`, o revist` a sufletului, a
g#ndului cel bun, a m`rturisirii spre puritate
[i \n`l]are, este o lucrare asupra c`reia ne
vom apleca oric#nd cu drag [i interes.
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Alian]a Nord-Atlantic` (2)

CE ESTE?
CUM FUNC}IONEAZ~?
A[a dup` cum am ar`tat \n
num`rul anterior al revistei, Comitetului Militar i se subordoneaz`
Comandan]ii Strategici (SCs),
respectiv Comandantul Suprem al
For]elor Aliate din Europa
(SACEUR) [i Comandantul
Suprem al For]elor Aliate din
Atlantic (SACLANT). Ce-a de-a
treia component` din aceast`
schem`, Grupul Regional de
Planificare
Canada-SUA
(CUSRPG), nu are un comandant
suprem, responsabilit`]ile de
comand` depinz#nd de structurile
existente ale for]elor din Canada
[i SUA [i de Sistemul NordAmerican de Ap`rare Aerian`
(NORAD).

STRUCTURA
MILITARÃ
COMANDANTUL SUPREM AL
FOR}ELOR ALIATE DIN EUROPA (SACEUR) este responsabil cu
luarea tuturor m`surilor \n limita
posibilit`]ilor [i autorit`]ii sale pentru
a demonstra solidaritatea Alian]ei [i
abilitatea acesteia de a men]ine
integritatea teritorial`, libertatea de
mi[care pe liniile de comunica]ie
maritime, p`strarea [i reinstaurarea
securit`]ii \n zona sa de responsabilitate (AOR). SACEUR reprezint`
cea mai \nalt` autoritate militar` a
Comandamentului Strategic (SC)
pentru Europa, fiind, \n acela[i timp,
[i o persoan` public` foarte important`, \n calitatea sa de principal
purt`tor de cuv#nt al Cartierului
General Suprem al For]elor Aliate din
Europa (SHAPE). Din acest cartier
general se planific` ac]iuni militare [i
se conduc for]ele Comandamentului
Aliat din Europa (ACE). Zona de

responsabilitate a ACE se \ntinde, a[a
cum spune [i numele, peste Europa,
de la nord la sud [i de la est la vest,
incluz#nd Marea Mediteran` [i
Insulele Canare, cu spa]iul aerian
aferent. |n cadrul ACE func]ioneaz`
dou` comandamente regionale
subordonate: For]ele Aliate din
Nordul Europei (AFNORTH) [i
For]ele Aliate din Sudul Europei
(AFSOUTH), c`rora li se subordoneaz` c#te dou` comandamente
componente (aerian [i naval) [i trei,
respectiv patru, comandamente subregionale \ntrunite. Pe l#ng` acestea,

(ACLANT) este aceea de a contribui
la p`strarea securit`]ii zonei
Atlanticului prin protejarea liniilor de
comunica]ie maritime ale alia]ilor,
sprijinirea opera]iilor terestre [i
amfibii [i asigurarea desf`[ur`rii
for]elor de descurajare nuclear` ale
Alian]ei, bazate pe mare. |n configura]ia actual`, ACLANT are \n compunere un num`r de comandamente
subordonate [i cartiere generale
regionale.
STRUCTURA MILITAR~ INTEGRAT~ A NATO este constituit` din

men]inerea p`cii, la asigurarea intereselor comune \n domeniul securit`]ii ]`rilor NATO, precum [i la
p`strarea climatului de securitate [i
stabilitate \n zona Euro-Atlantic`.
Urmare a r`spunderii pe care ONU ia \ncredin]at-o, \nc` de la sf#r[itul
anului 1995, NATO a dislocat for]e \n
zone din spa]iul fostei Iugoslavii,
pentru implementarea Acordului de
pace de la Dayton. Este bine cunoscut` \n acest sens, participarea
for]elor NATO, al`turi de for]e
apar]in#nd altor state, \n compunerea
structurilor IFOR, SFOR [i KFOR
(Implementation Force, Stabilisation
Force [i Kosovo Force).
Din punct de vedere organizatoric,
structura militar` integrat` este
compus` din trei categorii principale,
astfel: for]e de reac]ie imediat` [i for]e
de reac]ie rapid`; for]ele principale de
ap`rare; for]e de \nt`rire. For]ele de

COMITETUL MILITAR (MC)
STATUL MAJOR INTERNA}IONAL (IMS)
BELGIA
BRUXELLES

COMANDANTUL SUPREM AL
FOR}ELOR ALIATE DIN EUROPA
(SACEUR)
SHAPE, CASTEAU
BELGIA

ACE mai subordoneaz` state majore
[i comandamente/for]e care au ca
principal atribut gestionarea for]elor
de reac]ie despre care vom aminti \n
continuare, \n descrierea for]elor
structurii militare integrate NATO.
COMANDANTUL SUPREM AL
FOR}ELOR ALIATE DIN ATLANTIC (SACLANT) are aceea[i misiune
ca [i SACEUR, evident \n zona sa de
responsabilitate, care se \ntinde de la
Polul Nord p#n` la Tropicul Racului
[i de la coasta de est a Americii de
Nord p#n` la coasta vestic` a Africii [i
Europei, incluz#nd Portugalia, f`r`
Insulele Canare, Canalul M#necii [i
Marea Britanie. |n calitatea sa de
comandant strategic, cu sediul \n
America de Nord, SACLANT joac` un
rol important [i \n men]inerea
leg`turii transatlantice \ntre Europa [i
America de Nord. Av#nd ca zon` de
responsabilitate un spa]iu exclusiv
maritim, misiunea principal` a Comandamentului Aliat din Atlantic

Â RACHETE IRAKIENE. Potrivit unor
oficiali de la Washington, cita]i de NEW YORK
TIMES, Irakul a desf`[urat rachete sol-sol la
frontiera cu statul vecin, Kuweit, [i a declan[at
o serie de atacuri aeriene \mpotriva avioanelor
americane ce patruleaz` \n zona de interdic]ie
militar` stabilit` de ONU. |n conformitate cu
sursele citate, Administra]ia american` se teme
de posibilitatea ca aceste rachete s` constituie
o amenin]are la adresa for]elor americane
preg`tite pentru interven]ie \n Irak, precum [i
a Kuweitului [i opozi]iei irakiene. Pe de alt`
parte, din Bagdad, agen]iile de pres` INA [i
IRNA transmit c` Irakul a \nceput distrugerea
rachetelor “Al-Samoud”, cu o raz` de ac]iune
de 190 kilometri, \n tentativa de a opri o
interven]ie militar` interna]ional` \mpotriva sa.
Â AVION F~R~ PILOT. Dup` cum
relateaz` agen]ia american` de [tiri
ASSOCIATED PRESS, prototipul unui avion

COMANDANTUL SUPREM AL
FOR}ELOR ALIATE DIN ATLANTIC
(SACLANT)
NORFOLK, VIRGINIA
SUA

GRUPUL REGIONAL DE
PLANIFICARE CANADA–SUA
(CUSRPG)
ARLINGTON
SUA

contribu]ia cu for]e a ]`rilor membre.
Rolul acestei structuri este de a
asigura ap`rarea teritoriului ]`rilor
membre, conform articolului 5 din
Tratatul Nord-Atlantic. For]ele
multina]ionale ale Alian]ei trebuie s`
fie \n m`sur` s` descurajeze orice
poten]ial agresor, s`-i opreasc`
\naintarea \n cazul producerii unui atac
[i s` garanteze integritatea teritorial`
[i independen]a politic` ale statelor
membre. |n afara misiunilor descrise,
for]ele Alian]ei sunt preg`tite s`
contribuie la prevenirea conflictelor [i
s` desf`[oare opera]iuni de r`spuns
\n situa]ii de criz` (CRO), \n afara celor
descrise \n articolul 5. Un rol esen]ial
au for]ele NATO \n cre[terea
cooper`rii [i \n]elegerii cu ]`rile
partenere [i alte state. }`rile partenere, membre ale Parteneriatului
pentru Pace (PfP), sunt asistate \n
preg`tirea lor pentru o eventual`
participare la opera]iuni PfP sub
conducere NATO.
|n acest fel se contribuie la

reac]ie (imediat` sau rapid`) sunt
structuri extrem de mobile, polivalente, cu un \nalt grad de preg`tire,
gata de ac]iune \n scurt timp, \n caz
de criz`. Acestea au componente
aeriene, maritime [i terestre. For]ele
principale de ap`rare cuprind at#t
entit`]i active, c#t [i de rezerv`,
multina]ionale [i na]ionale, \n m`sur`
s` asigure descurajarea eventualului
agresor, precum [i ap`rarea \n fa]a
agresiunii sau amenin]`rii cu for]a.
For]ele de \nt`rire constau \n efective cu st`ri de preg`tire [i disponibilitate diferite [i pot fi folosite pentru
\nt`rire \n orice zon` NATO, \n scop
de descurajare, managementul crizelor sau ap`rare.
|n general, for]ele NATO r`m#n
sub comand` na]ional` total`, p#n` \n
momentul \n care sunt puse la dispozi]ia Alian]ei pentru o opera]iune
specific`, urmare a unei decizii la nivel
politic.

de v#n`toare pilotat de un
computer s-a \n`l]at de la
sol, \n premier` mondial`.
Testul a durat 12 minute [i
s-a efectuat la baza aerian`
din California. Aeronava,
purt#nd numele “Pegas” [i
indicativul “X-47A”, a zburat deasupra
regiunii [i a aterizat pe pista Centrului Aerian

Naval din Owens Valley (California). Avionul de
lupt` [i-a \ncheiat zborul urm#nd indica]iile preprogramate de speciali[tii de la sol. Aparatul,
av#nd forma unei s`ge]i, lung` de 30 de metri, a
atins altitudinea de 3.500 de metri [i a zburat cu
o vitez` de peste 300 kilometri pe or` – a declarat
purt`torul de cuv#nt al companiei Northrop
Grumman, care a construit prototipul.
Â INCIDENT AVIATIC. Statele Unite ale
Americii au formulat un protest oficial la adresa

Coreei de Nord, ca urmare a incidentului aviatic
militar petrecut \n largul Peninsulei Coreea, \n
spa]iul aerian interna]ional – informeaz` UPI.
Aflat \n misiune de recunoa[tere, aparatul
american de cercetare a fost \ncadrat de patru
avioane militare nord-coreene, \ntre care [i
aeronave de tipul “MiG-29”, care s-au apropiat
de “]int`“ p#n` la 15 metri, \ncerc#nd astfel
s`-l intimideze pe pilotul american [i s`-l
determine s` renun]e la misiune. Avionul
american de recunoa[tere a revenit, p#n` la
urm`, cu bine la baza sa din Japonia. Pentagonul
afirm` c` acesta este primul incident serios
petrecut dup` aprilie 1969, c#nd un avion nordcoreean a dobor#t un avion american de
recunoa[tere de tipul “EC-121”, \n urma c`ruia
au pierit to]i cei 31 de americani afla]i la bordul
aparatului.
Â POSIBIL TRANSFER DE FOR}E.
Comandantul-[ef al for]elor aliate din Europa
(SACEUR), generalul James L. Jones, a
confirmat agen]iei de [tiri F R A N C E
PRESSE c` se poart` discu]ii intense cu
membrii NATO [i cele [apte state invitate la
aderare \n vederea reducerii prezen]ei
americane \n Europa de Vest [i redesf`[urarea for]elor spre Europa de Est. “Avem
\n vedere un nou concept, mai modern, de

CONCEPTUL
CJTF
CONCEPTUL CJTF (For]a
Multina]ional` |ntrunit`), dezvoltat ca
o necesitate a adapt`rii structurilor
Alian]ei pentru a r`spunde mai bine
la noile “provoc`ri” ale momentului –
unele riscuri imprevizibile pentru
pacea [i stabilitatea \n Europa –, a
ap`rut la sf#r[itul anului 1993 [i a fost
oficializat cu ocazia summit-ului de la
Bruxelles, din ianuarie 1994. Conceptul s-a dorit a fi o reflectare a dorin]ei
de cre[tere a rolului Europei \n NATO
[i de interac]iune dintre NATO [i
Uniunea Europei Occidentale (UEO),
respectiv Uniunea European` (UE).
La decizia NAC (Consiliul NordAtlantic, descris \n num`rul anterior),
NATO pune la dispozi]ie elemente ale
for]ei sale pentru desf`[urarea de
opera]iuni conduse de UEO, sprijinind
\n acest fel construirea identit`]ii
europene de securitate [i ap`rare
(ESDI).
Crearea CJTF, configurat` special
pentru anumite tipuri de opera]iuni
militare, trebuie precedat` de aranjamente care s`-i confere mobilitate,
flexibilitate, interoperabilitate [i s`
asigure participarea mai multor
categorii de for]e (Joint) [i mai multor
na]iuni (Combined). Tipurile de
misiuni includ ajutorul umanitar,
men]inerea [i consolidarea p`cii [i
ap`rarea colectiv`. Conducerea acestor for]e se face din comandamente
speciale (CJTF HQs), constituite \n
jurul unor nuclee desprinse din
comandamente “p`rinte” [i \nt`rite cu
elemente (augmentation) din alte
comandamente NATO [i ]`rile
partenere. Comandamentele CJTF
sunt construite \n sistem modular, \n
dimensiunea [i configura]ia necesare
\ndeplinirii misiunilor concrete pentru
care s-a creat for]a respectiv`.
Comandamentele CJTF au fost
exersate cu diferite ocazii, \n special
\n cadrul exerci]iilor NATO sau
NATO/PfP. O dat` cu implementarea
final` a acestui concept, Alian]a va
dispunde de un element important \n
managementul crizelor \nceputului de
secol XXI.

C`pitan-comandor
TACHE JURUBESCU

implantare a bazelor noastre”, \n scopul de
“a r`spunde mai bine sfid`rilor conven]ionale” – a explicat demnitarul american.
|n mod concret, se are \n vedere diminuarea prezen]ei militare americane \n
Vestul Europei, prin crearea unei “re]ele”
de baze, \n care trupele “vor sta]iona
pentru perioade mai mici de timp [i \n
func]ie de exigen]ele militare”. P#n` \n
var`, generalul american va vizita ]`rile
membre NATO [i invitate la aderare,
pentru a-[i face o imagine global` a
transform`rilor ce vor interveni p#n` \n
aprilie 2004.
Â “ANGARA” Din Moscova, agen]ia
de pres` ITAR-TASS informeaz` c` \n
Federa]ia Rus` se afl` \n curs de finalizare
racheta purt`toare “Angara”, ale c`rei
test`ri sunt prev`zute a se def`[ura \n
cursul acestui an. Noua rachet` va fi
folosit` pentru plasarea pe orbit` a
sateli]ilor militari de pe poligonul Plestesk,
aflat \n curs de modernizare. Se preconizeaz` ca actualele rachete, de tip
“Proton”, s` fie utilizate exclusiv pentru
lansarea sateli]ilor cu destina]ie civil` (de
pe cosmodromul Baikonur, din Kazahstan).
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Un salariat al fabricii ne spunea c`, de fiecare
dat` c#nd pilo]ii decoleaz` \n zboruri de
\ncercare, \[i face semnul crucii. {i nu numai el.
Asta nu pentru c` ar avea \ndoieli asupra calit`]ii
aparatului. Pentru securitatea deplin` a celor
pleca]i \n \nalturi s` le probeze truda [i c`rora
nu se [tie ce li se poate \nt#mpla, \l roag` pe
Dumnezeu s`-i ocroteasc`.
To]i cei cinci pilo]i de azi ai centrului sunt –
nici nu se putea altfel! – pilo]i clasa 1 [i instructori
de zbor: c`pitan-comandorii Petre Matei,
Marius Predescu [i Daniel V\rdol, veni]i de
la Deveselu, de la MiG-21; locotenentcomandorul Aurelian Cojocaru [i c`pitanul
Ionu] Arghiropol.

Unicat \n Armata [i Avia]ia Rom#niei
Au zburat toate variantele IAR-ului 99, de la
 Acolo unde totul este supercomputerizat
“99” standard p#n` la “{OIM”. Cojocaru este
 Speciali[ti [i pilo]i de excep]ie, dot`ri de ultim` genera]ie
autohton, a pilotat, \ntre altele, IAR-ul 93,
Aghiropol a venit de la Fete[ti.
 O nou` unitate de m`sur` a satisfac]iei: eforturile prelungite
La Craiova se zboar` ziua [i noaptea \n toate
Anul de instruc]ie abia \ncheiat [i pentru ei
condi]iile meteorologice. |n ora[ul care a dat ]`rii
a fost unul benefic; cel mai bun din ultima vreme
[i avia]iei militare pilo]i [i comandan]i de
\n
privin]a
num`rului orelor de zbor: fiecare a
renume, acolo unde au func]ionat, timp de
s` redea, s` prelucreze, s` informeze, s`
ajungi s` st`p#ne[ti o asemenea tehnic`, trebuie
executat circa 100 ziua [i 20 noaptea, \n toate
decenii, unit`]i [i mari unit`]i de avia]ie reactiv`,
avertizeze \n fapt asupra a tot ce se produce,
mult` munc`, [tiin]`, inteligen]`.
condi]iile meteo.
fie c` acestea s-au chemat, \n decursul anilor,
comandat sau mai pu]in comandat.
Informa]ii despre obiectul muncii laboraMulte [i diverse sunt sarcinile pe care ei le
regiment, grup, baz` aerian`, divizie sau flotil`,
|n sprijinul activit`]ilor de preg`tire sau
torului de cercet`ri [i \ncerc`ri \n zbor, ca [i
au de \ndeplinit. De la
aerodromul tr`ie[te \nc` atmosfera zilelor de
analiz` a zborului au echi\ncerc`rile \n zbor ale
zbor. B`nia a \nsemnat [i \nseamn`, \n afar` de
pamente pentru redarea la
avioanelor nou construite
mult mediatizatele uzine Electroputere [i de alte
sol a \nregistr`rilor audio [i
de Avioane SA Craiova, la
\ntreprinderi [i institu]ii de interes na]ional, [i
video de la bordul avionului,
verificarea la sol [i \n aer a
avia]ie.
echipament de sol pentru
echipamentelor de avia]ie
La Craiova exist`, \n incinta Societ`]ii de
preg`tirea, analiza [i evifurnizate de produc`torul
Aeronave a Fabricii de Avioane o unitate unicat
den]a zborurilor de \ncerintern [i cel din str`in`tate,
\n Armata [i Avia]ia Rom#n`: Centrul de
care, echipament pentru
la finalizarea \n activit`]i
Cercet`ri [i |ncerc`ri \n Zbor. Denumirea,
\nregistrarea/interpretarea
practice \n zbor a temelor
ca la o firm` de “n” stele, o are din 1994. A fost
cartelelor cu datele prograde cercetare propuse \n
“n`[it” \n baza unei hot`r#ri a Guvernului, c#nd
mate ale misiunii, videointeriorul Centrului sau
s-a reorganizat fostul Centru de \ncerc`ri \n zbor,
recordere.
primite din afar`.
“n`scut” cu dou` decenii \n urm`.
O demonstra]ie comNu demult au fost
Unitatea desf`[oar` activit`]i aeronautice
plex`, chiar din cabina unui
finalizate \ncerc`rile \n zbor,
militare [i are statutul de centru de cercetare
IAR-99 {OIM, despre ce
dup` ie[irea din fabrica]ie,
[tiin]ific` [i de testare-evaluare \n cadrul
\nseamn` modernizarea,
a \nc` dou` IAR-99 “{OIM”
desf`[ur`rii programelor de achizi]ii [i \nzestrare
\mpreun` cu firma ELBIT,
[i testate aeronavele \n
a Avia]iei Militare [i a altor categorii de for]e. {i
a elegantului avion de
diverse configura]ii cu
are toate condi]iile pentru a-[i \ndeplini
concep]ie [i construc]ie pur
rachete [i bombe la bord,
obiectivele propuse: mijloace [i aparatur` tehnic`
rom#neasc`, ne ofer`
precum [i multe alte sarcini
de mare performan]`, oameni f`cu]i parc` pentru
c`pitan-comandorul
din planul de testare [i
misiunile speciale pe care le execut`, speciali[ti
Daniel V\rdol. I se al`tur`
La Salonul Aeronautic Interna]ional de la Farnborough, pas`rea m`iastr`
evaluare, procese continue,
[i pilo]i de \nalt` clas`. Cu dragoste de profesie,
doi ingineri, care, din c#te
fabricat` la Craiova, IAR-99 “{OIM”, s-a bucurat de aprecieri unanime
de mare solicitare fizic` [i
de munc`. Oameni ai datoriei, ca [i ai riscului,
ni s-a spus, sunt nelipsi]i de
intelectual` \n care se
deopotriv`.
la exploatarea aparatelor de
urm`re[te fiabilitatea sistemelor pe toat` durata
Sarcinile sunt nu numai diverse, ci [i cu un
zbor: locotenent-comandorul ing. Constantin
despre \ntreg sistemul de calculatoare integrat
ciclurilor de via]` ale acestora.
grad sporit de complexitate. De la cercet`ri [i
Nu]` [i inginerul Constantin Stancu.
\n Centru, ob]inem, tot prin intermediul c`pitanA[a se explic` faptul c` de multe ori, dup`
\ncerc`ri la sol [i \n zbor, \n scopul certific`rii
O concluzie se impune tot mai pregnant. Nu
comandorului V\rdol, de la inginerii Eugen
ce personalul Societ`]ii Avioane Craiova
sau omolog`rii aeronavelor, configura]iilor de
poate fi vorba de zbor pe un avion modern, de
Dumitru [i Eugen Tru[c`.
p`r`se[te \ntreprinderea, ei r`m#n \n fa]a
\narmare ale acestora, echipamentelor
calculatoarelor s` mediteze la noi [i noi
[i sistemelor de bord, armamentului
experimente, solu]ii, probleme ce se cer
[i muni]iilor de avia]ie, la analize ale
rezolvate. {i mai g`sesc timp s` se preg`teasc`,
fiabilit`]ii sistemelor, verific`ri
o bun` parte dintre ei, pentru a sus]ine examene
metrologice, analize chimice ale
la facult`]ile de aeronave, de drept ori [tiin]e
carburan]ilor, lubrifian]ilor de avia]ie
economice pe care le urmeaz`. {i \n tot acest
De la \nfiin]area sa, Centrul s-a
[i auto, elaborarea documenta]iei de
timp, sunt preocupa]i de preg`tirea teoretic` [i
bucurat de serviciile unor pilo]i
exploatare la sol [i \n zbor a
practic` \n zbor a patru pilo]i din Statul Major al
valoro[i. Spa]iul nu ne \ng`duie s`-i
aeronavelor.
For]elor Aeriene, care vor deveni instructori pe
amintim pe to]i. Competen]a,
Personalul Centrului este cel ce
IAR-99 “{OIM”: c`pitan-comandorul Florea
rigoarea [i, nu \n ultimul r#nd,
actualizeaz` Normele de exploatare a
Dr`ghici, locotenent-comandorii Marian
tr`s`turile lor de caracter i-au
aeronavelor pe baza datelor ob]inute
Enache, Niculin Neagoe, Adrian Cri[an.
propulsat pe c#]iva \n func]ii \nalte \n
\n urma \ncerc`rilor intensive a
Iat` de ce, cu \ndrept`]it` m#ndrie,
avia]ia militar` sau cea civil`.
acestora \n zbor.
comandantul, comandor ing. Nicolae
Generalul de flotil` aerian` {tefan
La o asemenea ac]iune se aflau
Constantin, aprecia profesionalismul personaVoian este unul dintre ei.
angaja]i chiar \n zilele c#nd ne-am
lului pe care \l conduce, 60 la sut` din el fiind cu
Comandorul Gheorghe St`nic` a
interesat de activit`]ile, preocup`rile
studii superioare, iar dintre ace[tia, mai mult de
fost primul care a prezentat \n zbor
pilo]ilor, ale tehnicienilor [i
jum`tate, sunt cercet`tori [tiin]ifici principali.
\nt#iul avion reactiv rom#nesc IARspeciali[tilor.
93, apoi {tef`nel Wagner – IAR-ul 99,
Sunt obiective de maxim`
Cristian Muscalagiu a uimit asisten]a
importan]` [i de mare actualitate pe
C`pitan-comandorul Daniel V\rdol, pilot de \ncercare [i
cu evolu]iile sale la mitinguri aeriene
care
comandantul
Centrului,
Cuvintele de laud`
instructor de zbor \n toate condi]iile meteo, unul din cei cinci
\n str`in`tate [i \n ]ar`. Cehii, de
comandorul inginer Nicolae
spuse
despre acest colectiv
renumi]i zbur`tori ai Centrului
pild`, au r`mas \nm`rmuri]i.
Constantin, [i subordona]ii s`i le au
cu ocazia diferitelor vizite
Comandorul Mitic` Mirea a fost ani
permanent \n aten]ie.
de zile “num`rul unu” la IAR-99, ca [i Gheorghe
Impresioneaz` aici suita de laboratoare de
\ndeplinirea unor misiuni complexe de lupt`, \n
ale unor \nalte personalit`]i
Tama[. |ntr-un frumos anotimp al anilor ’90, pe
cercetare aplicativ`, sta]ia-sol din sistemul de
afara unei preg`tiri temeinice \n domeniul
din domeniul industriei
aerodromul Ianca, le-au f`cut trecerea pilo]ilor
teletransmisie, dar [i turnul – singurul din ]ar`
informaticii. |n lumea de azi, arhiinformatizat`,
de acolo pe noul tip de avion. |i iubeau to]i pe
– pentru executarea film`rii aeronavelor \n
supercomputerizat`, se simte nevoia \nnoirii \n
aeronautice [i \nv`]`m#ncei doi a[i. Aveau ce \nv`]a de la ei.
evolu]ii de decolare [i aterizare ori \n zbor la
toate planurile.
tului universitar, ca [i la
Aici, calit`]ile de zbur`tor ale celui de la
joas` \n`l]ime.
Cu ochii la demonstra]iile c`pitanmanifest`rile de profil
man[` sunt primordiale. La ei, la pilo]ii
A apus de mult vremea c#nd \ncerc`rile
comandorului Daniel V\rdol, \n fapt la datele
\ncerc`tori, poate mai mult dec#t la cei din
avioanelor \n zbor \nsemnau c#teva evolu]ii, e
afi[ate pe display-ul din cabin`, g#ndul ne duce
organizate \n ]ar` [i \n
unit`]ile de lupt`, imprevizibilul poate ap`rea
drept la fel sau poate chiar mai riscante dec#t
nostalgic la vremurile c#nd confruntam harta,
str`in`tate sunt o carte de
oric#nd, fiind vorba de aparate cu care, fie ini]ial,
azi, c#nd pilo]ii “\ndoiau” aeronavele p#n` la
legat` cu elastic de picior, cu terenul, la manivela
sau \n urma unor modific`ri, moderniz`ri, se
vizit` notabil`, de onoare.
limita posibilului [i certificarea calit`]ii se d`dea
cu care c`utam frecven]a potrivit` pentru a ne
zboar` \n premier`. De aceea sunt unici. Locul
dup` buna lor comportare \n zbor. Acum totul
\nscrie cu avionul pe drumul spre cas`. Acum
lor, \n inima constructorilor de avioane, ca [i \n
este riguros. |nc` de la activit`]ile de preg`tire a
totul pare at#t de simplu, de interesant, de
cea a pilo]ilor ce urmeaz` s` zboare avionul
zborului. Echipamente moderne, unul mai
frumos. Nu te mai pa[te riscul s` te r`t`ce[ti pe
Comandor (r) PETRE B@N~
autorizat de ei, este unul cu totul [i cu totul
performant dec#t cel`lalt, ajung#nd p#n` la cele
cerul patriei, s` gre[e[ti ]inta, s` intri \n coliziune
ADRIAN SULT~NOIU
deosebit.
de ultim` genera]ie, au darul s` \nregistreze [i
cu avionul de l#ng` tine, s`..., s`... Dar p#n` s`

Centrul de Cercet`ri [i |ncerc`ri \n Zbor Craiova

Perimetrul riscului
[i competen]ei
Sub semnul
rigorii

La limita
posibilului
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TYPHOON

F-15 STRIKE EAGLE
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Misiuni: suprema]ie aerian`, atac.
Utilizatori: SUA.

Misiuni: suprema]ie aerian`, atac.
Utilizatori: Marea Britanie, Germania, Italia, Spania.

Armamentul:
 Tun: 20 mm;
 Rachete aer-aer: AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-7 Sparrow;
 Rachete aer-sol: AGM-65 Maverick, AGM-88 HARM, BLU-109 JDAM;
 Bombe: MK 20/82/84, BSU 49/50, GBU 10/12/15/24, CBU 52/58/71/87/89.

Armamentul:
 Tun: 27 mm;
 Rachete aer-aer: ASRAAM, AIM-9L Sidewinder, FMRAAM, AIM-120 AMRAAM, ALARM;
 Bombe: Mk 117, BL 755, GBU 10/16.
Raza de ac]iune (km): 650

Raza de ac]iune (km): 1.270
Anvergura:
13,5 m;
Lungimea:
19,43m;
|n`l]imea:
5,63 m;
Greutatea:
14,5 t;
Motoarele:
2 x 97,9 kN.
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Armamentul:
 Tun: 2 x 30 mm;
 Rachete aer-aer: MICA, Magic 2, Super 530 F, Sky Flash.
 Rachete aer-sol: Durandal, Belouga, Armat, Apache, Scalp, As 30 L, AM 39, ASMP.
 Bombe: BGL 1.000, BM 400, BAP 100.
Misiuni: suprema]ie aerian`, atac.
Utilizatori: Fran]a, Grecia.
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3000

Plafonul (km): 15

Anvergura:
9,13 m;
Lungimea:
14,6 m;
|n`l]imea:
5,20 m;
Greutatea:
7,5 t;
Motoarele:
.2 x 79,2 kN.
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Anvergura:
10,95 m;
Lungimea:
15,96 m;
|n`l]imea:
5,28 m;
Greutatea:
11 t;
Motoarele:
2 x 90 kN.

Anvergura:
8,6 – 13,9 m;
Lungimea:
16,7 m;
|n`l]imea:
5,95 m;
Greutatea:
14,1 t;
Motoarele:
2 x 71,5 kN.

Armamentul:
 Tun: 2 x 27 mm;
 Rachete aer-aer: AIM-9 Sidewinder, Sky Flash, AMRAAM, ASRAAM;
 Rachete aer-sol: Apache, Alarm, Sea Eagle, Kormoran 1/2, Brimstone, Storm Shadow,
AGM 65;
 Bombe: Paveway, Rockeye 2, BL 755, B61, WE 1A7B.
Misiuni: suprema]ie aerian`, atac, recunoa[tere.
Utilizatori: Germania, Marea Britanie, Italia.
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Pagin` realizat` de locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
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 “Am fost
rechemat la oaste”

|n unit`]i, un nou an de instruc]ie

Osta[i la \nceput
de drum
Pentru o bun` parte din tinerii a c`ror v#rst` “b`tea”
spre dou` decenii de existen]`, luna februarie a acestui
an a consemnat un eveniment deosebit de important \n
via]a lor: \ncorporarea. Timp de un an, ei \[i vor satisface
serviciul militar. Un lucru care nu este simplu, dar care
trebuie f`cut bine [i la timpul lui. Foarte important`
pentru reu[ita \n ost`[ie este perioada de \nceput, felul
\n care se... execut` primii pa[i pe un “t`r#m” nou,
acomodarea cu un program strict, bazat pe disciplin`,
pe reguli bine definite, ce trebuie \nsu[ite [i respectate
\ntocmai.

D

espre contactul recru]ilor
cu sistemul militar,
despre perioada lor de
adaptare, cu durata de trei s`pt`m#ni,
ne-a vorbit maiorul C`t`lin Ghe]i,
[eful de stat major al Batalionului
de Instruc]ie din cadrul {colii de
Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete
Antiaeriene. Am aflat, astfel, c`
majoritatea comandan]ilor care au
primit recru]i au experien]` \n
domeniu, [tiu ce [i cum trebuie f`cut
pentru a simplifica lucrurile, pentru
a-i ajuta pe tinerii osta[i afla]i la
\nceputul unei perioade deosebite din
via]a lor. Un rol important \n acest
demers \l are consilierea psihologic`
[i religioas` ce este asigurat`
militarilor. Firesc, exist` militari care
se adapteaz` mai greu, dar r`bdarea
[i experien]a comandan]ilor au dat,
chiar dac` \ntr-un interval de timp
ceva mai mare, \ntotdeauna rezultate.
Pentru cei cu probleme de s`n`tate,
asigurarea medical` este prompt`,
permanent` [i de calitate. Hr`nirea [i
cazarea militarilor sunt, de asemenea,
factori importan]i \n asigurarea
energiei [i confortului zilnic, fapt
pentru care conducerea unit`]ii
\ncearc` s` asigure cele mai bune
condi]ii.

special la \nsu[irea “tainelor” pasului
de defilare. Sincronizarea m#inilor [i
a picioarelor, pozi]ia corpului, privirea
\nainte... cam multe elemente de
st`p#nit \n acela[i timp! Dar, \ncet\ncet, le-a dat de cap. La [edin]a de
tragere a crezut c` va da “clas`“
colegilor, \ntruc#t tr`sese cu pu[ca cu
aer comprimat \n via]a civil` [i
considera c` avea ceva experien]`, dar
n-a fost chiar a[a! Zgomotul primului
glon] tras nu numai c` l-a f`cut s`-i
]iuie urechile c#teva ore, dar l-a
sim]it... p#n` \n pl`m#ni! Cu toate
acestea, Savu]a este optimist, are
\ncredere \n for]ele proprii.

 “A[tept cu
emo]ie clipa
solemn` a
Jur`m#ntului
Militar”
Soldatul Florin Lucian Luca
este din Bra[ov [i a terminat [coala
profesional`, cu specializarea [ofer
mecanic auto. A intrat pe poarta
caz`rmii cu speran]a c`-[i va putea

 “|ncet-\ncet,
intru \n caden]`”
Soldatul Marius Grigore
Savu]a vine din Oradea [i are 20 de
ani. Este singur la p`rin]i [i nu
consider` c` a descins \n armat` din
“puful” casei p`rinte[ti, \ntruc#t a
practicat fotbal de performan]` 12 ani,

l-au ajutat \ns` s` se acomodeze, s`-[i
g`seasc` locul \n cadrul subunit`]ii.
Examenul primei etape din serviciul
militar \l va sus]ine, \n opinia sa, o dat`
cu depunerea Jur`m#ntului Militar.
Important: \n ajunul zilei \n care va
rosti leg`m#ntul ost`[esc soldatul
Luca va \mplini 20 de ani.

 “Am dep`[it
faza acomod`rii”
Soldatul Florin Chiaburu este
din Z`rne[ti [i are 21 de ani. Are un
fizic impresionant, este sportiv, a
practicat boxul de performan]`. O fire
direct`, sincer`. Ne-a m`rturisit c`

timp \n care a stat mai mult prin
cantonamente. Ca urmare, s-a adaptat
mai u[or la rigorile vie]ii militare,
armata fiind pentru el, dintr-un anumit
punct de vedere, un “cantonament” de
un an! Firesc, au fost [i probleme, \n

\ncredere \n for]ele proprii cum nu a
mai tr`it p#n` atunci. {i a tras bine.
C#nd era acas`, mergea la biseric`
destul de des. |ntruc#t a trecut ceva
timp de c#nd nu a mai c`lcat pragul
unui l`ca[ sf#nt, iar cum \n apropierea
unit`]ii se afl` o m#n`stire, [i-a propus
s` ajung` c#t mai cur#nd acolo. La
prima \nvoire...

 “Prea pu]in timp
liber, prea mult`
rigoare”

prima zi \n armat` a fost [i cea mai
grea. Ca [i cum ar fi fost f`cut K.O.!
De[i fratele lui, care a f`cut armata, \l
preg`tise psihic pentru acest moment
[i considera c`-l va dep`[i relativ u[or,
abia la fa]a locului a realizat c` prietena
sa, Silvia, cu care se cunoa[te de doi
ani, \i va fi aproape... doar \n poz`, iar
via]a tihnit` de acas` va fi timp de un
an doar o frumoas` amintire. A doua
zi, totu[i, situa]ia nu i s-a mai p`rut
chiar at#t de neagr`. {i-a f`cut prieteni
\n r#ndul colegilor, a \nceput acomodarea cu rigorile sistemului militar. |n
c#teva zile a ajuns pe “linia” de plutire.
Rezisten]a fizic`, solicitat` din plin \n
desele-i peregrin`ri de pescar pasionat
[i v#n`tor ocazional, l-a ajutat \n
aceast` iarn` grea, \ntruc#t a executat
nenum`rate servicii de planton [i
patrulare, f`r` a avea nici cea mai mic`
problem` de s`n`tate.

 “M` simt mai
sigur pe mine”

pune \n aplicare cuno[tin]ele din
domeniul auto, dar [i hot`r#t s`-[i
\ndeplineasc` promisiunea f`cut`
mamei sale: de a termina stagiul
militar cu gradul de caporal. De[i
calculele lui erau destul de simple,
primele zile \n armat` s-au dovedit mai
grele dec#t se a[tepta. Avea impresia
c` viseaz`: zi de zi, ceas de ceas,
\nconjurat de militari, de obiecte cu
care \nc` nu s-a obi[nuit, fiecare
activitate derulat` \ntr-un algoritm
strict. Ruperea de programul de acas`
a fost parc` prea brusc`. Activit`]ile
zilnice, diverse, \n marea lor majoritate cu caracter de noutate, la care
\n mod constant se ofer` voluntar,

Soldatul Lucian Moisescu este
din C`l`ra[i [i a \nceput stagiul militar
pentru... a doua oar`. Greu de crezut,
nu-i a[a? A mai fost luat \n armat` \n
urm` cu un an [i opt luni. A efectuat
stagiul militar dou` luni, dup` care a
fost clasat medical, cu diagnosticul
“osteom femur st#ng”. Timpul a trecut
[i... a fost rechemat la oaste. S-a
(re)acomodat cu sistemul militar
relativ repede, mai greu \ns` cu
situa]ia sa: dac`-i vor reap`rea durerile
la picior [i va fi din nou clasat, va trebui

Soldatul Florin Buza[ este din
Oradea [i a terminat [coala profesional`, cu specializarea electrician.
Nu a apucat s` profeseze, \ntruc#t a
hot`r#t s` dea curs unei pasiuni mai
vechi [i a luat... cursuri de vioar`. Mai
\n glum`, mai \n serios afirm` c`
atunci c#nd a fost luat \n armat` era...
\n plin elan artistic. Prietenii au avut
“grij`“ s`-i spun` c#t de grea este
armata, “lini[tindu-l”, totodat`, cu
faptul c` sistemul militar \i va oferi
posibilitatea s` devin` un “artist” al
pasului de defilare [i un “virtuoz” al
m#nuirii armamentului. Iarna grea l-a
“c`p`tuit” cu o r`ceal`. Simte, \ns`, c`
pe zi ce trece devine mai c`lit, mai
sigur de sine. Prima [edin]` de
tragere, de[i i-a st#rnit o puternic`
emo]ie, i-a dat un sentiment de

Soldatul Cristian T`n`soiu este
din Craiova [i are 21 de ani. Cu o
sinceritate dezarmant`, ne-a m`rturisit,
din start, c` pentru el satisfacerea

serviciului militar nu constituie ceva ce
[i-ar fi dorit. Ca urmare, acomodarea
cu rigorile cazone a fost foarte grea.
Echiparea, sp`larea [i hr`nirea \ntr-un
interval determinat de timp au
constituit primele impedimente majore
pentru el. Timpul liber este mult prea
scurt [i, totodat`, suficient de... lung
ca s`-[i aminteasc` de faptul c` nu cu
mult timp \n urm`, cam la acela[i
moment al zilei, era cu “ga[ca” la o
bere, povestind c#te-n lun` [i \n stele.
|nceperea programului de instruire nu
a f`cut dec#t s` pun` sare pe “ran`“.
Singurul lucru care l-a scos din apatia
ce-l cuprinsese a fost desf`[urarea
primei [edin]e de tragere. Cu toate
acestea, comandantul s`u de pluton
ne-a precizat c` nu intr` \n categoria
militarilor care fac probleme. Se
\ncadreaz` \n program, este disciplinat,
dar nu manifest` interes dec#t pentru
acumularea minimului de cuno[tin]e
militare. Trebuie s` recunoa[tem: este
[i acesta un mod de a satisface serviciul
militar! Dar nu cel bun!

s` vin` pentru a treia oar` \n armat`?
El prefer`, desigur, s` fie perfect
s`n`tos [i s`-[i satisfac` serviciul
militar integral, la specialitatea
rachete sol-aer.

 “|ncep s`
\n]eleg ceea ce mi
se cere”
Soldatul Tiberiu Radu este din
Valea lui Mihai, Bihor, [i are 20 de ani.
Pentru a te adapta unui sistem, trebuie
s` \n]elegi regulile dup` care acesta
func]ioneaz`. |n primele zile de
armat`, el tocmai aici a avut probleme,
\n \n]elegerea a ceea ce i se cere [i ce
trebuie s` fac`, \ntruc#t acas` la el se
vorbe[te doar limba maghiar`. Dar

faptul c` a f`cut [coala profesional` la
sec]ia rom#n` l-a ajutat, \ntruc#tva, [i
\l ajut` [i acum, \n armat`.

A[adar, problemele militarilor, \n \ncercarea de a se
acomoda cu via]a cazon`,
cunosc o varietate [i o
complexitate greu de b`nuit.
Dar cu voin]`, cu ajutorul
camarazilor, cu tactul [i
\n]elegerea comandan]ilor, \n
c#teva zile lucrurile intr` \n
normal sau, oricum, aproape
de normal. Ceea ce este cel
mai important.
C`pitan CRISTIAN PREDA
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“Cariera militar` –
alegerea ta cea mai bun`”

CORNERSTONE 2003
Comandamentul Brig`zii Multina]ionale de Geniu din Plovdiv,
Bulgaria, a fost gazda lucr`rilor Conferin]ei Finale de Planificare a
exerci]iului CORNERSTONE 2003.
Pe durata celor cinci zile, c#t a durat conferin]a, s-au discutat
[i finalizat Memorandumul de |n]elegere, Aranjamentele Tehnice
[i Instruc]iunile de Planificare a Exerci]iului. De asemenea, au fost
detaliate aspectele referitoare la oferta de for]e participante, Planul
de afluire/defluire a for]elor [i mijloacelor la exerci]iu [i Programul
de preg`tire/antrenare a unit`]ilor de geniu participante.
Colonelul Titi Muza[, [eful deta[amentului ce va reprezenta
Statul Major al For]elor Aeriene la CORNERSTONE 2003, ne-a
precizat c` “participarea la acest exerci]iu ne ofer` posibilitatea

cunoa[terii tehnicii [i metodelor de lucru ale geni[tilor din alte ]`ri,
aplic`rii procedurilor de lucru pe linie logistic` \ntr-un mod unitar,
punerii \n practic` a unor m`suri de asigurare de lupt` care vizeaz`
paza [i ap`rarea dispozitivelor ce vor fi ocupate de trupele implicate
\n exerci]iu, potrivit standardelor NATO, [i, nu \n ultimul r#nd, a
realiz`rii unor lucr`ri concrete, care r`m#n \n exploatarea noastr`“.
La exerci]iul CORNERSTONE 2003, care se va desf`[ura \n
perioada 15 mai – 15 iulie 2003, Statul Major al For]elor Aeriene va
participa cu un deta[ament format din 180 de militari, inclu[i \n
comandamentul exerci]iului, \n subunit`]ile de geniu lucr`toare [i
de poli]ie militar`, \n grupul de sprijin [i cu 27 mijloace de geniu [i
.)
auto. (C.P
(C.P.)

Prevenirea
[i combaterea micozelor
Agen]ii fungici sunt organisme microscopice din categoria ciupercilor care tr`iesc
sub form` de saprofi]i sau parazi]i, unii dintre
ei av#nd capacitatea de a produce o serie
de afec]iuni omului sau animalelor. Toate
aceste ciuperci sunt \nzestrate cu o cantitate
apreciabil` de enzime care le permit s`
digere [i s` asimileze numeroase substan]e
din mediul extern, adapt#ndu-se la condi]ii
de via]` dintre cele mai diverse. Ele sunt
capabile, de asemenea, s` sintetizeze
diverse toxine nocive pentru organismul
parazitat. Agen]ii patogeni provoac`
dermatofi]iile. Acestea se \mpart \n trei
categorii: epidermofi]iile (cu subcategoriile
clinice epidermofi]ia interdigital`, epidermofi]ia inghinal`, epidermofi]ia trunchiului
[i membrelor), onicomicozele, infec]iile
micotice ale p`rului.
Epidermofi]ia interdigital` afecteaz`
spa]iile dintre degetele de la picioare [i chiar
talpa. Se manifest` prin prurit local,
descuama]ie, fisuri dureroase. Netratat`,
epidermofi]ia interdigital` poate duce la
apari]ia complica]iilor: erizipel, limfangit`,
eczeme.
Epidermofi]ia
inghinal`
este
localizarea agentului patogen la nivelul plicii
inghinale [i se manifest` clinic prin placard
ro[u, bine delimitat, prurit intens. Se
transmite prin intermediul prosoapelor,
cear[afurilor, halatelor, dar [i prin contactul
direct cu o persoan` bolnav` (cu ocazia
raporturilor sexuale).
Epidermofi]ia
trunchiului
[i
membrelor
membrelor,, produse de aceea[i agen]i
patogeni ca [i epidermofi]ia plantar` [i
inghinal`, apare clinic sub form` de pl`ci
sau placarde de culoare ro[ie acoperite de
scuame.
Este absolut necesar ca to]i bolnavii
dintr-o colectivitate s` fie depista]i [i trata]i
corect, iar la sf#r[itul curei s` fac` examenul
micologic pentru a se confirma vindecarea
lor. Dup` tratament, \nc`l]`mintea, ciorapii,
prosoapele [i cear[afurile vor fi dezinfectate. |n colectivit`]ile \nchise este bine
ca, prin examene periodice s` fie depista]i
[i trata]i to]i purt`torii de epidermofi]ii. Se
impune o intens` educa]ie sanitar` \n
vederea interzicerii \mprumutului de obiecte
personale \ntre membrii colectivit`]ii
(papuci, ciorapi, prosoape, foarfeci de unghii
etc.) prin intermediul c`rora se transmit u[or
fungi de la omul bolnav la cel s`n`tos.
Se va evita, pe c#t posibil, purtarea
\nc`l]`mintei confec]ionate din cauciuc sau

din \nlocuitori de piele [i a ciorapilor din fibre
sintetice, mai ales acolo unde se lucreaz`
\n mediu umed [i cald.
Se va insista asupra necesit`]ii unei
igiene riguroase a fiec`rui individ, precum
[i a combaterii transpira]iei abundente, \n
special a picioarelor, care predispune la
aceast` infec]ie.
Onicomicozele sunt infec]ii cu dermatofi]i ale unghiilor [i se manifest` clinic
prin \ngro[area [i colorarea unghiei care
devine friabil` [i sf`r#micioas`.
Apari]ia unui caz de onicomicoz`
\ntr-o colectivitate sau familie trebuie s`
constituie un semnal de alarm`, deoarece
persoana contaminat` constituie un focar
de infec]ii pentru cei din jur. Unghia bolnav`
se rupe spontan [i micile fragmente
\mpr`[tiate prin camere [i baie sunt pline
de spori fungici care se fixeaz` apoi u[or
pe persoanele s`n`toase. |n general, toate
m`surile de prevenire [i combatere
specificate la epidermofi]ii sunt valabile [i
la onicomicoze. O men]iune special` o
constituie prevenirea infec]iei prin manichiur`. Este obligatoriu ca o manichiur` s`
se fac` cu instrumente sterilizate sau cu
instrumente de unic` folosin]`.
Infec]iile micotice ale p`rului
(pilomicoze) sunt mai frecvente la copii.
Sursa de infec]ie o reprezint` omul bolnav
sau animalul.
M`suri de combatere [i prevenire
Cu c#t este depistat mai repede primul
caz, izolat [i tratat corect, cu at#t se va
\mpiedica apari]ia epidemiei \n r#ndul
colectivit`]ii. Sursa animal` este deseori
\nt#lnit`, mai ales \n cazurile de microsporie
la pisic`. Boala se manifest` prin leziuni ale
p`rului, asem`n`toare cu cele \nt#lnite la om.
De asemenea, c#inele poate fi afectat
de microsporie, pe care o poate transmite
cu u[urin]` copiilor.
Tratamentul medicamentos al micozelor cutanate, pilare [i ale unghiilor dispune
\n prezent de o gam` foarte divers` de
preparate farmacologice, extrem de eficiente, dar [i foarte scumpe.
|n concluzie, m`surile de prevenire sunt
u[or de aplicat, ieftine [i asigur` o protec]ie
eficient`.

Colonel dr. ALEXANDRU ELIAD
medic [ef al S.M.F.A.

|n cadrul suitei de evenimente
organizate cu ocazia Zilei Femeii,
un loc special l-a ocupat organizarea Bursei Locurilor de
Munc` pentru Femei \n mai multe
centre urbane ale Rom#niei.
Evenimentul, g`zduit de ora[ele
Sibiu, Bra[ov [i Media[, a consemnat o premier`, av#nd \n
standurile de prezentare oferte ale
{colii Militare de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene. Mai concret, la activitatea desf`[urat` sub
titulatura “Cariera militar` –
alegerea ta cea mai bun`!”, tinerelor interesate, participante \n
num`r mare, li s-a f`cut o prezentare a institu]iei, a condi]iilor de
admitere, subliniindu-se faptul c`
For]ele Aeriene ale Rom#niei

Petale de recuno[tin]`
Pentru prima dat` \n decursul anilor,
la Cercul Militar Na]ional s-au aflat
\mpreun` peste 200 de veterane de
r`zboi, v`duve de r`zboi [i so]ii
supravie]uitoare ale veteranilor trecu]i \n
eternitate.
Ini]iativa invita]iei a apar]inut
pre[edintelui Asocia]iei Na]ionale a
Veteranilor de R`zboi, domnul general
(r) Marin Badea Dragnea, activitatea
desf`[ur#ndu-se cu ocazia s`rb`toririi
Zilei Interna]ionale a Femeii.
Participantelor – cele mai multe
aflate la v#rsta de 80 de ani –, li s-a
prezentat Mesajul pre[edintelui
Rom#niei, domnul Ion Iliescu, adresat
femeilor cu prilejul zilei de 8 Martie,
mesaj citit de generalul de brigad`
Nicolae N`b#rjoiu, consilier la
Pre[edin]ie.
|n cuv#ntul s`u, generalul (r) Marin
Badea Dragnea, a dat, mai \nt#i, expresie
sentimentelor pe care na]iunea rom#n`,
deopotriv` mai v#rstnicii [i mai tinerii
osta[i ai ]`rii, le poart` veteranelor de

r`zboi care, \n urm` cu 60 de ani, au luptat
cu arma \n m#n`, al`turi de b`rba]i, pentru
re\ntregirea ]`rii [i libertatea ei.
|n posturile lor de lupt`, \n uniform` de
osta[, medic, infirmier`, aviator, marinar,
cerceta[, agent de leg`tur`, \nregimentate
sub Drapel \n unit`]i combative sau logistice,
au ac]ionat cu neasemuit curaj [i spirit de
sacrificiu, s-au remarcat printr-o d`ruire
exemplar`.
Printre ele s-a aflat [i nonagenara
aviatoare Mariana Dr`gescu, pilot, al`turi de
Nadia Russo, Virginia Thomas [.a., \n celebra
“Escadril` Alb`“, care a salvat de la moarte
numero[i r`ni]i. Marea doamn` a aripilor
rom#ne[ti, brevetat` \n 1935, deci cu aproape
70 de ani \n urm`, a f`cut tot r`zboiul, de la
Odessa, la Stalingrad, Crimeea, apoi \n Vest,
p#n` \n Slovacia, unde a zburat ca pilot de
leg`tur` \n Escadrila 113 [i Grupul 2
Observa]ie. Pentru faptele ei de arme a fost
distins` cu \nalte ordine, \ntre care “Virtutea
Aeronautic`“, Crucea “Regina Maria”,
“Vulturul German”.
Frumoase g#nduri de pre]uire au fost

DIALOG CU CITITORII
CRISTIAN MOCANU: Iat`, pe
larg, a[a cum a]i dorit, problematica
admiterii, \n acest an, \n Academia
For]elor Aeriene “Henri Coand`“.
Examenele se vor desf`[ura potrivit
Normelor privind organizarea [i
desf`[urarea admiterii \n
institu]iile militare de \nv`]`m#nt,
\n anul [colar 2003/2004, recent
intrate \n vigoare. La concursurile de
admitere organizate \n institu]iile
militare de \nv`]`m#nt se prezint`
candida]i declara]i “ADMI{I” la
trierea organizat` \n centrele zonale
de selec]ie [i orientare. Academia
For]elor Aeriene “Henri Coand`“
func]ioneaz` \n ora[ul Bra[ov, strada
Mihai Viteazul nr. 160 (telefon: 0268/
42.54.21, fax: 0268/42.20.04).
Domeniul de studiu se nume[te
“{TIIN}E MILITARE”, durata
studiilor este de 4 ani, curs de zi. Cei
care absolv` Academia devin
speciali[ti \n managementul
organiza]iei. Examenele vizeaz` trei
discipline, [i anume: Matematic`
(algebr` [i elemente de analiz`
matematic`) – prob` scris`, cu o
pondere de 60 la sut` \n media de
admitere; Psihologie sau Sociologie,
la alegere – prob` scris`, cu o
pondere la 25 la sut`; Media exame-

nului de bacalaureat valoreaz` 15
procente. Media minim` de admitere
este 5,00. La medii egale, departajarea
candida]ilor se face dup` media
ob]inut` la examenul de bacalaureat [i
dup` alte criterii ce vor fi stabilite la
data sus]inerii examenelor, \n condi]ii
de transparen]` total`. Pentru
Academia For]elor Aeriene, \n anul de
\nv`]`m#nt 2003/2004 se vor scoate la
concurs 28 de locuri. V` dorim mult
succes!
Maistru militar EMIL CRISTESCU: |n leg`tur` cu serviciul
militar cu termen redus, reglementat
de Legea nr. 46/1996 (Legea privind
preg`tirea popula]iei pentru ap`rare),
fiul dumneavoastr` trebuie s` [tie
urm`toarele. Absolven]ii institu]iilor
civile de \nv`]`m#nt superior,
recunoscute de stat, care nu au
\ndeplinit obliga]iile militare p#n` la
\nceperea studiilor, efectueaz`
serviciul militar cu termen redus cu
durata de 6 luni, \n primul an dup`
absolvire, dac` nu au \mplinit v#rsta
de 35 de ani. Nu vor fi \ncorpora]i cei
care frecventeaz` cursurile unei alte

asigur` un viitor [i o carier` de
succes \n specialit`]i de elit`,
inclusiv pentre reprezentantele
sexului frumos.
Baz#ndu-se pe num`rul mare
de persoane interesate a \mbr`]i[a
cariera militar` [i pe succesul avut
prin participarea la o asemenea
manifestare, {coala Militar` de
Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor
Aeriene [i-a anun]at prezen]a [i la
Bursa General` a Locurilor de
Munc`, ce va avea loc \n data de 11
aprilie 2003. Anticip`m, [i pentru
atunci, o prezen]` numeroas` a...
genului feminin.

Locotenent-comandor
DAN HAGEANU
rostite pentru v`duvele de r`zboi, care au
\ndurat cu stoicism singur`tatea timp de
[ase decenii, so]ii lor c`z#nd eroic la datorie.
|ntre alte multe v`duve ale veteranilor
de r`zboi din For]ele Aeriene deceda]i
s-a aflat [i doamna Jana Buc[a, so]ia
reputatului comandor Romulus Buc[a.
Grija pe care statul rom#n o poart`
tuturor acestor categorii de femei –
sublinia pre[edintele A.N.V.R. – se
manifest` [i prin faptul c`, prin lege, li
s-au acordat o serie de drepturi [i facilit`]i,
v`duvele de veterani din Rom#nia fiind
printre pu]inele din lume, dac` nu
singurele, care beneficiaz` de
indemniza]ii [i rente, scutiri de taxe [i
impozite, precum [i de alte \nlesniri.
Distinsul veteran al For]elor Aeriene,
generalul-locotenent (r) Vasile B`rboi, a
prezentat un frumos poem al lui Adrian
P`unescu \nchinat femeii. Participantele
au vizionat apoi un film documentar
despre Palatul Cercului Militar Na]ional.
Impresionant gestul conducerii
A.N.V.R. de a oferi flori tuturor femeilor
prezente la aceast` \nt#lnire de suflet.

PETRE B@N~
facult`]i [i au absolvit cel pu]in un
an. Aceast` am#nare se acord`
numai p#n` la absolvirea cursurilor
celei de-a doua facult`]i. Absolven]ii
institu]iilor civile de \nv`]`m#nt
superior pot opta pentru servicul
utilitar alternativ, cu durata de 12
luni.
FLORINA GHEORGHIU:
Potrivit noului Cod al Muncii, intrat
\n vigoare recent, \ncadrarea
salaria]ilor la institu]iile bugetare se
face prin concurs sau examen, dup`
caz. Posturile vacante \n statul de
func]ii vor fi scoase la concurs, \n
raport de necesit`]ile fiec`rei unit`]i.
|n cazul \n care la concursul organizat
nu se prezint` mai mul]i candida]i,
\ncadrarea se face prin examen.
Timpul de munc` pentru o norm`
\ntreag` este de 8 ore pe zi [i 40 de
ore pe s`pt`m#n`, iar pentru tinerii
\ntre 15 – 18 ani, norma este de 6 ore
pe zi [i 30 de ore pe s`pt`m#n`. Durata
minim` a concediului de odihn` anual
este de 20 de zile lucr`toare, care se
acord` propor]ional cu activitatea
prestat` \ntr-un an calendaristic.
Compensarea \n bani a concediului de
odihn` neefectuat este permis` numai
\n cazul \ncet`rii contractului
individual de munc`.
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CUM
ARANJ~M MASA
Nu exist` om care s` nu mearg` \n
vizit` [i s` nu primeasc` oaspe]i \n casa
lui. Iar de cele mai multe ori, vizita la
prieteni \ncepe sau se termin` cu masa.
Dar [tim s` aranj`m cum se cuvine masa
pentru oaspe]i? Codul bunelor maniere ne
ofer` c#teva reguli de care trebuie s` ]inem
\ntotdeauna seama. Iat`-le pe
cele mai importante:
 Este de preferat s`
folosim o fa]` de mas` din in,
bine apretat`, \n locul uneia
dintr-o ]es`tur` scump`, dar
cu pete. Pentru mese festive,
fa]a de mas` [i [erve]elele e
bine s` fie albe, imaculate. |n
nici un caz nu vom folosi fe]e
de mas` din material plastic,
chiar dac` imit` perfect cea
mai sofisticat` ]es`tur`!
 Ca musafirii s` se simt` confortabil,
spa]iul pentru fiecare invitat trebuie s` fie
de minimum 50 de centimetri.
 Fiecare farfurie de pe mas` va fi
dublat` de o alta care se a[az` dedesubt,
pentru serviciu, [i care e utilizat` doar
pentru a pune pe ea farfuria din care
m#nc`m. Pe farfuria pentru primul fel se
pune, frumos \mp`turit, [erve]elul de
mas`.
 Chiflele sau feliile de p#ine se pun
\n dou`-trei co[ule]e speciale, repartizate
simetric pe mas`. Locul furculi]elor este
\n st#nga farfuriei, aliniate de la st#nga la
dreapta, cu din]ii \n sus (furculi]a pentru
antreuri, furculi]a normal`). La dreapta, se
pun cu]itele, cu partea t`ioas` spre farfurie,

\n ordinea utiliz`rii: cu]itul normal, cu]itul
pentru pe[te. |n fa]a farfuriei se a[az`
lingura de sup`, cu concavitatea \n sus,
[i, uneori, linguri]a pentru desert! (Paharele
se pun tot \n fa]a farfuriei, \n ordine, de la
st#nga la dreapta: pahar pentru ap`, pahar
pentru vin alb, pahar pentru vin ro[u, pahar
pentru ]uic` sau coniac).
 Nu vom a[eza al`turi
mai mult de trei cu]ite [i de
trei furculi]e. Restul tac#murilor – linguri]ele de tort,
furculi]ele [i cu]itele mici,
pentru baclava sau pentru
fructe – se a[az` pe o
m`su]` de serviciu sau pe un
bufet. Bolurile pentru supa
limpede (consomé) nu se
pun de la \nceput pe mas`,
ci se aduc o dat` cu supiera
sau, eventual, pline, pe o tav`. (Polonicul
se afl`, \ntotdeauna, \n supier`).
 Tac#murile, paharele [i farfuriile
trebuie s` fac` parte, obligatoriu, din
acela[i serviciu!
 B`uturile aperitive se servesc,
\ntotdeauna, \nainte de mas` [i, de regul`,
\ntr-o alt` \nc`pere. Sau se pot a[eza
pahare speciale pe o mas` separat`, pe o
tav`, [i fiecare invitat se poate servi,
singur, cu ce dore[te. E bine ca sortimentul
de aperitive s` fie c#t mai variat: gin,
vodc`, vi[inat`, florio, coniac, whisky,
p`linc`, dar numai \n sticlele lor originale.
{ampania se serve[te ori la \nceputul, ori
la sf#r[itul mesei.
Poft` bun`!

CIVITAS

La jum`tatea lunii octombrie a anului trecut,
compania Boeing [i-a prezentat ultima realizare \n
domeniul construc]iei de aeronave: Bird of Prey.
Programul de construire a aeronavei, \n valoare
de 67 milioane de dolari, a fost realizat de McDonell
Douglas Phantom Works, \ncep#nd cu anul 1992. |n
perioada 1996–1999 s-au realizat 38 de test`ri \n zbor.
Pentru crearea [i construirea aeronavei s-au utilizat
acelea[i tehnologii ca [i \n cazul prototipului X-32
Joint Strike Fighter, al companiei Boeing, elementele
de construc]ie predominante fiind structurile
compozite [i fibra de carbon.
Jim Albaugh, pre[edinte al compartimentului
Sisteme de Ap`rare Integrate, din cadrul companiei

Hochei
Hochei[tii clubului STEAUA [i-au \nscris \n
palmares un nou succes important: c#[tigarea
celui de-al 38-lea titlu na]ional. Cel de-al treilea
act din cele cinci ale play-off-ului ce avea s`
desemneze campioana Rom#niei s-a consumat
pe patinoarul “Vakar Lajos”, din Miercurea
Ciuc, \n compania forma]iei locale Sport Club,
[i a fost ultimul, \ntruc#t hochei[tii ro[-alba[tri
le c#[tigaser` pe primele dou` (5–0 [i 4–1).
Dup` \ncheierea timpului de joc regulamentar,

Boeing, consider` c` “prin realizarea acestui avion,
am schimbat modul \n care se proiecteaz` [i
realizeaz` un aparat de zbor. Mai mult, vom fi capabili
s` oferim clien]ilor no[tri un avion foarte performant,
la un pre] sc`zut”.
Denumirea aeronavei, Bird of Prey, este inspirat`
dup` numele unei aeronave klingoniene, din serialul
“Star Trek”.
Din p`cate, din motive lesne de \n]eles,
oficialit`]ile Boeing nu au dezv`luit dec#t o parte din
caracteristicile tehnice [i tactice ale lui Bird of Prey.
(Aircraft Ilustrated)

noilor campioni
na]ionali la hochei pe ghea]`,
edi]ia 2002/2003:
A d r i a n
Catrinoiu [i Ruslan Terchiev
(Ucraina)
–
portari; Ioan Timaru (c`pitan de echip`),
Victor Corduban (ajutor c`pitan de
echip`), Eugen Radu, Andres Kostandi,
Viorel Nicolescu, Cristian Daia, Mihai
Stoiculescu, Nelu Alexe, R`zvan
L u p a [ c u ,
Z o l t a n
Bazilidesz,
C`t`lin Geru,
C ` t ` l i n
Ghenea, Lucian Filip, Valeric` Florea,
Alexandru Munteanu, Jenö Salaman,
Efgheni Pisarenko (Ucraina), Andrei
Butocnov (Ucraina), Evghen Emilianenco
(Ucraina), Anton Butocnov (Ucraina),
Kostia Ryabenko (Ucraina) – juc`tori de
c#mp; colonel Doru Popescu – medicul
echipei; {tefan Enciu – metodist; Fabian
Popa – asistent medical. De notat c`, la
ultima partid` din play-off, la STEAUA a
evoluat [i Roberto Cazacu, juc`tor care de
mai mult timp se afl` la munc` \n Spania.
Tuturor componen]ilor echipei – calde
felicit`ri [i la c#t mai multe titluri de campioni
ai Rom#niei!

STEAUA – al 38-lea titlu
scorul a fost egal (2–2), astfel \nc#t s-a apelat,
pentru departajare, la executarea loviturilor de
penalitate. SC Miercurea Ciuc a \nscris o
singur` dat`, iar STEAUA – de dou` ori. |n acest
fel, titlul a fost tran[at de hochei[tii din
Ghencea, cu scorul general 3–0, care [i-au
dovedit superioritatea tehnic` [i tactic`,
disciplina \n joc, spiritul de echip` [i, nu \n
ultimul r#nd, extraordinara putere de lupt`,
exemplara d`ruire pentru culorile clubului.
Cu o echip` mult \ntinerit` [i \nt`rit` cu
juc`tori din Ucraina, antrenorul principal,
M a r i u s G l i g a , [i instructorul sec]iei,
Constantin Nistor, au reu[it s` domine
campionatul de la un cap`t la cel`lalt,
demonstr#nd c` hocheiul pe ghea]` r`m#ne,
\n continuare, apanajul [i emblema de
m#ndrie ale clubului STEAUA. Iat` [i lotul
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Fotbal

E bine.
Începem cu dreptul...
Printr-o inova]ie, pe c#t de curioas`, pe at#t
de contestat` de unii antrenori [i juc`tori –
am#narea cu o s`pt`m#n` [i debut cu etapa... a
doua! –, a luat startul returul actualei edi]ii a
campionatului na]ional de fotbal Divizia “A”!
Datorit` modific`rii programului, STEAUA a fost nevoit` s`
joace \n deplasare, la Timi[oara,
cu “POLI” AEK din localitate. Un
joc deloc u[or, dar st#rnind
ambi]iile ambelor echipe, ]in#nd
cont c`, \n tur, la Bucure[ti, au
\nvins, surprinz`tor, timi[orenii.
A[adar, premise pentru un meci
frumos, disputat, spectaculos, cu
multe goluri.
{i a[a a [i fost. |nc` din
minutul 16, STEAUA \[i concretizeaz` superioritatea [i
dominarea teritorial` sufocant`,
\nscriind un gol frumos prin
“s`geata” Claudiu R`ducanu, care l-a \nvins cu
un [ut bine plasat pe portarul... american Steve
Reese. Ofensiva ro[-alba[trilor a continuat,
Florentin Dumitru, R`chit` [i Mirel R`doi
h`r]uind f`r` \ncetare ap`rarea gazdelor [i
cre#nd numeroase ocazii de gol. Dintre acestea
au fost fructificate \nc` dou`, de acela[i “nouar”
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stelist, Claudiu R`ducanu, care a realizat astfel
primul s`u “hattrick” \ntr-o partid` disputat` \n
deplasare.
Trei goluri pentru trei puncte [i o victorie
foarte important` sub aspect psihologic pentru
“elevii” antrenorului Victor Pi]urc`, hot`r#]i s`
nu mai iroseasc` cu non[alan]` oportunit`]ile
[i s` se apropie c#t mai mult de liderul RAPID.
Deja dou` din cele 14 puncte au fost recuperate!
|n primul s`u meci oficial din acest an,
STEAUA a evoluat destul de bine, cu ambi]ie
[i maturitate, cu o ap`rare ferm`, o linie de
mijloc tehnic` [i laborioas` (Aliu]`, Stoica,
Bo[tin`) [i un atac rapid [i
percutant, dirijat s#rguincios de Opri]` [i Neaga. Se
vede treaba c` perioada de
preg`tire a fost bine folosit`
(zece partide f`r` \nfr#ngere!), iar acumul`rile de
“for]`“ s-au convertit \n
acumul`ri tehnico-tactice [i
de eficacitate pe tabela de
marcaj. Ceea ce este foarte
bine. |ncepem cu dreptul [i
cu un moral ridicat, \ncepem
cu \ncredere [i speran]a c`
orice handicap poate fi
ref`cut. Avem 28 de puncte
\n clasament, iar \n etapa viitoare juc`m, pe
stadionul din Ghencea, cu Universitatea
Craiova, \n fa]a c`reia trebuie, neap`rat, s`
c#[tig`m. Succes, b`ie]i!
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