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R`zboiul este, de c#nd lumea, un fenomen grav, dramatic, cr#ncen. Legile
sale, dure, neiert`toare, nu admit dec#t \nving`tori [i \nvin[i.

Spa]iul \n care se produce este, \nainte de orice, spa]iul beligeran]ilor. Al
celor care se v#neaz` reciproc. Al vie]ii [i mor]ii \n acela[i timp. Intru[ii, cu voia
sau f`r` voia lor, sunt pe un domeniu al riscului total.

Dar iat` c` suntem \n mileniul III [i r`zboiul ...se d` la televizor. |n acest fel,
oricare ins de pe planet` poate s` tremure sau s` se bucure, \n func]ie de locul pe
care \l ocup` l#ng` baricad`, pentru o explozie, pentru un ora[ ocupat, pentru un
avion c`zut...

Altfel spus, suntem conecta]i la ac]iunile de lupt`, le vedem, ne sperie,
particip`m [i noi la r`zboi. Iar ca lucrurile s` fie [i mai antrenante, televiziunile,
c` avem destule, aduc exper]i, anali[ti, comentatori, doctori \n r`zboaie. O parte
din ace[ti oameni [tiu cu ce se m`n#nc` astfel de... bucate, au bunul sim] s` nu
filozofeze aiurea [i chiar te fac s` pricepi ce [i cum se petrece la r`zboi.

Dar recenta confruntare din Irak, transmis`, zice-se, \n direct la televiziune,
se bucur`, de cele mai multe ori, subliniez: de cele mai multe ori, de comentarii
absolut paralele cu fenomenul, ignoran]a [i absurdul \ntrec orice m`sur`,
obr`znicia agresiv` fiind dat`, v#ndut` nou`, telespectatorilor, drept cuno[tin]`
de cauz`, profesionalism, cunoa[tere elevat` etc.

Astfel de “exper]i” \[i dau cu p`rerea, de pild`, despre natura, cauzele [i
scopurile r`zboaielor. De fapt, te anun]` c` despre acestea vor vorbi. Iar dac` e[ti
naiv [i a[tep]i s` afli care ar fi una sau alta, vei constata c` [i-au terminat spectacolul
[i nici nu au mai adus vorba despre natura, cauzele sau scopurile r`zboiului.

Prezent la ceremonialul depunerii Jur`m#ntului Militar

de c`tre cei mai tineri osta[i de la {coala de Aplica]ie pentru

Avia]ie, generalul-locotenent Constantin Gheorghe, [eful

Statului Major al For]elor Aeriene, a r`spuns ziari[tilor

care s-au interesat de viitorul institu]iei de la Boboc [i,

mai ales, despre aspecte ale colabor`rii militare rom#no-

americane \n cadrul coali]iei antiteroriste interna]ionale.
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SENTIMENTE  PATRIOTICE,
C~LDUR~  SUFLETEASC~,
SPIRIT  PROASP~T,  TINERESC

|n bazele noastre aeriene se zboar` intens, se perfec]ioneaz` deprinderi, se acumuleaz`

experien]` profesional`...

M-am uitat amuzat cum, pe parcursul unei emisiuni, un distins om politic \l
“\nv`]a” pe un general \n rezerv`, persoan` cu solide cuno[tin]e \n domeniu, cum
e chestia cu r`zboiul, cu lupta armat`. Tactica se confunda cu strategia, dac` nu
cumva se inversau, formele cu metodele, cauzele cu efectele. Pe un alt post, un
fost \nalt demnitar militar era \ntrerupt din cinci \n cinci secunde de prezentatorul
postului, care voia altceva dec#t ideile pertinente ale invitatului s`u.

Dar sunt [i cazuri \n care militari de carier`, rezervi[ti sau activi, bat c#mpii pe
l#ng` subiect, evit` r`spunsurile directe, amestec` aspectele politice cu cele militare
[i invers. Oameni serio[i, cu [tiin]` de carte, se pun \n situa]ii penibile din cauza
emo]iilor, a preopinen]ilor prea vehemen]i sau a abord`rii unor teme str`ine lor.

Apropo de obr`znicie, de ignoran]`. Pe unul din posturi au ap`rut, la un
moment dat, trei ziari[ti. Subiectul discu]iei, tot r`zboiul din Irak. Se comentau
evenimentele la zi, la or`, la secund`, c` tot aveau imagini “\n direct”. Pe parcursul
discu]iei, cei doi jurnali[ti invita]i au g`sit ocazia s` spun` c` r`zboiul, lupta
armat` constituie subiecte pe care nu le st`p#nesc temeinic. Jurnalistul gazd`,
\ns`, se d`dea mare cunosc`tor. P#n` c#nd, privind spre ecran, observ` cu voce
tare: “Iat` ce infern au declan[at americanii ast` sear` asupra ora[ului...” ({i
nume[te o localitate lovit` de bombardamente). Unul dintre oaspe]i: “Nu, nu-i
localitatea aceasta. Este Bagdadul”. Jurnalistul gazd`: “Da! Privi]i ce intensitate
au bombardamentele americane efectuate \n aceast` sear` asupra Capitalei
irakiene”. Cel`lalt jurnalist oaspete: “Nu sunt bombardamentele din aceast`
sear`, ci din seara a doua a conflictului”. “Da? – face gazda mirat`. O fi, c` nici
eu nu m` pricep prea bine!”

|n felul acesta ne sunt traduse imaginile pe care televiziunile ni le aduc \n
cas`. Un lucru serios, grav, cumplit este transformat \n b#lci de actora[i ieftini,
de ocazie. Suntem intru[i, iar r`zboiul pedepse[te intru[ii.

Iluzia cea mai mare fiind totu[i c` privim r`zboiul \n direct...
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 Bombardamente masive
asupra principalelor obiective
militare  2.000 ie[iri avion pe
zi  Se atac` [i terestru, pe trei
direc]ii viz#nd Bagdadul  De
la “Foc [i Team`“ la “{oc [i
Groaz`“  Brigada 173 Aero-
purtat` (SUA) a deschis al
doilea front, \n nordul Irakului

 Au intrat \n lupt` unit`]ile de
elit` ale lui Saddam Hussein:
Garda Republican` [i Fedayinii

A[adar, din nou r`zboi \n Golful
Persic! La 12 ani de la prima
interven]ie militar` aliat` \mpotriva
Irakului, care invadase Kuweitul,
Statele Unite ale Americii, Marea
Britanie [i Australia au pornit o nou`
campanie militar` av#nd ca ]int`
regimul dictatorial, pro-terorist, al
pre[edintelui Saddam Hussein:
“OPERATION IRAQI FREEDOM”

– “OPERA}IA LIBERTATE PENTRU
IRAK”.

|n baza Rezolu]iei 1441 a
ONU, alia]ii au declan[at
opera]iile militare \mpotriva
regimului Saddam Hussein,
cu scopul declarat de
“ap`rare a poporului

american, distrugerea

poten]ialului NBC irakian

[i eliberarea poporului

irakian de tiranie”. Cel de-
al doilea r`zboi \mpotriva
Irakului are urm`toarele 8
obiective: 1) |ndep`rtarea
prin for]` a guvernului lui
Saddam Hussein; 2)
Descoperirea, izolarea [i
distrugerea armelor de
nimicire \n mas` irakiene, a
vectorilor de transport la ]int`
[i a capacit`]ilor de produc]ie;
3) Descoperirea, arestarea [i
condamnarea terori[tilor
refugia]i \n Irak; 4) Culegerea
informa]iilor despre re]elele teroriste
din Irak [i din alte state care sprijin`
terorismul; 5) Culegerea informa]iilor
despre re]elele [i activit`]ile ilegale
pentru producerea sau exportul
armelor de nimicire \n mas`; 6)
Ridicarea sanc]iunilor [i livrarea c`tre
poporul irakian a ajutoarelor
umanitare, alimentare [i medicale; 7)

Din nou, r`zboi \n Golf. A \nceput opera]ia

“IRAQI FREEDOM”
Asigurarea (securizarea) c#mpurilor
petrolifere irakiene [i a resurselor
naturale care apar]in poporului, [i de
care acesta are nevoie, [i \nceperea
reconstruc]iei Irakului; 8) Ajutarea
Irakului pentru realizarea condi]iilor

necesare form`rii unui nou guvern
care s` nu amenin]e vecinii [i care s`
asigure integritatea ]`rii.

Opera]ia “IRAQI FREEDOM”  a
\nceput la data de 20 martie 2003 (ora
local` 05.34, 02.34 GMT, 04.34 ora
Rom#niei), dup` expirarea ultimatu-
mului de 48 de ore acordat de Statele

Unite ale Americii pre[edintelui
Saddam Hussein pentru a renun]a la
putere [i a p`r`si Irakul. Explica]ia
campaniei militare a dat-o \nsu[i
pre[edintele american, George W.
Bush, care a declarat: “|n acest

moment, for]ele coali]iei au

declan[at primele ac]iuni ale

opera]iilor militare destinate s`

dezarmeze Irakul, s` elibereze

poporul irakian [i s` apere lumea

de un grav pericol. La ordinele

mele, au fost lovite ]inte izolate,

de importan]` militar`, care vor

submina capacitatea lui Saddam

Hussein de a se angaja \n r`zboi.

Este doar faza ini]ial` a unei

campanii care va fi de amploare

[i bine organizat`, dar, \n acela[i

timp, de durat` [i dificil`. |n ea

sunt angajate peste 35 de ]`ri, al

c`ror sprijin crucial, const#nd \n

baze militare, informa]ii, logistic`

[i unit`]i combatante, este

expresia unei voin]e comune de a

ap`ra pacea lumii... Vom \nfrunta

un inamic pentru care conven]iile

de r`zboi [i morala nu conteaz`,

a[a cum nu conteaz` vie]ile

civililor pe care \i va folosi ca

scuturi umane... Vom intra \n

Irak, dar \i vom respecta poporul

[i civiliza]ia.. Nu vrem s` tr`im

din mila unui regim care nu

respect` legile [i ne amenin]` cu

arme de distrugere \n mas`... Ne

vom ap`ra propria libertate [i

vom aduce libertate altora... Fie

ca Dumnezeu s` ne binecuv#nteze

]ara [i pe cei care sunt al`turi de

noi!”

Sub aspect militar, primul raid
efectuat de avia]ia american` asupra
Bagdadului a fost “o lovitur` de
decapitare”, av#nd drept scop anihi-
larea structurilor de comand` la cel
mai \nalt nivel [i suprimarea a cinci
membri-cheie ai regimului, printre
care [i Saddam Hussein. Atacul a fost
executat cu circa 40 de rachete de
croazier` aer-sol de tipul “Tomahawk”
(raz` de ac]iune: 2.500 km; vitez`: 880
km pe or`), ghidate prin satelit [i
lansate de pe navele [i submarinele
dispuse pentru lupt` \n Marea
Mediteran`, Marea Ro[ie [i Golful
Persic, precum [i cu avioane de asalt
de tipul “F-117 Nighthawk”, invizibile,
care au folosit, \n premier`, bombe de
mare greutate (“Massive Ordnance
Air Blast” – “MOAB”), cu o \nc`r-
c`tur` de 9.450 kilograme explozibil,
destinate a str`punge [i cele mai
sofisticate bunc`re. Bombardamentul
a durat aproximativ 15 minute [i a fost
repetat de mai multe ori, acelea[i ]inte
fiind lovite \n mod repetat, f`r` ca
for]ele irakiene de ap`rare antiaerian`
s` riposteze. “Foc [i Team`“!

|n zilele urm`toare, atacurile
aeriene au continuat \n ritm sus]inut,
alia]ii execut#nd circa 2.000 ie[iri
avion pe zi. Au fost vizate [i alte
obiective, \ntre care sediile unor
ministere, aerodromurile militare,
concentr`rile de trupe inamice,
punctele de comand`, bateriile de
rachete pentru ap`rare antiaerian`,
caz`rmile G`rzii Republicane. La atac
au participat avioane de bombarda-
ment strategic “B-2” [i “B-52”, avioane
de asalt “F-117”, avioane de v#n`toare-
bombardament “F/A-18 Hornet” [i “F-
14 Tomcat”. Au fost atinse, de mai
multe ori, palatele preziden]iale, au
fost neutralizate mai multe baterii de
rachete sol-aer [i sol-sol (“Al Samoud-
2” [i “Al Fatah”), sta]ii radar, obuziere
de tipul “GHN-45”, tancuri model
“T-55” [i “T-72”. S-a atacat, cu
prec`dere, pe timp de noapte, de la
\n`l]imi mari, la care mijloacele de
ap`rare antiaerian` irakiene s` nu
poat` ajunge. |n func]ie de situa]ie, la
misiuni au participat [i elicoptere de
lupt`, \ndeosebi aparate de tipul
“Apache”.

Un rol cu totul deosebit \ndepli-
ne[te Divizia 101 Aeropurtat`
american`, care a pornit din zona
demilitarizat` din Kuweit [i a \naintat
ad#nc pe teritoriul irakian, particip#nd
la neutralizarea prin foc combinat –
terestru [i aerian – a inamicului. “{oc

[i Groaz`“!

Concomitent cu atacurile aeriene,
alia]ii au declan[at [i o puternic`
ofensiv` terestr`, pornit` din sudul
Irakului spre capitala Bagdad. Se
atac`, \n principal, pe 3 direc]ii: Sud-

Est, pentru cucerirea localit`]ilor

Basra [i Zubayr, importante centre
petroliere. La ac]iuni particip` inclusiv
avioane de lupt` de tipul “B-52”; Sud-

Vest, cu obiectivele An Nasiriyah [i
An Najaf, puternic ap`rate cu blindate
de c`tre inamic; direc]ia Nord,

pentru ocuparea localit`]ilor Mosul,
Kirkuk [i Tikrit. |n lupt` sunt angajate
Regimentele 3 [i 7 Cavalerie ameri-
cane, Divizia 3 Infanterie Mecanizat`
(SUA), Corpul de Infanterie Marin`
din SUA, precum [i Brigada 3
Comando apar]in#nd Marii Britanii.
Acestea au \n dotare tehnologie
militar` de \nalt` putere [i precizie,
\ntre care vestitele tancuri “Abrams
M1A2” (american), “Challenger 2”
(britanic), transportoare blindate
u[oare “Bradley” (americane),
elicoptere de atac “Apache”, muni]ie
ultraperformant`. Atacurile terestre
sunt precedate de masive lovituri din
aer [i de pe navele de lupt` dispuse \n
apropierea Irakului, soldate, de fiecare
dat`, cu scoaterea din lupt` a unor
\nsemnate efective irakiene.

|n ultimele zile, alia]ii [i-au
concentrat aten]ia asupra nordului
Irakului, unde 1.000 de para[uti[ti
americani au deschis ceea ce
Pentagonul a numit “Frontul de Nord
\mpotriva lui Saddam Hussein”. Astfel,
militarii apar]in#nd Brig`zii 173
Aeropurtate (cu baza la Aviano, \n
Italia) au fost para[uta]i pe un
aerodrom controlat de kurzi, dup` ce
avioane de lupt` de la bordul
portavionului american “USS
Theodore Roosevelt” au bombardat
violent mai multe ]inte irakiene din
nord, unde unit`]i “Fedayin Saddam”
ap`r` cu disperare localitatea
Samawah. |n lupt` vor fi angajate [i
efectivele temutei Divizii 4 Infanterie
american` (14.000 de militari), cea
mai bine dotat` [i instruit` mare
unitate din SUA.

|ns`, a[a cum este firesc, prin-
cipalele ac]iuni militare din cadrul
“OPERATION IRAQI

FREEDOM” se desf`[oar` din aer.
Se [tie c`, \n r`zboiul modern,
suprema]ia aerian` este elementul
determinant, hot`r#tor al victoriei. Iar
alia]ii st`p#nesc, cu adev`rat, spa]iul
aerian irakian. At#t cantitativ, c#t, mai
ales, calitativ, americanii [i britanicii
sunt superiori, la toate capitolele,
irakienilor.

Practic, \ntre cei doi combatan]i
este o diferen]` tehnologic`... de un
secol – afirm` exper]ii militari occi-
dentali. Avioanele [i elicopterele de
lupt` ale alia]ilor sunt superper-
formante din toate punctele de
vedere – caracteristici de zbor, putere
de foc, manevrabilitate, protec]ie,
siguran]`, eficacitate, precizie de
lovire. Cu toate acestea, irakienii
opun o rezisten]` d#rz`, disperat`. {i
pe m`sur` ce cle[tele se str#nge spre
Bagdad, confruntarea devine tot mai
acerb`, tot mai s#ngeroas`. Irakienii
fideli pre[edintelui Saddam Hussein
nu se dau \nl`turi de la nici o ac]iune
care ar putea \nt#rzia deznod`m#ntul
– ei folosesc popula]ia civil` drept
scuturi umane, organizeaz` capcane,
execut` prizonierii, \ncalc` conven-
]iile interna]ionale de ducere a
r`zboiului. Cu toate acestea, alia]ii
sunt hot`r#]i s` mearg` p#n` la cap`t,
s` dezarmeze Irakul, s` elibereze
poporul de sub tiranie, s` contribuie
la reconstruc]ia [i democratizarea
]`rii. Efort la care particip`, \n m`sura
\n care este solicitat`, [i Rom#nia,
invitat` recent s` se integreze \n
Alian]a Nord-Atlantic`.

Colonel (r) NICOLAE RADUColonel (r) NICOLAE RADUColonel (r) NICOLAE RADUColonel (r) NICOLAE RADUColonel (r) NICOLAE RADU
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– Domnule comandor, \ndeplini]i

de c#teva luni func]ia de comandant

al {colii de Aplica]ie pentru Avia]ie,

institu]ie care trece printr-un foarte

complex program de reform`. Ce se

\nt#mpl` de fapt?

– Am preluat comanda {colii de Aplica]ie pentru
Avia]ie \n plin proces de restructurare, de modernizare.
Faptic, o prim` etap` a reformei se \ncheiase prin unirea
a trei unit`]i existente pe aerodromul Boboc. |ns`
lucrurile nu func]ionau conform a[tept`rilor. Nici acum
nu putem spune c` am pus toate lucrurile la punct, dar
structura a \nceput s` se mi[te, s` func]ioneze. Mai
sunt multe de f`cut. Aplic#ndu-se prevederile Ghidului
de carier`, o parte a personalului va pleca. |n rezerv`,
la pensie sau \n alte structuri. Noua formul` de
organizare, noul stat, cum spunem noi, este finalizat.
Iar la \nt#i august 2003, va \ncepe activitatea {colii de
Aplica]ie a For]elor Aeriene. Apare, astfel, o situa]ie
deosebit de complex`. Aici, la Boboc, se va preg`ti
personalul din toate armele care alc`tuiesc For]ele
Aeriene: avia]ie, artilerie, rachete sol-aer, radioloca]ie.
Planul de \nv`]`m#nt este preg`tit, este aprobat.
Continu`m s` ne preg`tim pentru acest moment [i sper
ca totul s` func]ioneze conform planific`rii.

– Ve]i primi foarte mul]i cursan]i.

Cu mult mai mul]i dec#t ave]i \n

prezent. Se vor ivi probleme noi,

complicate?

– Problemele care se vor ivi vor fi legate mai ales
de cazare. Cursan]ii care urmeaz` s` vin` aici, la
Boboc, vor fi, \n medie, mai mul]i cu aproximativ 600
de persoane. Deocamdat` spa]iile de cazare nu sunt
cele pe care le dorim. |ntr-o prim` etap`, vor avea
posibilitatea s` locuiasc` \n ora[, la Buz`u. La c`minul

DE LA |NT@I AUGUST 2003, VA FUNC}IONA
{COALA DE APLICA}IE PENTRU FOR}ELE AERIENE

– interviu cu comandorul NICOLAE IONA{CU,

comandant al {colii de Aplica]ie pentru Avia]ie –

L-39 – un avion-veteran pe care se vor instrui studen]ii la {coala de Aplica]ie

a For]elor Aeriene

militar sau cu chirie. Cazarea – aceasta va fi chestiunea
cea mai greu de rezolvat.

– Sunt convins c` \n leg`tur` cu

acoperirea necesarului de cazare se

fac eforturi [i aici, \n [coal`, pe plan

local.

– Deja se lucreaz` la un pavilion. Se execut`
lucr`rile de repara]ie capital`. Este pavilionul pe care
noi l-am conceput ca un c`min de garnizoan`. Vom
moderniza, de asemenea, \nc` [apte-opt pavilioane.
Aici se vor crea condi]ii de locuit pentru cursan]i [i
familiile lor. Urmeaz` s` se realizeze noul comandament

al [colii. Vom ameliora [i starea celor
[ase hangare. Vom amenaja un parc. {i
comandantul [colii va locui tot aici, pe
aerodrom. Se va amenaja ceea ce se
cheam` casa func]iei.

– Ne-a]i \nf`]i[at un

proiect deosebit, \ndr`z-

ne]. Ave]i bani pentru a

realiza tot ceea ce v-a]i

propus? C#t timp va dura?

– Avem asigur`ri c` banii vor veni
la timp. {i cred c` a[a va fi dac` \n
ceea ce prive[te concep]ia despre
{coala de Aplica]ie a For]elor Aeriene
nu vor exista \n t imp modif ic`r i
substan]iale. Executarea proiectului
despre care vorbim va dura doi-trei
ani.  Aceasta cu condi] ia,  repet,
men]ineri i  concep]iei  pr iv ind
infrastructura institu]iei.

– Domnule comandor,

se \n]elege c` \n urm`torii

doi ani, cei mai mul]i

dintre oamenii care vor

lucra, vor \nv`]a \n {coala

de Aplica]ie a For]elor

Aeriene trebuie s` vin`

sau trebuie s` fie adu[i

din localit`]ile apropiate,

mai ales de la Buz`u. De

asemenea, se m`resc

considerabil necesit`]ile

privind hr`nirea efecti-

velor. Ce se va \ntreprin-

de \n aceste domenii?

– Transportul personalului este [i, pentru o
vreme, va f i  o  problem`. Deocamdat` ne
descurc`m cu ce avem. |ntre]inem c#t putem mai
bine autobuzele existente [i ne facem treaba. Sigur
c` va fi g`sit` o solu]ie pentru viitor. Aceasta ]ine
\ns` de banii de la buget disponibili [i de aten]ia
pe care ne-o vor acorda planificatorii logistici.

Referitor la hr`nirea personalului, \n urma
efectu`rii unei licita]ii, s-a ales o firm` cu experien]`
\n domeniu. |n cel mult o lun` de zile, procesul
acesta deosebit  de laborios va f i  preluat [i
desf`[urat de oamenii firmei respective. Am motive
s` cred c` va fi bine. Vom tr`i [i vom vedea.

– {colii de Aplica]ie pentru Avia]ie

i s-a imputat faptul c` nu are

programe moderne, nu preg`te[te

oamenii \n perspectiva dezvolt`rii

planurilor de integrare euro-atlantic`.

|n esen]`, s-a repro[at faptul c`

institu]ia este \n afara proceselor pe

care le traverseaz` For]ele Aeriene,

Armata Rom#n` \n \ntregul ei.

– Da. S-a constatat c`, de ani buni, [coala a fost
]inut` \n afara proceselor de modernizare parcurse de
celelalte entit`]i militare. Personalul [colii nu a fost
antrenat \n activit`]i externe. {i numeri pe degetele de
la o m#n` pe cei care au f`cut un curs \n str`in`tate
sau au participat la activit`]i comune de instruire. |n
ultima vreme s-au f`cut eforturi pentru a ameliora
situa]ia [i din acest punct de vedere. Programul de
modernizare a procesului de \nv`]`m#nt e \n derulare,
dar ni[te schimb`ri \n bine deja exist`. De pild`, am
\nfiin]at cursul de zbor pe rut`. Pentru pilo]i [i pentru
navigatorii de la sol. S-au \ntocmit manualele, necesare,
activitate \n care am fost ajuta]i foarte mult cu materialele
oferite de Armata Francez`, am asigurat baza material`,
iar lucrurile au \nceput s` intre \n normal. Instructorii,
profesorii care predau cursul sunt atesta]i de Autoritatea
Aeronautic` Civil` Rom#n`. Dup` ce au absolvit acest
curs, pilo]ii militari, la cererea Statului Major al For]elor
Aeriene, sus]in un examen la Autoritatea Aeronautic`
Civil` Rom#n`, \n urma c`ruia pot ob]ine brevetul care
le permite s` zboare pe c`ile aeriene civile \n interiorul
[i \n afara ]`rii. La fel, pot ob]ine brevetul specific
activit`]ii lor, navigatorii de la sol.

Dar aceasta nu este singura noastr` ac]iune \n
ideea moderniz`rii programelor de \nv`]`m#nt, de
instruire. Am procurat baza documentar` de care aveam
nevoie, o bun` parte de la NATO [i despre NATO,
profesorii, instructorii \[i \nsu[esc con]inutul [i \[i

modific` \n mod adecvat cursurile, manualele. Astfel,
cursan]ii vor primi informa]iile de care au nevoie acum,
\n anul 2003.

– Domnule comandor, v` rog s`

v` referi]i, pe scurt, la ceea ce va fi

{coala de Aplica]ie a For]elor Aeriene

din perspectiva menirii sale de a

preg`ti pentru lupt`, de a instrui.

– |ntr-un interval de timp c#t mai scurt, [coala
trebuie s` ating` nivelul ce s`-i permit` s` preg`teasc`
oameni care, o dat` ajun[i la postul lor, s` poat` s`-[i
\ndeplineasc` misiunile primite. |n]eleg prin aceasta c`,
de pild`, pilotul X pleac` ast`zi din [coal`, iar m#ine
execut` misiuni de lupt` \n unitatea sa. La fel ofi]erul
rachetist, la fel radiolocatoristul. {coala de instruc]ie
trebuie s`-i asigure militarului at#tea cuno[tin]e [i
deprinderi \nc#t \n unitatea de lupt` s` nu mai fie nevoie
de o nou` convocare, de noi [edin]e de preg`tire, de
timp pentru acomodare etc. Nu. Ai venit, iat` misiunea,
arat` ce po]i!

– S` lu`m un exemplu. Cum ve]i

realiza aceast` performan]` pentru

lupt`torii aerieni?

– La aviatori este vorba de muta]ii \n cel pu]in dou`
domenii.

Primul ar fi acela referitor la metodica de zbor. Ast`zi
la {coala de Aplica]ie pentru Avia]ie, metodica de zbor
are alt` filozofie dec#t aceea cu care se lucra acum un
an. |n urma contactelor [i a unor discu]ii serioase cu
comandan]ii bazelor aeriene am stabilit ceea ce a[teapt`
ei de la t#n`rul pilot care a parcurs o etap` de instruire la
aceast` institu]ie. S-a ajuns la concluzia c`, la sosirea \n
baz`, pilotul trebuie s` aib` un minim de 100 ore de zbor
executate la man[a unui avion cu reac]ie, pe parcursul
c`rora s`-[i \nsu[easc` prioritar zborul \n forma]ie [i
\ntrebuin]area \n lupt`. Asta vom face de acum \ncolo.

Dar, cum spuneam, este vorba [i despre muta]ii \ntr-
un al doilea domeniu: cel al dot`rii, cel al \nzestr`rii.
{coala trebuie s` primeasc` avioane cu care \n unit`]i
se execut` misiuni de lupt`. Ce zboar` pilotul X la Borcea,
unde va fi repartizat? MiG-21 LanceR? Eu, aici, la [coal`,
am MiG-21 LanceR, \l \nv`] tot ce trebuie [i el pleac` de
la mine lupt`tor aerian adev`rat. Sigur, mai este mult
p#n` departe, dar, \n final, a[a se vor petrece lucrurile.
{i pentru avia]ie, [i pentru artilerie [i rachete sol-aer, [i
pentru radioloca]ie.

– Am aflat c` deja instructorii au

\nceput activitatea de zbor. Ave]i

suficien]i instructori de zbor? Ce

sarcini ave]i pentru acest an?

– Da, dup` verific`rile de rigoare, instructorii au
\nceput antrenamentul \n zbor. Au un bun nivel de
preg`tire [i, cu siguran]`, voin]a de a lucra c#t mai repede
la formarea viitorilor aviatori. De[i, din cauza Ghidului de
carier`, vom pierde vreo 20 de instructori din cei mai
bine preg`ti]i (cei cu gradul de locotenent-comandor),
ne r`m#n suficien]i oameni cu care s` ne putem \ndeplini
cele prev`zute pentru acest an. Datorit` infrastructurii
defectuoase de pe aerodromul nostru, care va intra \n
repara]ie \n anul viitor, \ncep#nd cu luna aprilie vom zbura
pe aerodromul de rezerv`. Din luna iunie \ncepem cursul
de trecere pe avioane cu reac]ie a studen]ilor din anul
patru. Mai \nt#i modulul teoretic, iar de la \nt#i septembrie
vor parcurge modulul practic, la zbor.

– Domnule comandor, buna

organizare [i func]ionare a {colii de

Aplica]ie a For]elor Aeriene, \ncep#nd

cu \nt#i august 2003, este unul dintre

cele mai importante obiective ale

reformei For]elor Aeriene ale

Rom#niei. Dumneavoastr` a]i pre-

zentat o parte a direc]iilor de ac]iune

[i am putut constata dimensiunile

schimb`rii, dar, mai ales, dimensi-

unile a ceea ce trebuie realizat,

construit \n urm`torii doi-trei ani. Este

vorba de lucruri deosebite, \ndr`zne]e,

spectaculoase chiar. Crede]i \n acest

proiect? Va fi el realizat \n termenii

planifica]i?

– Cred. Dac` nu a[ crede nu a[ fi aici, nu v-a[ fi
vorbit despre el. {i eu, [i colaboratorii mei suntem
optimi[ti [i ne vom bate s`-l realiz`m.

Comandor (r) DUMITRU AMARIEIComandor (r) DUMITRU AMARIEIComandor (r) DUMITRU AMARIEIComandor (r) DUMITRU AMARIEIComandor (r) DUMITRU AMARIEI

Comandorul Nicolae Iona[cu s-a n`scut \n

localitatea Z`voaia, jude]ul Br`ila. A absolvit {coala

Militar` de Ofi]eri de Avia]ie “Aurel Vlaicu” \n 1976,

iar Academia de |nalte Studii Militare \n 1987. |n

2002, la Colegiul Superior de Stat Major, a urmat

cursul de perfec]ionare \n conducerea strategic`. A

\ndeplinit, succesiv, func]iile comandant de escadril`,

comandant al unui Grup de Avia]ie V#n`toare-Bombar-

dament, [ef al instruc]iei la Divizia 1 Aerian`, [ef

serviciu \n cadrul Centrului Opera]ional de Conducere

Militar` al Statului Major General. Este comandor din

1995; este calificat pilot clasa I pe avioane de v#n`toare-

bombardament [i elicoptere, instructor de zbor ziua

[i noaptea, \n toate condi]iile meteorologice; a executat

2.700 ore de zbor pe opt tipuri de aeronave.

Este c`s`torit [i are doi copii: Robert, 20 de ani,

student la informatic`, [i Ana Maria, 23 de ani, student`

la medicin`.

Este pasionat de informatic`, turism, \not [i tenis

de mas`.
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45 de ani de la primul zbor, \n Rom#nia, cu un avion de v#n`toare supersonic

O ZI PENTRU ISTORIA
AERONAUTIC~ ROMÂN~5 MARTIE 1958O ZI PENTRU ISTORIA
AERONAUTIC~ ROMÂN~

La \nceputul anului 1958, dup` ce doi
pilo]i de la Regimentul 226 Avia]ie
V#n`toare Deveselu – c`pitanii Adalbert
Bodi[ [i Florian Croitoru – se deplasaser`
\n U.R.S.S., 12 avioane MiG-19, \mbarcate
\n 24 vagoane acoperite, cu indicativul
“T“T“T“T“Transport combine”, ransport combine”, ransport combine”, ransport combine”, ransport combine”, au fost aduse, f`r`
oprire, p#n` \n sta]ia Deveselu–Caracal. Pe
m`sur` ce era montat fiecare avion –
men]ioneaz` c`pitan-comandorii Tudor
Nicola [i Ion Marin, \n monografia
“Zbur`torii Grupului {erb`nescu” –,“Zbur`torii Grupului {erb`nescu” –,“Zbur`torii Grupului {erb`nescu” –,“Zbur`torii Grupului {erb`nescu” –,“Zbur`torii Grupului {erb`nescu” –,
acesta era recep]ionat \n zbor de un pilot
\ncerc`tor rus, pe nume Iuri. Erau numai
avioane simpl` comand`, statul rom#n
neprimind nici o dubl`. Trecerea se f`cea
direct, dup` c#teva porniri [i rulaje la sol.

... 5 martie 1958 p`rea o zi ca oricare
alta. Cu dou` zile \nainte, locotenent-
coloneii Nicolae Borzea [i Ion N`stase,
\mpreun` cu viitorul general Constantin
{endrea, loc]iitor al comandantului avia]iei
militare, au sosit la Deveselu. Cei doi
inspectori de zbor din comandament, ca [i
ceilal]i pilo]i din Escadrila 1, ce urmau s`
treac` pe noul tip de avion, parcurseser`
programul teoretic de preg`tire [i, dup`
c#teva porniri [i rulaje, primiser` O.K.-ul.
Iuri le f`cuse o instruire sumar`, mai ales
\n privin]a comport`rii avionului la decolare
[i aterizare.

|n seara zilei de 4 martie, {endrea,
delicat cum a fost o via]`, a venit la cei doi
\n dormitor [i le-a spus s` hot`rasc` singuri

cine vrea s` decoleze primul. Colegi de
promo]ie [i buni prieteni fiind, “a votat”
fiecare \n favoarea celuilalt. Cum n-avea ie[i
altfel dec#t paritate, de[i N`stase insista,
totu[i, s` se ofere Borzea, au decis, \n cele
din urm`, s` arunce cu banul. “{i ca s`
dormim sau s` nu dormim lini[ti]i – a propus
Borzea –, acoperim moneda cu cascheta
[i ne uit`m m#ine ce au hot`r#t sor]ii”.
Noaptea au mai ie[it din dormitor, dar nici
unul nu a tri[at. Diminea]a, aurii notoriet`]ii
aveau s`-i sur#d` lui Borzea.

“Ei, a]i hot`r#t?”– i-a \nt#mpinat
ner`bd`tor {endrea. “Va zbura primul
Borzea”, i-a r`spuns N`stase, f`r` s`-i
deconspire “secretul” alegerii.

Greu de spus acum ce s-ar fi putut
\nt#mpla dac` mai marii de atunci ar fi aflat
cum s-a decis cine va intra \n istorie ca primul
supersonist din Rom#nia.

Poveste[te Borzea:
“Iuri ne-a prevenit s` nu for]`m la

decolare, dar s` fim aten]i ca manetele de
comand` ale motoarelor s` fie complet \n plin.
Mi s-a p`rut c` salt` greu botul – era masiv,
cu peste dou` tone [i jum`tate mai mult dec#t
MiG-ul 15 [i 17 – [i l-am ajutat. {i dup`
desprindere se sim]ea c#t este de uria[. Iuri
era la zebr`, l#ng` conduc`torul de zbor,
dar n-a intervenit deloc. Nici nu avea de ce.
Avionul se supunea, avea o bun` stabilitate
aerodinamic` [i maleabilitate. Am urcat la
2.500 de metri [i am evoluat la verticala
aerodromului. Totul era normal, firesc,

aveam \ns` \n m#ini un alt aparat, mai mare,
mai modern dec#t cele zburate p#n` atunci,
se cuno[tea. Pe panta de aterizare,
sesiz#nd c` aveam v#nt din dreapta, am
m`rit turajul [i am corectat direc]ia, atent
s` nu se \nfunde, dup` cum ne precizase
pilotul rus. {i tot potrivit indica]iilor, n-am
folosit para[uta de fr#nare. Totul a durat 25
de minute. I-am raportat lui {endrea, care
era [i el la “zebr`”, c` totul a decurs normal,
apoi a urmat N`stase. {i tot atunci, sau \n
zilele urm`toare, pilo]ii Escadrilei 1 –
devenit` subunitate fanion – Ad`mi]`,
Bri[c`, Vasilescu, Bodi[, Croitoru [i al]ii.
Cine [i-ar fi \nchipuit atunci c` peste ani se
va da at#ta importan]` acelei zile, c` se va
consemna ca un eveniment at#t de
\nsemnat \n istoria Avia]iei Militare?”

CAMPION ALCAMPION ALCAMPION ALCAMPION ALCAMPION AL

PRIORIT~}ILORPRIORIT~}ILORPRIORIT~}ILORPRIORIT~}ILORPRIORIT~}ILOR

Pilotul militar rom#n care a realizat, \n
]ar`, primul zbor cu avionul supersonic,
comandorul (r) NICOLAE BORZEA, locuie[te
\n Bucure[ti, tr`ind dintr-o pensie modest`.
Pe 30 septembrie, anul acesta, va \mplini 77
de ani, v#rst` pe care, \ns`, nimeni nu i-ar
da-o. Are ceva din fizionomia marilor staruri.

De[i soarta i-a h`r`zit o biografie
impresionant`, se las` greu convins s`
vorbeasc` despre el. “Mi-ar fi mult mai u[or
s` relatez anumite lucruri din via]a altora”,
este fraza sub care \ncearc`, a[a cum a
f`cut-o dintotdeauna, cu mult` modestie. Cu
toate acestea, r`spunsurile sale vin direct,
simplu, cu non[alan]`, dezarm#nd orice
inten]ie a reporterului de a afla momentele
impresionante ce i-au marcat cariera.

Nu [i-a dorit, \nc` din copil`rie – cum
declar` majoritatea –, s` devin` pilot, ci abia
dup` ce a reu[it la Facultatea de Construc]ii
[i a trebuit s`-[i satisfac` stagiul militar.
Nu s-a g#ndit vreodat`, [i nici nu [i-a
propus, s` fie autorul at#tor priorit`]i \n
avia]ie. Nu a considerat c` merit` a fi
re]inute am`nunte despre momentele ce au
precedat ori au urmat istoricului zbor din 5
martie 1958, c#nd a pilotat supersonicul
MiG-19 P. {i asta pentru c` to]i, inclusiv el,
l-au considerat un zbor ca oricare altul,
desf`[urat \ntr-un anonimat total.

|n pofida modestiei sale, comandorul (r)
Borzea a fost unul din marii performeri ai
promo]iei sale. La numai doi ani, \n 1952, de
la absolvirea {colii Militare de Ofi]eri, a fost
numit comandant al Regimentului 158
V#n`toare Craiova. Un an mai t#rziu, \n
aceea[i garnizoan`, preia comanda altei
unit`]i, pentru ca peste alt an, \n 1954, s`
\nfiin]eze, la Bac`u, un regiment [coal̀ , \n care
a trecut pe avionul cu reac]ie o serie de pilo]i
de la Tecuci, ce aveau s` devin` instructori de
zbor ai elevilor din {coala Militar`, constituind
astfel nucleul de baz` al dasc`lilor, \n zbor, ai
viitorilor pilo]i de v#n`toare pe MiG-15.

Tot el a scos la simpl` comand` pe noul
tip de avion, cadre din conducerea Avia]iei
Militare.

La 29 iulie 1952, c#nd avea numai 26 de
ani [i era comandant de regiment, a fost
atestat, de locotenent-colonelul sovietic V.
Gulaev, primul instructor de vrie pe MiG-15,
figur` acrobatic` extrem de dificil` [i
primejdioas`.

|n 1954, av#nd deja clasificarea cea mai
\nalt`, devenea primul pilot recep]ioner de
avioane reactive la URA Bac`u, an \n care,
al`turi de un alt coleg, Gheorghe Popescu,
a asigurat, \n premier` \n Rom#nia,
“ilustra]ia” aviatic` a unui film cu avionul
subsonic MiG-15. Este vorba de “Vultur 101”,
dup` un scenariu de cunoscutul scriitor
militar, colonelul Nicolae T`utu, [i \n care
jucau, \ntre al]ii, marii actori Milu]` Gheorghiu
[i Ion Besoiu.

PAJURAPAJURAPAJURAPAJURAPAJURA

NOROCOAS~NOROCOAS~NOROCOAS~NOROCOAS~NOROCOAS~

La mijlocul anului 1950, Stalin a ordonat
\nceperea cercet`rilor pentru realizarea unui
avion care s` ating` 2.000 km pe or`. Astfel,
echipa Mikoian – Gurievici a reu[it s` creeze
supersonicul MiG-19. La 17 februarie 1954,
primele aparate de acest tip intrau \n dotarea
unui regiment de avia]ie sovietic.

Momentul a fost ]inut \n secret, cum de
altfel erau tratate atunci asemenea clipe,
de[i ele erau unice \n cronica aeronauticii
rom#ne. Avionul \nsu[i era considerat
ultrasecret. Nu s-a scris nimic \n pres`, nu
s-a realizat nici o fotografie, n-a fost
comentat nic`ieri, dec#t \n grupuri de
aviatori, \n unitate, [i asta cu mare grij`.

|N |NTRECERE|N |NTRECERE|N |NTRECERE|N |NTRECERE|N |NTRECERE

CU SUNETULCU SUNETULCU SUNETULCU SUNETULCU SUNETUL

14 martie 1958. O alt` zi care avea s`
devin` memorabil`. Sub acela[i anonimat,
Borzea a revenit de la Bucure[ti, pentru o
premier` cu mari semnifica]ii \n aeronautic`:
dep`[irea vitezei sunetului \n zbor. Tr`ise
doar cu nou` zile \n urm` satisfac]ia primului
zbor cu supersonicul. Cu toat` t`cerea
acordat` momentului, comandantul avia]iei
de atunci i-a chemat, pe el [i pe N`stase, [i
i-a felicitat. Era, totu[i, un semn c`
evenimentul era perceput, de min]i mai
luminate, la adev`rata valoare.

Pentru realizarea celui de-al doilea
moment important \n pilotarea supersonicului
a fost ales aliniamentul Deveselu – Tg. Jiu –
Petro[ani – lan]ul muntos – Sibiu – R#mnicu
V#lcea. {tia c` \n cazul producerii
fenomenului la o \n`l]ime mai mic` spulbera
toate geamurile caselor [i zdruncina din
temelii cl`dirile mai [ubrede.

A urcat la 7.000 de metri [i a lansat

avionul cu motoarele \n for]aj total, urm`rind
cre[terea vitezei pe machmetru: 0,8; 0,9; 1.
A sim]it un [oc scurt, indicatoarele unor
aparate de bord au \nceput s` vibreze [i,
parc`, o lini[te mai deosebit` \n cabin`. Era
numai o senza]ie? O autosugestie? |n
absen]a unor repere de la sol, nu putea
marca marea trecere la noul regim de vitez`.
Afar`, mai ales \n fa]a cupolei cabinei, un v`l
albastru deschis, dat de compresibilitatea
aerului. |nclina s` cread` c` se afl` \ntr-o
alt` lume. Viteza cre[tea \n continuare: 1,1;
1,2; 1,3, chiar aproape de 1,4. Indicatorul
debitmetrului ar`ta un consum enorm de
combustibil. Revenirea \n regim subsonic a
determinat aceea[i reac]ie dinamic`.
Trecuse, cu bine, \nc` un experiment. Intr#nd
\n regim normal de zbor, a luat ARK zero [i
s-a \ndreptat spre cas`. Cei de la sol aveau
s`-i confirme trecerea \n regim supersonic
\n momentul c#nd auziser` o puternic`
detun`tur`. Bangul sonic fusese, fire[te,
perceput de toat` lumea. Dar cine [tia, oare,
c` atunci, acolo sus, un pilot militar rom#n
sp`rgea, pentru prima dat`, zidul sonic?

Ulterior, c#nd a mai trecut la asemenea
regim, ceea ce se petrecea \n avion nu-l mai
interesa \n mod deosebit. Altele erau
preocup`rile prioritare. Zborul la viteze
supersonice reprezenta numai o etap` din
multele parcurse pentru interceptarea oportun`
a unei ]inte, de pild`.

Avia]ia militar` reactiv` rom#neasc` de
lupt` devenea, \nc` de atunci, una din cele
mai puternice din sud-estul Europei, iar Borzea
era numit inspector-[ef pentru supersonice.

MINUNEA CARE NUMINUNEA CARE NUMINUNEA CARE NUMINUNEA CARE NUMINUNEA CARE NU

S-A MAI REPETATS-A MAI REPETATS-A MAI REPETATS-A MAI REPETATS-A MAI REPETAT

Dac` MiG-ul 19 cu num`rul 808 l-a
proiectat \n istorie \n acea zi de 5 martie,
aparatul cu num`rul 809 era s`-l duc` pe
Borzea pentru totdeauna \n ceruri. Chiar
dac` evenimentul s-a petrecut la decolare.
|n momentul \n care a vrut s` mi[te man[a
pentru men]inerea pantei, aceasta i-a
r`mas blocat` pe pozi]ia tras` pentru
desprindere. Motoarele erau \n plin. N-a
mai avut t imp s` raporteze. Clipele
deveneau fatale. Avionul se afla \n pozi]ie
de angajare, cu o \nclinare de 10–15 grade
pe planul st#ng. A redus brusc motoarele,
a c`zut pe v#rful planului st#ng, cu tendin]a
de r`sturnare. A readus aparatul pe cele
trei puncte, o roat` a cedat [i avionul a
ie[it de pe pist`. Cei de la start \ncre-
meniser`.

Dup` ce tehnicienii au repus MiG-ul
\n pozi]ia normal` [i el a pornit motoarele,
\ncerc#nd man[a, a constatat, cu stu-
poare, c` func]iona normal.

Avionul a fost dus la Bac`u pentru
controalele de rigoare. Apoi a fost dat
unit`]ii de la Fete[ti. Afl#ndu-se acolo
pentru a-i trece pe Teofil Bri[an [i Arcadie
Peter  pe “19”, era la start c#nd locote-
nentul-major V#tc` a decolat cu 809. La
scurt timp, avea s` p`]easc` [i el acela[i
lucru. A catapultat, dar \n`l]imea, timpul
scurt [i pozi]ia avionului au f`cut imposibil`
deschiderea para[utei. L-au g`sit mort \n
scaunul de catapultare, \ntr-un lan de
porumb din comuna Rasova. Defec]iunea
de la instala]ia hidraulic` nereceptat` [i
neremediat` probabil, g#nde[te acum
Borzea, i-a fost fatal` lui V#tc`.

Au pl`tit [i al]i temerari cu via]a zborul
pe n`b`d`iosul MiG-19. Defec]iuni mai
mult sau mai pu]in grave la unul din
motoare ori opriri ale acestora \n aer au
cauzat accidente de zbor [i, mai grav,
catastrofe. |n 1974, MiG-ul 19 a fost scos
definitiv de la zbor. De[i foarte performant,
era dificil de exploatat la sol [i \n aer.

Borzea a efectuat ultimul s`u zbor cu
“19” la Timi[oara, \n 1965, c#nd deja pilota
de mai mul]i ani MiG-21...

PETRE B@N~

Comandorul Nicolae Borzea – \n activitate [i \n rezerv`

MiG-19 – primul avion

supersonic din avia]ia

militar` a Rom#niei
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|n prag de prim`var`, la {coala de Aplica]ie pentru Avia]ie,

cei mai tineri osta[i au depus Jur`m#ntul Militar

Momentul \n care soldatul
jur` credin]` ]`rii sale

r`m#ne \nc`rcat de emo]ie, de
sentimente ad#nci, poart` cu el
semnifica]ii aparte. {i, \n pofida
faptului c` unii \l g`sesc monoton,
\nvechit, iner]ial, la ceremonialul
depunerii Jur`m#ntului Militar
desf`[urat recent la {coala de
Aplica]ie pentru Avia]ie au participat
dou`-trei mii de persoane venite din
toat` ]ara pentru a-l vedea tocmai \n
acest ceas al devenirii pe fiul, nepotul,
fratele, so]ul, prietenul, iubitul lor.

O bunicu]` simpatic` venise
tocmai din jude]ul Boto[ani.

Ne-a spus c` a plecat cu o zi mai
devreme de acas` fiindc` era timpul
nefavorabil [i i-a fost team` s` nu
\nt#rzie. “Cinci nepo]i am. Aista-i ceal
mai micu]. La to]i am fost c#nd au
jurat. La unu am mers p#n` dincolo
de Timi[oara. Sunt bucuroas` s`-i v`d
a[a \mbr`ca]i [i [tiu c` de aici se
\ntorc acas` oameni a[eza]i. La noi
a[a-i, b`rbatul s` aib` armata f`cut`”.

Oameni de toate v#rstele,
b`rba]i, femei, unele cu

copii mici de m#n` sau \n bra]e,
veniser` la Boboc din toat` ]ara. Cu
trenul, cu microbuzele, cu autotu-
rismele, au ajuns mai greu sau mai
u[or \n locul unde unul de-al lor
depunea Jur`m#ntul Militar.

Demnitarul militar cu rangul
cel mai \nalt care a onorat

ceremonialul desf`[urat la {coala de
Aplica]ie pentru Avia]ie a fost
generalul-locotenent Constantin

Gheorghe, [eful Statului Major al

For]elor Aeriene. Au participat, de
asemenea, prefectul jude]ului

Buz`u, doctor Ion Vasile, nume-
ro[i senatori [i deputa]i din jude], alte
personalit`]i politice sau adminis-
trative.

|nainte de \nceperea festivit`]ii,
oaspe]ilor le-a fost prezentat

istoricul {colii de Aplica]ie pentru
Avia]ie. De fapt, pe parcursul c#torva
ore, prin intermediul unei sta]ii de
radioamplificare, \ntre gazde [i
oaspe]i a avut loc un dialog ne\n-
trerupt. Stabilirea leg`turii \ntre cele
dou` p`r]i a f`cut bine [i pentru
informarea oamenilor, [i pentru
p`strarea ordinii, dar a mai [i \nc`lzit
pu]in zona, temperatura aerului fiind
undeva la nivelul lui zero grade.

Ceremonialul simplu, sobru, a
impresionat asisten]a. Slujba

religioas`, cuvintele Jur`m#ntului [i
Imnul Na]ional al Rom#niei au creat
o atmosfer` dominat` de sentimen-
tele patriotice, de c`ldur` sufleteasc`,
de spirit proasp`t, tineresc, prim`-

v`ratic. Imagina]i-v` numai c` Imnul
a fost c#ntat, pe de o parte, de cei
aproximativ o mie de militari afla]i \n
front, unii dintre ei fiind tinerii osta[i,
iar, pe de alt` parte, [i de c`tre unii
dintre oaspe]ii sosi]i, cum spuneam,
din toat` ]ara.

G e n e r a l u l - l o c o t e n e n t
Constantin Gheorghe s-a

adresat celor care au depus sacrul
leg`m#nt cu ]ara. Printre altele,
domnia sa a spus:

“Jur`m#ntul Militar este un
\nsemn de maturitate, t`rie [i
b`rb`]ie, reprezint` leg`tura indes-
tructibil`, definitiv`, dintre cet`]ean
[i stat, dintre t#n`rul chemat sub
arme [i cei ce [i-au jertfit s#ngele [i
via]a, veac dup` veac, pentru libertate
[i independen]`, comuniunea, nu
numai afectiv`, dintre t#n`rul osta[
[i camarazii s`i, dintre acesta [i cei
dragi, de acas`, p`rin]i, fra]i, surori,
so]ii [i copii.

Jur`m#ntul Militar pe care l-a]i
rostit [i l-a]i semnat ast`zi

constituie un act cu important`
semnifica]ie patriotic` [i, deopotriv`,
document juridic esen]ial, reprezint`
intrarea \ntr-o nou` etap` a vie]ii,
\nnobilarea cu titlul de soldat, ceea
ce presupune r`spundere, disciplin`
[i ordine, slujirea cu credin]` [i
devotament a }`rii, a intereselor ei
na]ionale supreme, a[a cum au f`cut-
o [i \nainta[ii vo[tri, contingent dup`
contingent”.

A m cunoscut [i c#]iva dintre
 eroii zilei. Soldatul Daniel

M`nica, absolvent al unei [coli de
mecanici auto. Emo]ionat, ne-a spus
c` p#n` acum i-au pl`cut cele dou`
trageri cu pistolul mitralier`, la care
a ob]inut rezultate bune. Era bucuros
c` tr`ie[te acest moment [i c` la
ceremonial asist` mama [i sora lui.
Soldatul Dorinel Dobran, din Motru
– Gorj, l`c`tu[ de felul lui, nu a avut
probleme importante [i este sigur c`
nu va avea p#n` c#nd va \ncheia
stagiul militar.

Soldatul Ionu] Trandafir ne-a zis
c`-i place \n armat` [i, dup` ce va fi
\ncheiat stagiul ca militar \n termen,
va face tot ce trebuie pentru a deveni
militar de carier`. A[a s` fie.

Dar spectacolul cel mai
frumos, mai colorat, mai

spumos a avut loc dup` ceremonialul
depunerii Jur`m#ntului Militar.
Spectacol din care fotoreporterul
nostru a “extras” secven]ele pe care
vi le [i \nf`]i[`m \n aceast` pagin`.

Comandor (r)
DUMITRU AMARIEI

Foto: ADRIAN SULT~NOIUFoto: ADRIAN SULT~NOIUFoto: ADRIAN SULT~NOIUFoto: ADRIAN SULT~NOIUFoto: ADRIAN SULT~NOIU

SENTIMENTE  PATRIOTICE,
C~LDUR~  SUFLETEASC~,

SPIRIT  PROASP~T,  TINERESC

SENTIMENTE  PATRIOTICE,
C~LDUR~  SUFLETEASC~,

SPIRIT  PROASP~T,  TINERESC



CER  SENIN Pag. 6 – Nr. 5 (57) •  martie  2003

Centrul de Mentenan]` Craiova

Centrul de Mentenan]` al Statului Major al
For]elor Aeriene tr`ie[te \n aceste zile un moment
important: fundamentarea noii sale structuri,
menite s` \l fac` [i mai viabil, mai performant, cu
randamente sporite \n toate domeniile activit`]ii
sale. Devenind mai supl`, mai dinamic`, fosta
Baz` de repara]ii avioane [i mijloace de aerodrom
Craiova trece, “din mers”, cum se spune, nu
numai la o nou` denumire. |[i cristalizeaz`, prin
preluarea altor dou` baze, de repara]ii elicoptere
[i autovehicule, o mai ampl` configura]ie
profesional`, noi standarde de calitate.

Ac]iunea se deruleaz` pe temeiul unei vechi
reputa]ii, al experien]ei dob#ndite \n decursul a
33 de ani. Cu rezultate notabile \n vasta sa arie de
preocup`ri. Peste 820 de avioane reparate sau
modernizate, circa 1.150 de autospeciale [i 900
agregate de aerodrom care au trecut prin m#inile
acestor oameni, nenum`rate alte realiz`ri dau un
tablou doar par]ial al eforturilor depuse \n ani la
Craiova. {i chiar dac` patina vremii [i-a pus,
definitiv sau par]ial, amprenta pe roadele muncii
lor, multe fiind scoase din
uz sau \n curs de casare,
satisfac]ia de a le fi asigurat
ani buni func]ionarea f`r`
cusur ori prelungindu-le
viabilitatea r`m#ne m`rtu-
rie a aportului lor deosebit
la desf`[urarea instruirii \n
zbor, \n deplin` securitate,
a personalului navigant din
unit`]ile de lupt` sau [coal`
ale avia]iei militare. Dar [i
\n bunul mers al activit`]ii
\n alte institu]ii aeronautice.

Totodat`, zelul \n
rezolvarea sarcinilor de atunci s-a constituit \ntr-
o experien]` ce le-a folosit ulterior, c#nd au preluat
noi [i tot mai complexe \ndatoriri. Fiindc` de la
repara]iile medii la avioane sau autospeciale – cele
dint#i atribu]ii ale Bazei – s-a trecut la o palet` tot
mai larg` de opera]ii.

IAR-urile 93, de pild`, la care au lucrat ani de
zile pentru ca zborurile cu aceste avioane reactive
de lupt` s` se desf`[oare normal, au ajuns piese
de muzeu. Dar, ca [i la \ntre]inerea [i conservarea
lor, precum [i a MiG-urilor 21, lucr`rile executate
de speciali[tii Bazei n-au avut cusur.

Ne sunt \nc` proaspete \n minte, de[i au trecut
ani buni de atunci, aprecierile pe care pilo]i de
recep]ie cu faim` le-au f`cut la adresa calit`]ii
muncii tehnicienilor de la Craiova. Comandorul
Carol Szente[ tr`ise \nc` din {coala militar`
momentele de [oc pe care ]i le poate crea o
aeronav` care “refuz`“ s` se mai supun`
comenzilor. Obligat s` catapulteze din MiG-ul 15,
dozase \n el o \ndrept`]it` rigoare fa]` de tot ce
]ine de buna func]ionare a tuturor componentelor
avionului. Mai t#n`rul s`u coleg, Titel Roman, un
bonom, asemenea lui Szente[, nu f`cea nici un
rabat de la cea mai mic` imperfec]iune. La fel
procedau [i comandorii P`tru, Zamfira,
Zevedeanu, Cos`ceanu.

Alte [i alte cuvinte de laud` veneau ulterior
din unit`]ile operative \n care erau exploatate \n
zbor avioanele reparate la Craiova.

Pentru ca toate cele 820 de avioane de diferite
tipuri reparate sau modernizate timp de peste trei
decenii s` dob#ndeasc` girul de a fi date la zbor a
trebuit, de multe ori, ca ei, tehnicienii, s` nu-[i
afle odihna zi [i noapte. Semne sigure c` [i \ntr-o

C@ND M~IESTRIA SE |MBIN~
CU R~SPUNDEREA

perspectiv`, mai apropiat` sau mai \ndep`rtat`,
lucr`rile de repara]ii medii ce se vor executa la
IAR-99 “{oim”, IAR-330 Puma, MiG-21 LanceR vor
fi efectuate la parametrii calit`]ii indubitabile, care
s` confere siguran]` deplin` \n zbor.

“Non multa, sed multum” – spunea latinul.
Oltenii tr`iesc \ns` sub imboldul altei devize. {i
mult, dar [i bun. Chit dac` aceasta \i oblig` la
mari eforturi. O enumerare a c#torva realiz`ri cu
care ei se m#ndresc demonstreaz` c` nu o dat`
au dep`[it obiectivele cu care s-a plecat la drum.

|n afara autospecialelor preg`tite pentru o
bun` utilizare \n unit`]ile Statului Major al
For]elor Aeriene, s-au efectuat lucr`ri \n folosul
unor societ`]i de importan]` na]ional` sau
regional`. TAROM-ul, ROMAVIA, Avia]ia
Sportiv` – Clubul Central sau Aeroclubul Oltenia
au beneficiat, la r#ndu-le, de serviciile Bazei,
actualul Centru, prin aducerea \n stare perfect`
a unor autospeciale de oxigen, de pornire
motoare, \nc`lzitoare, inhalatoare, butelii.
Complexele de antrenament pentru para[uti[ti
au fost fabricate sau reparate tot la Craiova.

Spirite \ntreprinz`toa-
re, oltenii [i-au extins
serviciile de colaborare cu
AEROSTAR (butelii de
bord, repara]ii agregate
hidraulice [.a.), cu Electro-
putere (confec]ion`ri de
diverse subansamble, re-
para]ii de echipamente
electrotehnice), cu Ins-
pec]ia Teritorial` de Me-
trologie pentru autorizarea
de laboratoare [i etalon`ri
de aparatur`, cu vecinii de
la Avioane S.A. \n domeniul
acoperirilor de protec]ie, analizelor [i trata-
mentelor fizico-chimice ale materialelor.

Nu le-a sc`pat nici C-ul 130 Hercules, pentru
care au executat verific`ri metrologice, \ncerc`ri
de recipien]i [i de alte diverse utilaje.

A fost asimilat` repara]ia de fabrici de oxigen
pentru bazele opera]ionale din Statul Major al
For]elor Aeriene.

Se lucreaz` la standarde NATO, fapt apreciat
[i de comisii ale Alian]ei Nord-Atlantice care au
luat act de produsele realizate la Craiova. Prin
ROMTEHNICA s-au derulat importante
contracte cu americanii care au vizat realizarea
de utilaje pentru “Shadow-600”, lucr`ri ce au fost
posibile prin transfer de tehnologie american`.

|n acela[i context, al lucr`rilor de mare
precizie, se \nscriu [i containerele speciale de la
MiG-21 LanceR, \ntre care cele de bruiaj
electronic, laser, foto [i multe altele.

Modernizarea agregatelor de pornire ARPA-

02 a fost omologat` \nc` din ianuarie 1998, sub
directa \ndrumare a celui ce vegheaz` permanent
la calitatea lucr`rilor, ca [i la via]a [i activitatea
oamenilor din unitate, comandantul, comandorul

inginer Gheorghe Dinc`, opera]iune ce i-a avut
ca autori principali pe comandorul inginer

Grigorie Mocioi [i subalternii s`i din sec]ia de
repara]ii autospeciale [i agregate de aerodrom.

Dac` avioanele de lupt` de pe C#mpia Turzii,
Timi[oara [i de pe alte aerodromuri pot fi gata de
interven]ie \n orice moment [i pe orice vreme,

 Rezultatele de prestigiu pe care s-a cl`dit un renume

 Oameni cu m#ini de aur  Laude binemeritate  Sub

imperiul complexit`]ii  Tonifiantul optimism

C@ND M~IESTRIA SE |MBIN~
CU R~SPUNDEREA

Comandantul Centrului, comandor

inginer Gheorghe Dinc`

Verificarea minu]ioas`

a instala]iilor [i

agregatelor, executarea

\n cel mai scurt timp [i

de calitate a lucr`rilor

de \ntre]inere [i

repara]ii sunt numai

c#teva din multiplele

preocup`ri ale

speciali[tilor de la

Craiova

aceasta se datoreaz` [i modului \n care au fost
aduse \mbun`t`]irile necesare agregatelor de
pornire.

Centrul dispune de singurul laborator de
control nedistructiv \n domeniul metalelor din
avia]ie, cu personal autorizat, condus cu mult`
competen]` de c`pitanul inginer Dumitru

Popescu, laborator foarte solicitat [i de
partenerii de colaborare.

De un statut special se bucur`, prin
promptitudinea [i calitatea lucr`rilor, [i
atelierul de proiectare tehnologic`. Aproape
totul pleac` [i se \ntoarce aici pentru eventuale
corec]ii, \mbun`t`]iri. |n \ntregul lan] ce duce
la finalizarea produselor, este una dintre cele
mai importante verigi. |n perspectiva unei
implic`ri \n efectuarea de lucr`ri [i pentru
MiG-21 LanceR, urmeaz` s` fie asimilat`
tehnologia de protec]ie anticoroziv` la aceast`
aeronav`.

Dar tabloul activit`]ilor nu poate fi complet
nici dac` enumer`m alte [i alte ac]iuni la care
personalul a fost sau este \n continuare angajat.

Participan]ii la mitingurile interna]ionale din
anii 2000 [i 2001 de la Timi[oara [i Mihail
Kog`lniceanu, \nc#nta]i de modul \n care s-au
desf`[urat acestea, trebuie s` [tie c` o parte din
merite revin [i colectivului de la Craiova, care,
\n afara contribu]iei anterioare la efectuarea unor
lucr`ri pentru L-29, a asigurat mijloace de
aerodrom [i mobilier tehnologic.

O latur` mai pu]in cunoscut` a activit`]ii lor,
dar care necesit` un mare volum de munc` [i o
responsabilitate deosebit`, o constituie
transportarea, pe ro]i, adic` pe ro]ile unor
platforme autotractate, a unor avioane care aveau
resursa expirat`, cum ar fi de la Craiova la
Bucure[ti, la Academia Tehnic` (IAR-93), de la
Timi[oara la Media[ [i de la C#mpia Turzii la
Bac`u (MiG-21). De la dezasamblare [i
asamblare p#n` la transportul propriu-zis pe
[osele, tot efortul [i grija le apar]in.

Ajungeau s` transporte [i dou` avioane pe
s`pt`m#n`, \n c#te trei-patru autovehicule. |n
cinci ani, au dus la repara]ii, pentru moderniz`ri
sau redislocare, 168 de avioane [i elicoptere,
unele prin Pasul Oituzului, deosebit de anevoios
[i periculos de str`b`tut cu \nc`rc`turi de
dimensiuni at#t de mari.

... ar putea fi \nscris` majoritatea
personalului. Dar cum spa]iul nu \ng`duie, ne
vom limita la c#teva nume. “C`pitan-

comandorul inginer Nelu Voinea – ne spune
comandantul – s-a integrat rapid \n cerin]ele
Bazei. Multe [i grele. Dar inginerul-[ef, pilonul
principal al tuturor activit`]ilor, a [tiut s` le fac`
fa]`. Priceperea, d`ruirea [i energia sa sunt

c#teva din atu-urile pe care se vor cl`di [i
viitoarele realiz`ri ale Centrului”.

Domnul comandor inginer Gheorghe

Dinc` are \n Voinea, ca [i \n c`pitan-

comandorul Mircea Zaharia, [eful
serviciului aprovizionare, locotenent-

comandorii ing. Victor B`r`gan, [eful
sec]iei aeronave, [i Mircea Ardeleanu, de la
controlul tehnic de calitate, \n ceilal]i
speciali[ti de prim` m#n`, ajutoare de n`dejde.

Bucuros c` o alt` reu[it` este \n proces de
finalizare, bariera de paz` electronizat`,
av#ndu-l ca autor pe c`pitanul inginer

Sebastian Vasilescu, comandantul ne
prezint` un alt performer \n inova]ii .
Subinginerul Florea Mladin, “m#n` de aur”
– cum mai este cunoscut pentru inven]iile sale
– este realizatorul instala]iei de verificare
conducte prin metoda pulsa]iilor, a aparatului
pentru m`surarea tensiunii \n cablu la
elicopterul Alouette, a debitmetrului cu celul`
fotoelectric`. Dan Sl`vulele este deja un
valoros designer. Al]i salaria]i civili se dedic`
unit`]ii cu aproape \ntreaga familie: Sandu,

{tefan (so]–so]ie) R`ducanu (tat`–fiic`),
fra]ii Duminic` (unul salariat civil, cel`lalt
c`pitan inginer).

Al`turi de cadrele militare, ei tr`iesc
optimi[ti, \ncrez`tori, cu speran]a c` \n
activitatea Centrului vor surveni noi [i
\nsemnate dimensiuni ale succesului.

Comandor (r) PETRE B@N~
ADRIAN SULT~NOIUADRIAN SULT~NOIUADRIAN SULT~NOIUADRIAN SULT~NOIUADRIAN SULT~NOIU



CER  SENINPag. 7 – Nr. 5 (57) •  martie  2003

DIALOG CU CITITORII

DIALOG CU CITITORII

ADEV~RURI S~PATE
|N MARMUR~

Realiz`rile ilustrului pionier al
aeronauticii, Traian Vuia, sunt
cunoscute [i recunoscute at#t \n
Rom#nia, c#t [i \n str`in`tate. Faptul
c` pe Prim`ria de la Montesson
exist` o plac` memorial` cu numele
s`u c`, mai nou, tot acolo, o pia]`
poart` numele lui Vuia, de[i ini]ial
s-a numit “Picasso”, de asemenea,
sunt lucruri [tiute. Ceea ce se [tie
mai pu]in este efortul depus pentru
ob]inerea acestor recunoa[teri
interna]ionale.

Printre cei implica]i \n aceste
eforturi se afl` [i domnul Alexandru
Danielopol stabilit la Paris \n 1974,
vicepre[edinte al Aeroclubului
Fran]ei, specialist \n probleme de
istorie a aeronauticii.

Referitor la instalarea pl`cii pe
Prim`ria de la Montesson, supli-
mentar fa]` de cele scrise de Liviu
V`tena[ \n lucrarea “|n culisele
negocierilor cu Uniunea Sovietic`,
1934–1947, Convorbiri cu Alexandru
Danielopol”, editura Vremea,
Bucure[ti, 2001, mai sunt [i alte
detalii.

Dup` a treia conferin]`, ]inut` de
domnul Danielopol \n fa]a mem-
brilor Aeroclubului Fran]ei despre
Traian Vuia, pre[edintele Aeroclu-
bului a propus cercetarea docu-
mentelor vremii [i a asigurat
finan]area necesar`. |n urma cer-
cet`rilor, membrii Aeroclubului au

recunoscut prioritatea realiz`rii lui
Traian Vuia fa]` de Santos Dumont [i
chiar fa]` de Clement Ader, al c`rui
avion nu a zburat.

Pentru montarea pl`cii memoriale
s-a avut \n vedere ca aceasta s` r`m#n`
permanent \n locul fixat, indiferent de
gruparea politic` de care apar]in
primarul sau membrii Consiliului
prim`riei.

|ntruc#t era o solicitare f`r`
precedent, de a fi montat` o plac`
memorial` pe Prim`rie, mai ales
pentru un cet`]ean str`in, a trebuit,
mai \nt#i, aprobarea primarului
Parisului. Aceasta deoarece Prim`ria
Capitalei franceze gestiona [i
activitatea localit`]ilor limitrofe.
Dup` lungi st`ruin]e, domnul

Danielopol a ajuns \n audien]` la
primar [i a argumentat cererea,
care, la r#ndul ei, a fost sus]inut`
[i de pre[edintele Aeroclubului
Fran]ei. |n cele din urm`, dup`
\ndelungi demersuri insistente,
primarul din Montesson i-a
adresat, la 27 martie 1979,
domnului Danielopol urm`toarea
scrisoare:

“Domnule,

V` confirm acordul meu pentru

a[ezarea pl`cii comemorative

referitoare la primul zbor al unui

avion cu motor care s-a desf`[urat

la Montesson.

Placa respectiv`, cu dimensi-

unile 35 cm x 50 cm, va fi fixat` pe

banda vertical` situat` \ntre u[a de

acces a Prim`riei [i prima fereastr`

a serviciului administrativ.

V` rog s` accepta]i, Domnule,

asigurarea sentimentelor mele

distinse.

Primarul”.

Sigur, \n aceste circumstan]e
s-a montat [i placa memorial` pe
Prim`ria de la Montesson. Prin
textul s`pat \n marmur` se
consfin]e[te adev`rul, atestat de
documentele vremii, c` Traian
Vuia este un pionier al aeronauticii
mondiale care, la 18 martie 1906,
cu “aeroplanul-automobil” con-
struit dup` planurile sale, a
efectuat primul zbor autonom cu
mijloace proprii de bord, cu un
aparat mai greu dec#t aerul.

General-maior conf. univ. dr.
CONSTANTIN ZAHARIA

VIORICA PANDELE: V`
mul]umim pentru aprecieri [i ur`rile
de bine. Ne bucur`m c` ne citi]i
“num`r de num`r” [i c` v` putem fi
de folos. |n leg`tur` cu rug`mintea
formulat`, v` sf`tuim s` v` adresa]i
Sec]iei Pensii Militare din cadrul
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale
(strada Drumul Taberei, nr. 7–9,
sector 6, Bucure[ti), c`reia trebuie
s`-i trimite]i o cerere scris`, \nso]it`
de copii de pe certificatele de na[tere
[i de c`s`torie, precum [i de pe
certificatul de deces al so]ului, fost
ofi]er!

Maior CRISTIAN STAMATE:

Potrivit legii, dup` moartea p`rin-
]ilor, descenden]ii (copiii) acestora
sunt mo[tenitori de drept ai bunu-
rilor defunc]ilor, care beneficiaz` \n
cote egale de \ntreaga avere ce
constituie masa succesoral` de
\mp`r]it. Termenul de acceptare a
mo[tenirii este de 180 de zile
calendaristice, dep`[irea lui duc#nd
la dec`derea din drepturi a celui care
nu [i-a exercitat voin]a. |n cazul
concret la care v` referi]i, masa
succesoral` se va \mp`r]i \n trei,
ie[irea din indiviziune put#ndu-se
face fie voluntar (prin \n]elegerea

celor trei fra]i mo[tenitori), \n fa]a
notarului public, fie \n fa]a instan]ei
de judecat`. V` recomand prima
variant`, fiind mai rapid` [i mai pu]in
costisitoare.

Comandor (r) ION CLENCIU:

|n baza H.G. nr. 218/2003, \ncep#nd
cu luna martie, s-au indexat urm`-
toarele venituri: pensiile militare
cuvenite sau aflate \n plat` \n luna
februarie 2003, stabilite \n confor-
mitate cu legisla]ia anterioar` datei de
1 aprilie 2001; pensiile IOVR;
indemniza]iile lunare acordate \n baza
Decretului-Lege nr. 118/1990 (privind
acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de
dictatura instaurat` cu \ncepere de la
6 martie 1945, precum [i celor
deportate \n str`in`tate ori constituite
\n prizonieri); indemniza]iile [i
sporurile ce se acord` invalizilor,
veteranilor [i v`duvelor de r`zboi \n
temeiul Legii nr. 49/1991 [i al Legii
nr. 44/1994.

EMIL POSTOLACHE: |n
temeiul art. 83 din Legea nr. 46/1996

(preg`tirea popula]iei pentru ap`-
rare), ordinele de chemare trimise
de c`tre centrele militare vor fi
\nm#nate personal tinerilor, recru-
]ilor sau rezervi[tilor, \nscriindu-se
pe ordinul de chemare [i pe dovad`
data [i ora \nm#n`rii. |n situa]ia \n
care cel chemat este plecat din
localitate, ordinul de chemare va fi
\nm#nat unui membru major din
familie(p`rin]i, so]ie, surori, fra]i
majori), unei rude sau oric`rei
persoane majore care locuie[te
\mpreun` cu cel chemat, \nche-
indu-se despre aceasta un proces-
verbal pe verso-ul dovezii de
\nm#nare a ordinului de chemare. |n
acest scop, se va pune \n vedere celui
care a semnat de primirea ordinului
de chemare s` anun]e personal pe
cel c`ruia \i este adresat ordinul de
chemare, prin telefon sau alt mijloc,
astfel \nc#t acesta s` se prezinte la
termenul [i \n locul prev`zute.

CECILIA MITR~NESCU:

Adresa publica]iei noastre este
urm`toarea: Redac]ia “CER SENIN”,
{oseaua Bucure[ti–Ploie[ti, km 10,5,
sector 1, Bucure[ti. Telefon/fax:
021/231.53.82. V` a[tept`m cores-
ponden]a promis`.ANUN}

ANUN}ANUN}
ANUN}
ANUN}

Promo]ia 9 Mai 1950 a {colii Militare de Pilotaj Tecuci anun]` \nt#lnirea
absolven]ilor \n luna mai 2003, la {coala de Aplica]ie pentru Avia]ie Boboc –
Buz`u, la o dat` ce urmeaz` a fi stabilit`. Cei ce doresc s` participe sunt
ruga]i s` ia urgent leg`tura cu comandorii (r) Bruchental Valer, str. Pia]a
Dacia nr. 1, bloc E, scara C, apart. 8, Buz`u, cod 5100, telefon 0238/414.560;
Stoicescu Petre, telefon 0238/721.331; Enache Ion, telefon 0238/432.750.

Biografii exemplare
A[a s-ar putea numi amplele

relat`ri, din cuprinsul num`rului 4 al
revistei ORIZONT AVIATIC, despre
via]a [i activitatea unor renumi]i
aviatori militari care [i-au consacrat
\ntreaga lor existen]` aeronauticii.

Prima \l are ca erou pe coman-
dorul (r) CONSTANTIN ORHEI, un
binecunoscut ofi]er pilot [i comandant
de regiment de avia]ie cu reac]ie, care
timp de 30 de ani s-a aflat la man[a
avioanelor cu care a fost dotat` avia]ia
noastr` militar` \n perioada 1949–
1968. Pasionat de zbor \nc` de c#nd
era elev, a \nceput cu planorismul la
Dezmir, pilot#nd cinci tipuri de
asemenea aparate, pentru a-[i proba
apoi calit`]ile \n cele trei decenii c#t a
servit \n armat`, pe avioane cu elice
[i avioane reactive, inclusiv super-
sonice. Timp de opt ani a fost coman-
dantul Regimentului de avia]ie de
v#n`toare de la Giarmata.

Un alt mare aviator prezentat
este generalul de flotil` aerian` (r)
ing. VLADIMIR ST@NGACIU,
veteran de r`zboi [i al hidroavia]iei
rom#ne, despre care el \nsu[i a
consemnat [i momente inedite \n
cartea ”Mic supliment de istorie

aeronautic`“. Dup` o tinere]e
palpitant`, cu evenimente de zbor
\n care nu o dat` era s`-[i piard`
via]a, a trecut de la avia]ia militar`
\n avia]ia civil`, fiind primul director
general al companiei TAROM, apoi
profesor la Institutul Politehnic
Bucure[ti. Pe 18 decembrie, anul
trecut, la v#rsta de 95 de ani, a fost
condus pe ultimul drum de fiica sa,
de antrenorul emerit Constantin
Manolache (omul care la 76 de ani
mai execut` \nc` acroba]ie aerian`)
[i de trei vecini (??!!). De[i fuseser`
anun]ate institu]iile \n care a lucrat
sau cu care a colaborat, nimeni nu
a catadicsit s` vin`  la
\nmorm#ntarea sa. A[a s-a dus

“dincolo”, \n cel mai trist [i neme-
ritat anonimat.

O biografie impresionant` are [i
locotenent-comandorul (r) MIHAI
BELCIN, pe care o semneaz`  cola-
boratorul nostru, comandorul (r)
Constantin Iordache. Temut pilot de
v#n`toare la \nceput, apoi de bom-
bardament, \n Escadrila 85 Stukas,
adjutantul de atunci, din anii
r`zboiului, a executat 153 de misiuni
de lupt` cu Ju-87 Stukas. Asta dup`
ce, ca v#n`tor, dobor#se mai multe
avioane inamice. A fost decorat,
\ntre altele, cu ordinele “Virtutea
Aeronautic`“ cu spade, clasele Cru-
cea de Aur [i Cavaler, “Crucea de
Fier” german`, clasele II [i I, cu
medalia sovietic` “Victoria”. Dup`
r`zboi, a lucrat pe majoritatea
aerodromurilor militare, fiind una
dintre cele mai distinse personalit`]i
\n r#ndul subofi]erilor. Un om cu un
asemenea trecut glorios, fost pilot
de prim` m#n`, a ie[it la pensie \n
1971 cu gradul de plutonier-adjutant!
Dar domnul Belciu, tat`l Mihaelei,
colega de liceu a so]iei mele, [i vecin
la blocurile militare de la Urziceni,
r`m#ne pentru mine [i to]i pilo]ii [i
tehnicienii anilor ’60 de la Alexeni
omul de \nalt` statur` moral`, a[a
cum ni i-am \nchipuit \ntotdeauna pe
“mare[alii” aerului.

{i nu ultimul, pentru c` mereu a
fost cel dint#i \n instruire [i \n lupt`,
un alt nume de excep]ie al
aeronauticii militare, un brav
veteran de r`zboi care a \nceput s`-
[i depene via]a \n coloanele revistei,
remarcabilul comandor (r) prof.

ing. DAN STOIAN, promo]ie de
ofi]eri navigan]i 1941.

Toate aceste bogate referiri
autobiografice sunt \nso]ite de o
ilustra]ie deosebit`.

Comandor (r) PETRE B@N~Comandor (r) PETRE B@N~Comandor (r) PETRE B@N~Comandor (r) PETRE B@N~Comandor (r) PETRE B@N~

Muzeul Avia]iei organizeaz` \n ziua de 31 martie 2003 examene pentru
ocuparea urm`toarelor func]ii:

– [ef de sec]ie – cercet`tor [tiin]ific principal gradul I;
– conservator la Sec]ia Tehnic` de For]e Aeriene. Candida]ii pentru acest

post trebuie s` fie absolven]i ai Facult`]ii de Aeronave, cu experien]` \n
activitatea de \ntre]inere [i repara]ii de avia]ie, radioloca]ie [i artilerie
antiaerian`.

Rela]ii suplimentare la telefon 222.40.03 sau la sediul Muzeului Avia]iei
din {oseaua Bucure[ti–Ploie[ti, km 16,5, Otopeni.

File din istoria aeronauticii universale

|n a doua decad` a lunii martie, o
delega]ie a Statului Major al For]elor
Aeriene a participat, la Atena, \n
Grecia, pe durata a dou` zile, la un
schimb de experien]` privind \nv`]`-
m#ntul militar.

|n dialogurile purtate, reprezen-
tan]ii Academiei For]elor Aeriene
Elene au prezentat p`r]ii rom#ne
criteriile de recrutare, selec]ie [i
admitere \n academie, metodologia

|n vizit` la greci
instruirii \n zbor a studen]ilor, formele
[i modalit`]ile de instruire dup`
absolvire [i evolu]ia \n cariera militar`
a pilo]ilor. Partea practic` a activit`]ii
a cuprins vizitarea s`lilor de curs,
laboratoarelor, spa]iilor de cazare [i a
muzeului din incinta academiei.

C`pitan-comandorul Nicolae

Grigorie, [eful delega]iei Statului

Major al For]elor Aeriene,  a
apreciat activitatea ca fiind “extrem de

util` din toate punctele de vedere
abordate. Am realizat, prin compa-
ra]ie, c` [i sistemul de \nv`]`m#nt mili-
tar rom#nesc se situeaz` la un \nalt
nivel calitativ, respect#nd normele [i
standardele \n vigoare”.

Schimbul de experien]` pe proble-
me de \nv`]`m#nt militar va cunoa[te
o nou` etap` \n vara acestui an, c#nd
o delega]ie elen` va vizita Academia
For]elor Aeriene ale Rom#niei. (C.P.)

ANUN}
ABONAMENTE LA

“CER SENIN”

Redac]ia revistei “CER SENIN” anun]` c` se pot face \n continuare
abonamente pentru anul 2003. Cei interesa]i – ofi]eri, mai[tri militari,
subofi]eri [i salaria]i civili din unit`]ile, institu]iile [i forma]iunile apar]in#nd
For]elor Aeriene, precum [i persoanele din afara acestor structuri – \[i pot
face cunoscute op]iunile pe adresa redac]iei: {oseaua Bucure[ti–Ploie[ti,

km 10,5, sectorul 1 Bucure[ti, telefon/fax 021/231.53.82.

Revista apare de dou` ori pe lun`.
Pre]ul unui exemplar este de 5.000 lei. Un abonament pe trei luni cost`

30.000 lei, pe [ase luni – 60.000 lei, iar pe un an – 120.000 lei. Suma va fi
depus` \n contul 50055084673, deschis la Direc]ia de Trezorerie [i
Contabilitate Public` a Municipiului Bucure[ti, beneficiar U.M. 01835

Bucure[ti.
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ADRIAN  SULT~NOIU

CIVITASCIVITASCIVITASCIVITASCIVITAS

Prin excelen]`, militarii au o ]inut`
exemplar`, merg drept, cu pas elastic [i
distinc]ie de top-model. Dar [tim cu to]ii regulile
recomandate de Codul bunelor maniere pe
timpul mersului [i al statului pe scaun? Iat`
c#teva dintre acestea:

 Pe strad`, e bine s` mergem degajat,
\n pa[i normali, nici s` nu alerg`m, nici s` ne
“t#r#im”. Chiar dac` avem
necazuri acas` sau la serviciu,
trebuie s` afi[`m o min` des-
tins`, z#mbitoare, senin`.
G#rbovi]i [i \ncrunta]i, nu facem
dec#t s` devenim antipatici sau,
cel mult, comp`timi]i de ceilal]i.

 Pe timpul mersului s` nu
ne aplec`m umerii \nainte, s` nu
mi[c`m exagerat bra]ele [i
coatele, s` ne retragem stoma-
cul \n interior [i s` ]inem [ira
spin`rii c#t mai dreapt`. Capul
s` fie drept, privirea \nainte, genunchii
apropia]i, s` ne mi[c`m dezinvolt, siguri pe
noi.

 C#nd mergem pe strad`, nu trebuie
s` gesticul`m larg, s` ne \nfund`m m#inile \n
buzunare, s` vorbim tare sau s` fredon`m
cine [tie ce melodie la mod`. De asemenea,
nu-i frumos s` ne trosnim degetele, s` c`sc`m
zgomotos f`r` a duce m#na la gur` sau s`
m#nc`m, indiferent dac` este vorba de un
covrig, o gogoa[` sau de semin]e de dovleac
ori floarea-soarelui.

 Este total interzis s` ne scobim \n gur`
sau \n nas, s` scuip`m, s` facem gesturi
indecente.

 Dac` ne apuc` r#sul pe strad` (ar fi
bine, totu[i, s` ne st`p#nim), nu trebuie s`
punem m#na la gur`, s` ne lovim peste

coapse cu palmele sau s` ne \mpungem
vecinul \n coaste, spre a-l stimula s` r#d` [i
el. Cel mai bine e s` sur#dem \n]eleg`tor, dar
cu condi]ia de a nu transforma sur#sul \n rictus
sau r#njet permanent.

 Chiar dac` ne antren`m \ntr-o discu]ie
aprins`, nu trebuie s`-l lu`m pe interlocutor
de nasturi, s`-l batem pe spate sau s`-l

\nghiontim cu cotul. {i \n acest
caz, tonul trebuie s` fie
moderat, discret, jovial.

 {i c#nd ne a[ez`m,
trebuie s` avem mare grij`. Nu
e bine nici s` ne tr#ntim cu
zgomot [i s` ne tol`nim \n
fotoliu, dar nici s` ne ghemuim
\ntr-un col] de canapea. S` ne
a[ez`m firesc [i s` ne alegem
c#t mai lejer locul, f`r` a deranja
pe cei de l#ng` noi. O dat`
a[eza]i, trebuie s` evit`m s` ne

]inem genunchii cu palmele, s` ne sprijinim
\n coate ori s` ne \ncruci[`m picioarele. Cum,
de asemenea, nu este elegant s` ne
\ndep`rt`m prea mult genunchii ori s` ne
\ncruci[`m m#inile pe piept.

 C#nd ne ridic`m de pe scaun, trebuie
s` evit`m pe c#t posibil s` st`m cu spatele la
ceilal]i, iar c#nd ne lu`m r`mas bun, nu trebuie
s` \mpingem cu for]a scaunul, s`-l lovim de
podea sau s`-l... r`sturn`m. Scaunul trebuie
l`sat a[a cum l-am g`sit [i, pe c#t posibil, \n
acela[i loc.

 C#nd ne afl`m \n societate, vom evita
s` st`m cu spatele la cei din jurul nostru. Iar
dac` o facem, sili]i de o \mprejurare oarecare,
obligatoriu, ne cerem scuze celor c`rora le-
am \ntors, involuntar, spatele.

Drum bun [i [edere pl`cut`!

STOP! TRAVERSEAZ~... MIRAGE. O imagine surprinz`toare pentru
orice baz` aerian` din \ntreaga lume, dar nu [i pentru Baza Aerian`
Buochs apar]in#nd For]elor Aeriene ale Elve]iei. O dat` pe an, pilo]ii
de Mirage particip` la un exerci]iu de instruire specific \n cadrul Bazei
Aeriene Buochs. |ntruc#t baza aerian` este str`b`tut` de un drum
public, deplasarea avioanelor c`tre hangare genereaz`, nu de pu]ine
ori, un blocaj rutier neobi[nuit!

AIRCRAFT ILLUSTRATED

Fotbal

Etapa cu num`rul 19 a fost una
fast` pentru fotbali[tii antrena]i de
Victor Pi]urc`. |ntr-un derby ce se
anun]a aspru [i clarificator,
\ntruc#tva, \n stabilirea ierarhiei
finale pe podiumul campionatului,
STEAUA a \ntrecut net pe
DINAMO, cu scorul de 4–2. Putea
fi \ns` mult mai mare, dac`
“vitezi[tii” n-ar fi ratat nepermis [i
n-ar fi ascultat de \ndemnurile
...temporizatoare ale “profesorului”
lor.

DINAMO venea la \nt#lnirea de gal` cu
STEAUA serios [ifonat` de cele trei \nfr#ngeri
consecutive din returul campionatului. Avea,
a[adar, o motiva]ie puternic` pentru a face totul
ca s` c#[tige. |n plus, la c#rma “c#inilor” se
afla un nou tehnician, Ion Andone, hot`r#t s`
opreasc` degringolada din “groap`“ [i s`
puncteze, fie [i doar pentru palmares, \mpotriva
ro[-alba[trilor. |ns` una este dorin]a
antrenorului, [i alta putin]a juc`torilor.
Dinamovi[tii au fost dep`[i]i de c`tre steli[ti la
toate capitolele – a[ezare \n teren, tehnicitate,
combina]ii, putere de lupt`, disciplin` tactic`,
eficacitate. Sub bagheta lui R`doi [i Florentin

“VITEZI{TII”
TREC  LEJER
PRINTRE “CÂINI”

Dumitru [i impulsiona]i de “crava[a” lui Aliu]`
[i Bo[tin`, Claudiu R`ducanu [i ceilal]i atacan]i
au pus permanent \n pericol poarta
dinamovist`, str`pung#nd-o de patru ori.
STEAUA a practicat un fotbal modern,
pragmatic spre finalurile de repriz`, pentru
a-[i conserva rezultatul, a pasat mult [i \n vitez`,
a acoperit bine terenul de joc, s-a ap`rat
organizat [i a construit iute, din alergare,

cre#ndu-[i numeroase situa]ii
favorabile. A fost, parc`, o alt`
echip`, mai motivat`, mai
robust`, mai st`p#n` pe mij-
loacele ei de exprimare fotba-
listic`.

Succesul cu DINAMO a
pozi]ionat STEAUA pe locul al
treilea \n clasament, la egalitate
cu FC Na]ional (33 de puncte),
dar, din p`cate, la 11 puncte
distan]` de RAPID, c#[tig`-
toare nesperat` la Timi[oara

dup` un start total neconving`tor [i
nesatisf`c`tor. Dac` ro[-alba[trii n-ar fi irosit
cele patru puncte pe propriul teren (cu FC
Bra[ov [i “U” Craiova), dac` arbitrii n-ar fi fost
at#t de drastici ([i incorect – Hele[teanu!), alta
ar fi fost pozi]ia STELEI \n clasament [i altele
posibilit`]ile de a se lupta pentru un nou titlu
de campioan`. Dar, [i a[a, speran]e de mai bine
exist`, iar juc`torii [i tehnicienii no[tri au
obliga]ia moral` de a-i r`spl`ti pe to]i cei care
\i iubesc [i-i sus]in meci de meci.

NICOLAE R~DULESCUNICOLAE R~DULESCUNICOLAE R~DULESCUNICOLAE R~DULESCUNICOLAE R~DULESCU

La Concursurile aplicativ-militare de iarn`,

Continu#nd o frumoas` tradi]ie, \n perioada 8
–15 martie a.c., s-a desf`[urat, la Predeal [i \n
\mprejurimi, etapa final`, pe Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale, a Concursurilor aplicativ-militare de
iarn`, competi]ie rezervat` institu]iilor militare de
\nv`]`m#nt postliceal din armat`. Printre loturile
participante s-au num`rat [i
reprezentan]ii categoriei noastre de
for]e armate: Academia For]elor

Aeriene “Henri Coand`“, din
Bra[ov, [i {coala Militar` de

Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor

Aeriene “Traian Vuia”, din Media[.
{i \n acest an, probele de

concurs au fost biatlonul, [tafeta

[i patrula, probe pe c#t de dificile
[i complexe, pe at#t de spectacu-
loase [i disputate. Spre lauda lor,
sportivii celor dou` institu]ii ale
noastre au avut o comportare
meritorie, medie[enii urc#nd \n
toate probele colective pe podium,
iar bra[ovenii – la [tafet` [i biatlon [i \n
clasamentul general pe loturi. |n mod deosebit
trebuie remarca]i studentul sergent-major

Viaceslav Frunze, de la Academia For]elor
Aeriene, care s-a clasat pe primul loc \n proba
de BIATLON, individual, [i componen]ii echipei
de PATRUL~ a {colii Militare de Mai[tri [i

Subofi]eri a For]elor Aeriene: maistrul-

militar Iosif Saro[i, elevii-caporali Ioan

Beudean, Claudiu Simion, Andrei

Schuller, Ionel Iocu [i Mihai Stroie,

elevul Gabriel T`nase – ocupan]ii primului
loc \n proba de PATRUL~.

|n clasamentul gene-

ral pe probe, Academia
din Bra[ov a ob]inut locul
II la {TAFET~  [i BIA-

TLON, iar {coala Militar`
de Mai[tri [i Subofi]eri din
Media[, pe l#ng` locul I la
patrul`, a ocupat locul III la
biatlon [i [tafet`. |n
clasamentul general pe

loturi, {coala Militar` de
Mai[tri [i Subofi]eri a
For]elor Aeriene a ocupat
pozi]ia a doua, cu un total
de 64 de puncte, fiind
urmat`, pe a treia treapt` a

podiumului de premiere, de Academia
For]elor Aeriene, cu 57 de puncte.

Tuturor c#[tig`torilor [i participan]ilor –
CALDE FELICIT~RI!

Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

REPREZENTAN}II FOR}ELOR AERIENE –
COMPORTARE MERITORIE

REPREZENTAN}II FOR}ELOR AERIENE –
COMPORTARE MERITORIE


