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Preg`tirea fizic`, educa]ia fizic` \n armat` au un rol foarte

important. Iat` un adev`r pe care nu-l contrazice nimeni, dar care
este respectat tot mai pu]in. |n tumultul transform`rilor,
interschimb`rilor [i reform`rilor din ultimii 10–11 ani, acest gen
de instruc]ie [i educa]ie a fost omis, ignorat, marginalizat (iat` un
cuv#nt la mod`: marginalizat!).

Cum s-a manifestat fenomenul \n For]ele Aeriene? Mai \nt#i,
prin aceea c` nu s-a mai f`cut preg`tire fizic`. Efectul cel mai
neavenit se v`de[te \n r#ndul celor ce alc`tuiesc personalul
navigant. Astfel, au ap`rut \n avia]ia militar` locotenen]i sau
c`pitani, oameni foarte tineri, cu f`lcu]e [i burtic` – adic`
supraponderali. Ce s` mai vorbim despre oamenii din celelalte arme
[i specialit`]i?! Ca s` fim exac]i, acum “face sport cine vrea”. Mare
eroare! |n armat` nu se face sport. |n armat` se face preg`tire fizic`.
|n programele de instruire militar` nu se g`se[te cuv#ntul sport.

Aici se opereaz` cu preg`tirea sau educa]ia fizic`. Iar preg`tirea
sau educa]ia fizic` nu sunt facultative. Sunt obligatorii! Iat`, dincolo
de regulamentele militare, din anul 2000, \n Rom#nia exist` “Legea

educa]iei fizice [i sportului”. Cine este curios, va afla la Titlul
II, capitolul II, articolul 7, urm`torul text: “Educa]ia fizic` militar`

este disciplin` obligatorie, prev`zut` \n planul de instruc]ie

[i \nv`]`m#nt. Ea se desf`[oar` sistematic [i continuu, pe

\ntreaga perioad` a s`pt`m#nii, a procesului de instruc]ie [i

\nv`]`m#nt, \n limita a cel pu]in 3 ore pe s`pt`m#n`, fiind

condus` de cadre militare [i civile de specialitate”.

Nu vom g`si nici o lege care s` \nlocuiasc` aceast` categorie
de preg`tire cu executarea cur`]eniei \n cazarm`, cu v`ruitul
pomilor sau cu timp la dispozi]ia militarului.

Ignorarea preg`tirii fizice, a educa]iei fizice a mers p#n` acolo
\nc#t terenurile de sport au devenit parc`ri auto sau orice altceva,
s`lile de sport – depozite, iar c#nd a fost vorba de desfiin]area unor
func]ii, s-a \nceput cu aceea de ofi]er cu preg`tirea fizic`.

Din p`cate, aceast` atitudine are caracter generalizat.
|ncerc`rile de redresare a situa]iei, mai insistente sau mai palide,
s-au izbit de atitudini iner]iale, ascunse sub scuza universal`: “nu
avem bani pentru a[a ceva”. De[i se g`sesc bani pentru orice, numai
pentru realizarea cadrului necesar desf`[ur`rii preg`tirii fizice nu
se g`sesc.

Oameni buni, a venit prim`vara! Nu mai ave]i nevoie nici de
s`lile de sport. Cur`]a]i terenurile [i l`sa]i oamenii s` alerge, s`
fac` preg`tire fizic`. Iar pe cei neinteresa]i (ca s` folosesc un cuv#nt
elegant), obliga]i-i! Pentru c` a[a scrie \n lege [i \n regulamente!
{i pentru c` o fac \n folosul s`n`t`]ii lor!

Dar, nu uita]i, se face preg`tire fizic` acolo unde comandantul
este interesat, unde el \nsu[i face preg`tire fizic`. Fiindc`, \ntre
multe altele, una din obliga]iile lui, ale comandantului, este s`
asigure respectarea legilor [i regulamentelor.

DUMITRU AMARIEIDUMITRU AMARIEIDUMITRU AMARIEIDUMITRU AMARIEIDUMITRU AMARIEI

|n timpul vizitei pe care a efectuat-o \n Rom#nia, ministrul ap`r`rii

al Republicii Azerbaidjan, generalul-colonel Safar Abiyer, a fost [i

oaspetele [efului Statului Major al For]elor Aeriene, generalul-

locotenent Constantin Gheorghe. Cu acest prilej, generalului-colonel

Safar Abiyer i s-a prezentat stadiul reformei \n cadrul categoriei noastre

de for]e armate. De asemenea, ministrul azer a vizitat Muzeul Avia]iei.
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|N  CASA  DOMNULUI

CIVITASCIVITASCIVITASCIVITASCIVITAS

Vin Sfintele S`rb`tori ale
Pa[telui, [i cei mai mul]i dintre noi
vom merge la biseric`, ne vom
adresa preo]ilor, vom celebra cum
se cuvine |nvierea Domnului. Dar
[tim cum s` ne comport`m \n Casa
Domnului, cum s` ne adres`m
fe]elor biserice[ti? Iat` c#teva dintre
regulile \ndeob[te acceptate:

 C#nd intr`m \n
biseric`, ne purt`m cu
evlavie [i decen]`. Ne
facem semnul Sfintei
Cruci, mergem spre altar
[i ne \nchin`m mai \nt#i
icoanei expuse \n ico-
nostas (tetrapodul din
dreapta), apoi icoanei din
st#nga, a Maicii Domnu-
lui. E bine ca aici s`
rostim, cu smerenie,
urm`toarele cuvinte:
“Cuvine-se cu adev`rat s` te fericim
pe Tine, n`sc`toare de Dumnezeu,
Fecioar` Maria”.

 Mai departe, mergem pe
solee (pragul din fa]a catapetesmei),
\nchin#ndu-ne la icoane [i rostind
rug`ciuni de slav`. Dac` nu avem
carte de rug`ciuni, ne exprim`m \n
cuvintele noastre.

 Dac`, la intrarea \n biseric`,
slujba a \nceput [i este \n desf`-
[urare, ne \nchin`m discret [i ne
a[ez`m \ntr-un loc retras, urm#nd s`
facem ritualul \nchin`rii dup`
terminarea slujbei. Lum#n`rile se

aprind la intrare – o lum#nare pentru
vii [i una pentru mor]i.

 De regul`, \n biseric`, b`rba]ii
se a[eaz` \n dreapta, iar femeile \n
st#nga. La Sfintele Slujbe, e bine s`
\ngenunchem. La sf#r[itul Sfintei
Liturghii, cei preg`ti]i se \mp`rt`-
[esc, iar ceilal]i primesc anafur`.
To]i cei care particip` la Sf#nta

Liturghie sunt mirui]i la
sf#r[itul slujbei cu unt-
delemn din candela de la
icoana M#ntuitorului.

E bine s` [tim [i cum
ne adres`m reprezen-
tan]ilor bisericii:

 Preotului [i dia-
conului c`s`tori]i le
spunem: “Prea cucernice
p`rinte”, “Cucernice
p`rinte” sau “P`rinte”.

 C`lug`rilor, care se
g`sesc \n m#n`stiri sau la catedralele
episcopale, uneori [i prin parohii, le
spunem: “Prea cuvioase p`rinte”,
Cuvioase p`rinte” sau “P`rinte”.

 Episcopului ne adres`m cu
apelativul “Prea sfinte p`rinte”.

 Arhiepiscopului [i mitropoli-
tului le spunem “|nalte prea Sfin]ite
P`rinte”. (Avem arhiepiscopi la
Gala]i, Constan]a, Suceava, Cluj [i
T#rgovi[te. Avem mitropoli]i la Ia[i,
Sibiu, Craiova [i Timi[oara).

 Patriarhului Rom#niei ne
adres`m cu apelativul “Prea Fericite
P`rinte Patriarh”.

Recent, personalul {colii de
Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete
Antiaeriene, structur` important` a
categoriei noastre de for]e armate, a tr`it
emo]ia unui moment aniversar: \m-
plinirea a 65 de ani de la \nfiin]area, prin |nalt
Decret Regal, a Centrului de Instruc]ie

al Artileriei Contra Aeronavelor,

institu]ie ale c`rei tradi]ii le-a mo[tenit [i le duce
mai departe, \mbog`]indu-le ne\ntrerupt.

Evenimentul petrecut \n urm` cu [ase
decenii [i jum`tate a redimensionat rolul [i
misiunile artileriei antiaeriene, a deschis calea
unor transform`ri de substan]` \n instruirea,
dotarea [i folosirea \n lupt` a noului gen de
arm`. Beneficiind, de la \nceput, de un corp
select de cadre, \n frunte cu eminentul profesor
[i inventator, maiorul Ion Bungescu, viitorul
vestit general, Corpul a preg`tit instructori
pricepu]i, comandan]i [i combatan]i de elit`,
care aveau s`-[i demonstreze capacitatea de
concep]ie, profesionalismul [i spiritul de jertf`
\n anii grei ai celui de-al doilea r`zboi mondial,
ani \n care artileri[tii antiaerieni [i-au adus o
contribu]ie remarcabil` la diminuarea for]ei
avia]iilor inamice, la eliberarea teritoriului
na]ional [i, mai departe, la victoria final` a
alia]ilor. Pentru bravura [i faptele lor de arme,
multe din cadrele [i osta[ii instrui]i \n Centru
au primit \nalte distinc]ii de r`zboi.

Anii postbelici au fost, [i ei, dificili pentru
structura ce-[i probase cu at#ta str`lucire
utilitatea [i importan]a. Dar, cu toate greut`]ile
\nt#mpinate, \n pofida deselor disloc`ri, a
numeroaselor reorganiz`ri, institu]ia a
continuat s` r`m#n` acela[i laborator de
marc` \n care s-au format [i perfec]ionat zeci
de promo]ii de ofi]eri, mai[tri militari [i
subofi]eri, \n care s-au forjat caractere tari,

{coala de Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete Antiaeriene:

oameni ata[a]i profund valorilor militare
perene, a[i ai preciziei [i rigorii matematice.
Iar preluarea sarcinilor de instruire a
racheti[tilor antiaerieni a conferit institu]iei noi

atribute [i noi dimensiuni, [i mai complexe.
Integrat`, \n prezent, Statului Major al

For]elor Aeriene, {coala de Aplica]ie pentru
Artilerie [i Rachete Antiaeriene – urma[`
demn` a Centrului creat \n urm` cu 65 de ani
– are misiunea de a perfec]iona [i moderniza
preg`tirea cadrelor active [i \n rezerv` \n arma
artilerie [i rachete sol-aer, concomitent cu
elaborarea regulamentelor de lupt`, instruc-
]iunilor tehnice, regulilor de tragere, manualelor
[i metodologiilor de lucru specifice celor dou`
arme.

{coala de Aplica]ie pentru Artilerie [i
Rachete Antiaeriene are, \n prezent, o baz`
tehnico-material` adecvat`, multifunc]ional`,
care permite desf`[urarea unui \nv`]`m#nt

modern [i eficient, dispune de spa]ii
de cazare [i hr`nire optime, are
manageri de real` calitate. Practic,
prin s`lile de curs [i laboratoarele
[colii au trecut, de-a lungul anilor,

\mbog`]indu-[i cuno[tin]ele [i deprinderile
specifice, toate promo]iile de artileri[ti [i
racheti[ti antiaerieni.

|n deplin consens cu transform`rile [i

restructur`rile ce au loc la nivelul armatei, al
categoriei noastre de for]e armate, \n cur#nd,
{coala de Aplica]ie pentru Artilerie [i Rachete
Antiaeriene va deveni parte integrant` a {colii
de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene. Noua
structur`, \n care vor fi cuprinse toate genurile
importante de arme din For]ele Aeriene, este,
\n mod cert, cadrul optim – probat deja de
armatele moderne ale lumii – \n care vor fi
puse [i mai bine \n valoare, la nivelul cerin]elor
[i exigen]elor momentului, experien]a corpului
de instructori [i cadre didactice din [coal`,
r#vna tuturor de a-[i dovedi utilitatea, de a
confirma \ncrederea investit` \n ei.

A[adar, 65 de ani de existen]`, 65 de ani
de activitate exemplar`, 65 de ani de istorie.

|ntr-un tragic accident aeronautic

{I-AU  PIERDUT  VIA}A
TREI  PROFESIONI{TI

AI  FOR}ELOR  AERIENE
Mar]i, 8 aprilie 2003, \n urma unui

tragic accident, [i-au pierdut via]a trei
aviatori militari: c`pitan-comandorulc`pitan-comandorulc`pitan-comandorulc`pitan-comandorulc`pitan-comandorul
}\rc` Ionel, c`pitanul Dinicu Ion }\rc` Ionel, c`pitanul Dinicu Ion }\rc` Ionel, c`pitanul Dinicu Ion }\rc` Ionel, c`pitanul Dinicu Ion }\rc` Ionel, c`pitanul Dinicu Ion [i
maistrul militar {erban maistrul militar {erban maistrul militar {erban maistrul militar {erban maistrul militar {erban TTTTTiberiuiberiuiberiuiberiuiberiu. Pe o
vreme c#inoas`, datorit` unor cauze
necunoscute la aceast` or`, elicopterul
IAR-330 H s-a pr`bu[it undeva \n
Dobrogea.

Trei oameni tineri, trei aviatori de
valoare, trei profesioni[ti ai zborului
ne-au p`r`sit pentru totdeauna.
Fiecare din cei trei a iubit avia]ia, [i-a
f`cut exemplar datoria de aviator
militar. Pentru fiecare dintre ei, zborul
era o a doua natur`. Pierderea este cu
at#t mai grea, mai inexplicabil` cu c#t
se cunoa[te valoarea lor profesional`,
nutrit` [i probat` \n nenum`rate
misiuni, multe deosebit de complicate.

Negre[it, to]i cei care i-au cunoscut
le vor purta, ve[nic, o frumoas` [i
nep`tat` amintire.

Dar plecarea nedreapt` a
camarazilor no[tri \n neant este de un
tragism cumplit pentru familiile lor. Pentru
copiii lor, pentru so]ii, pentru fra]i [i surori,
pentru p`rin]i. Durerea lor, nealinat`, \i
va \nso]i toat` via]a. |i \n]elegem foarte
bine, suntem al`turi de ei, le trimitem
g#ndurile noastre cele bune [i speran]a
c` vor g`si puterea s` treac` peste
aceast` teribil` \ncercare, peste aceast`
imens` pierdere.

Din p`cate, escadrila din cer a
aviatorilor militari a mai primit trei
\mp`timi]i ai \n`l]imilor. Fie ca ultimul lor
zbor s` le fie lini[tit, Domnul Dumnezeu
s`-i aib` \n grija sa [i s`-i odihneasc` \n
pace!

Sublocotenentul post-mor-

tem Tiberiu {erban s-a n`scut la
7 iulie 1969, \n ora[ul One[ti, jude]ul
Bac`u. Era c`s`torit. A absolvit
{coala de Mai[tri Militari de Avia]ie,
specialitatea aeronave [i motoare de
avia]ie, \n 1991. A fost mecanic de
bord clasa 1 pe elicopterul IAR-330
H, ziua [i noaptea, \n toate condi]iile
meteo. A zburat 880 ore, toate pe
IAR-330 H. Din anul 2001 a \ndeplinit
func]ia de mecanic de bord [i
tr`g`tor aerian, fiind unul dintre cei
mai buni profesioni[ti ai subunit`]ii
din care f`cea parte.

Locotenent-comandorul post-

mortem Ion Dinicu s-a n`scut la 14
iunie 1969, \n comuna Po[ta C#ln`u,
jude]ul Buz`u. Era c`s`torit [i avea un
b`ie]el de 4 ani. A absolvit {coala
Militar` de Ofi]eri de Avia]ie \n 1991.
A urmat cursurile de instructor de
zbor, comandant de patrul` [i de stat
major pentru ofi]eri de avia]ie. A fost
pilot clasa 1, comandant de echipaj pe
IAR-330 H, ziua [i noaptea, \n toate
condi]iile meteo. A zburat 700 de ore,
peste 600 pe IAR-330 H. Din anul 2001
a \ndeplinit func]ia de comandant de
patrul` \n cadrul escadrilei.

Comandorul post-mortem Ionel

}\rc` s-a n`scut la 1 februarie 1959, \n
comuna S`uce[ti, jude]ul Bac`u. Era
c`s`torit [i avea dou` feti]e \n v#rst`
de 15 [i, respectiv, 11 ani. A absolvit
{coala Militar` de Ofi]eri de Avia]ie \n
1982, Academia de |nalte Studii
Militare \n 1992, Cursul de comand`
[i stat major \n 1998. A fost pilot clasa
1, instructor de zbor pe elicopterul IAR-
330 H, ziua [i noaptea, \n toate
condi]iile meteo. A zburat aproximativ
1.900 ore, din care peste 1.700 pe IAR-
330 H. Din anul 2001 a \ndeplinit func]ia
de comandant de escadril`.

|n perioada 24–28 martie a.c., Statul Major al
For]elor Aeriene a primit vizita de informare-evaluare a
grupului de lucru SHAPE (Comandamentul Suprem al
For]elor Aliate din Europa) pentru aderare [i integrare.
Pe parcursul celor cinci zile alocate acestei activit`]i,
echipa NATO, condus` de colonelul Mike Minne, a
vizitat mai multe unit`]i importante din structura Statului
Major al For]elor Aeriene, inform#ndu-se asupra

SHAPESHAPESHAPESHAPESHAPE
se  informeaz`se  informeaz`se  informeaz`se  informeaz`se  informeaz`
[i  evalueaz`[i  evalueaz`[i  evalueaz`[i  evalueaz`[i  evalueaz`

posibilit`]ilor de conectare la sistemul de comand`-
control al NATO [i de realizare a schimbului de date
despre situa]ia aerian`, asupra modului de realizare a
comenzii armelor, cu accent pe \ndeplinirea misiunii de
poli]ie aerian`, precum [i asupra capabilit`]ilor oferite
[i a posibilit`]ilor de sus]inere logistic` \n cadrul
conceptului HNS (sprijinul ]`rii gazd`).

|n urma acestei vizite, grupul de lucru SHAPE va
actualiza planul de integrare [i aderare pentru Rom#nia
[i va evalua posibilit`]ile de finan]are de c`tre NATO a
proiectelor care urmeaz` s` fie incluse \n planurile
operative, iar la sf#r[itul perioadei de informare, dup`
vizitarea tuturor statelor invitate s` adere la Alian]a Nord-
Atlantic`, va \nainta p`r]ii rom#ne un extras din raportul
de evaluare.

AGENDA  A.R.P.I.A.

Asocia]ia Rom#n` pentru Propaganda [i Istoria
Aeronaut ic i i  se \mbog`]e[te cu noi  f i l ia le.
Pre[edintele Asocia]iei, domnul general-locotenent
(r) Iosif  Rus, a anun]at c` \n municipiile Bac`u [i
Timi[oara procesul de formare a celor dou` filiale
este aproape \ncheiat. Vor mai lua fiin]` [i alte
filiale, cu deosebire \n localit`]ile unde tr`iesc multe
cadre din avia]ie aflate \n rezerv` sau \n retragere
[i unde, de asemenea, exist` institu]ii [i unit`]i
militare de profil. Din p`cate, activit`]ile Asocia]iei
sunt desf`[urate de c`tre aviatori militari \n rezerv`
sau retragere [i aviatori civili pensiona]i, militarii
activi sau civilii \n activitate nefiind cuprin[i \n astfel

de ac]iuni. Mai mult, majoritatea activit`]ilor se
constituie \n evoc`ri pentru cei ce au tr`it sau
cunosc bine evenimentele [i nu ajung la tinerii care
ar putea alege o profesie din domeniul aeronautic.

|n cadrul [edin]ei filialei Bucure[ti unde s-a
desf`[urat informarea cu privire la \nfiin]area noilor
filiale, generalul Rus a \nm#nat comandorului (r)
Nicolae Borzea “Diploma de Excelen]`“ din partea
Asocia]iei pentru Propaganda [i Istoria Aeronauticii,
cu prilejul \mplinirii a 45 de ani de la realizarea, de
c`tre acesta, pentru prima dat` \n Rom#nia, a
zborului cu un avion de lupt` supersonic [i dep`[irea,
\n zbor, a vitezei sunetului cu aeronava MiG-19.
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Dup` trei s`pt`m#ni de
confrunt`ri aspre, at#t \n aer,
c#t [i pe p`m#nt, se pare c`
opera]ia militar` “LIBER-

TATE PENTRU IRAK” se
apropie de sf#r[it. Bagdadul a
fost ocupat mult mai u[or dec#t
se credea, iar regimul lui
Saddam Hussein agonizeaz`,
poporul irakian a[tept#nd ca
alia]ii \nving`tori s` decid`
viitorul statut al ]`rii.

|NS~  OPERA}IA  “IRAQI  FREEDOM”  CONTINU~...

“JOCUL  S-A  TERMINAT!”

Al doilea r`zboi din Golf este pe
punctul de a fi \ncheiat. “The games
is over”, recuno[tea Mohammed
Al-Douri, ambasadorul Irakului la
ONU, \n urm` cu c#teva ore [i \[i
exprima speran]a c`, \n viitor,
irakienii vor avea o via]` lini[tit`,
\n pace. Oficialii americani \ns` sunt
mai rezerva]i \n a declara victoria.
Mai exist` \nc` for]e loiale
regimului Saddam care pot pune
probleme coali]iei.

Despre acest al doilea r`zboi din
Golf s-a scris foarte mult \n presa
civil` [i cea militar` interna]ional`,
precum [i \n cea din ]ara noastr`.
Televiziunea a fost prezent` [i a
transmis pentru prima dat` un
r`zboi “\n direct”. Posturile noastre
de televiziune au informat publicul
despre evolu]ia evenimentelor din
Irak. Au fost invita]i anali[ti politici
[i militari, ofi]eri activi [i \n rezerv`,
speciali[ti recunoscu]i \n domeniu.
Nu vom relata, deci, problema \n
\ntregul ei, de[i s-ar putea aborda
sub diverse aspecte, inclusiv cel
istoric, geopolitic, economic etc.
R`zboiul din Golf este, a[a cum se
cunoa[te, o continuare a eforturilor
de combatere a terorismului, la
care au subscris ]`rile democratice
din \ntreaga lume. De[i asupra
r`zboiului \n sine au fost discu]ii [i
dispute \ntre ]`rile membre ale
Consiliului de Securitate al ONU,
care au reu[it s` scindeze Uniunea
European` [i chiar NATO, este
bine s` preciz`m c` lumea civilizat`
este interesat` \n eliminarea
oric`ror posibile amenin]`ri din
partea terorismului interna]ional,
sus]inut de unele ]`ri, definite la un
moment dat de pre[edintele Bush
\ntr-o “ax` a r`ului”.

R`zboiul, \nceput acum trei
s`pt`m#ni, cu o oarecare \nt#r-
ziere fa]` de planurile ame-
ricane ini]iale, este, a[adar, pe
cale s` se \ncheie. Va urma
procesul de reconstruc]ie a
Irakului, unde ONU va avea un
rol “vital” ,  ca singura orga-

niza]ie cu autoritate interna-
]ional`.

Ce putem spune \n acest
moment despre evenimentele din
Irak? Ca o caracteristic` general`,
f`r` a intra prea mult \n am`nunte,
este de apreciat flexibilitatea de
care au dat dovad` militarii ame-
ricani. For]ele americane au
\nceput campania f`r` a putea
deschide un front \n nord [i cu for]e
mai pu]ine dec#t fusese planificat.
De asemenea, ei au fost obliga]i s`
introduc` \n lupt` for]ele terestre
mai devreme [i s` duc` ac]iuni \n
ora[ele din sudul Irakului, care nu
fuseser` anticipate. Viteza cu care
au avansat for]ele coali]iei, sprijinite
de puterea aerian` american`, a
permis ajungerea la por]ile Bag-
dadului \nainte ca Irakul s`-[i poat`
organiza o ap`rare adecvat`. Un
oficial militar american aprecia c`
ei au avansat mult mai repede dec#t
au putut reac]iona irakienii. A[a
cum spuneam, r`zboiul nu este \nc`
\ncheiat, iar americanii sunt foarte
precau]i \n aceast` privin]`. Numai
o parte a Bagdadului este con-
trolat` de for]ele americane. Anu-
mite zone ale ora[ului, elemente
cheie, dominate de membri ai
guvernului Hussein, sunt \nc`
ap`rate de for]ele paramilitare ale
fedainilor. Mai este ora[ul Tikrit,
localitatea natal` a lui Saddam,
ap`rat de Divizia a 7-a Adnan a
G`rzii Republicane. Alt ora[, aflat
mai la nord, Kirkuk, se afl` \nc` sub
control irakian, ca [i c#mpurile
petrolifere din nord, care, conform
unor oficiali americani, ar putea fi
incendiate de c`tre trupele ira-
kiene, \n \ncercarea lor de a le
distruge. A[adar, de[i guvernul
irakian a primit o lovitur` de gra]ie,
coali]ia \nc` mai trebuie s` fac` fa]`
unor misiuni nu tocmai u[oare.

Elemente ale r`zboiului,

demne de luat \n considerare:

 Irakul a avut \n acest r`zboi
cam o treime din num`rul tan-
curilor pe care le-a introdus \n
lupt` \n primul r`zboi din Golf, \n
1991. Avioanele irakiene nu s-au
ridicat de la sol. |n plus, irakienii
au distrus ei \n[i[i o parte a
acestora, pentru a se proteja
\mpotriva atacurilor aeriene ale
coali]iei;

 Irakul a avut inten]ia de a se
confrunta cu for]ele coali]iei \n
lupte de strad`, cu pierderi grele
din partea atacatorilor, [tiindu-se
aversiunea americanilor fa]` de

pierderile umane. Apoi, se conta
pe o poten]ial` amenin]are cu
arme chimice [i biologice, dat` ca
sigur` de oficialii americani;

 Abilitatea for]elor coali]iei de
a se adapta circumstan]elor \n
schimbare. Succesiunea r`zboi
aerian – r`zboi terestru a fost
schimbat` \n ultimul moment.
Planul ini]ial, care prevedea o
preg`tire de dou` zile prin atacuri
aeriene [i opera]iuni psihologice
pentru a determina trupele ira-
kiene s` se predea, urmat` de o
masiv` campanie aerian`, a fost
schimbat, astfel \nc#t solda]ii [i
pu[ca[ii marini americani \nso]i]i
de trupele britanice au p`truns \n
Irak la nou` ore dup` \nceperea
campaniei aeriene;

 Dup` ce lovitura aerian` care
viza decapitarea conducerii ira-
kiene a e[uat, aproximativ 100.000
de solda]i ai coali]iei au atacat cu
o zi mai devreme, pentru a pre-
\nt#mpina incendierea sondelor
din partea de sud a Irakului.
Aceast` schimbare a permis mili-
tarilor s` realizeze o surpriz`
tactic` [i s` protejeze c#mpurile
petrolifere;

 Unele schimb`ri au fost
for]ate de c`tre irakieni. Astfel,
datorit` mas`rii de c`tre ace[tia a
unor for]e paramilitare \n ora[ele
din sudul ]`rii, care ar fi putut crea
ambuscade [i rebeliuni \n spatele
liniilor coali]iei, comandan]ii alia]i
au schimbat [i ei tactica. Dac` la
\nceput, ei au planificat ocolirea
ora[elor Najaf, Nasiryia [i Basra,
trupele britanice asigur#nd flancul
drept, iar cele americane s`-[i
dezvolte ofensiva c`tre Bagdad,
av#nd \n vedere ac]iunea for]elor
paramilitare irakiene, au decis s`
lupte \n ora[e cu for]e conven-
]ionale [i cu cele de opera]iuni
speciale. Cea mai mare parte a
Diviziei 101 Aeropurtate a fost
angajat` aici, de[i era planificat`
s` joace un rol decisiv \n asaltul
asupra Bagdadului.

Ar mai fi multe alte elemente
de noutate de eviden]iat \n aceast`
faz`, c#nd r`zboiul, de[i aproape
\ncheiat prin colapsul autorit`]ii
irakiene, nu se poate \nc` declara
victoria for]elor coali]iei. Vom
\ncerca s` revenim cu o analiz`
mai complex` \n numerele viitoare
ale revistei.

 Atacuri aeriene masive, ac]iuni non-stop \n spa]iul irakian de

interes militar  Bombardamente selective, de pe portavioane, submarine

[i avioane de \nalt` precizie [i eficien]`  Au fost lovite [i scoase din lupt`

sistemele de comand`-control, sistemele centrale de comunica]ii, aerodromurile

militare, concentr`rile G`rzii Republicane  Cucerirea [i p`strarea suprema]iei

aeriene, elementele decisive ale succesului alia]ilor  |nving`torii au fost primi]i

cu flori de locuitorii Bagdadului

C`pitan-comandor
TACHE JURUBESCU
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AEROSTAR Bac`u \mpline[te 50 de ani. Cinci decenii de munc`, de lupt`

\ntr-un domeniu cu totul special – aeronautica. Cinci decenii de istorie care se

integreaz` complet [i armonios \n cei o sut` de ani de istorie a Aeronauticii

Rom#ne. Se poate spune c` AEROSTAR a ap`rut [i s-a dezvoltat o dat` cu avia]ia

modern` a Rom#niei, cu avia]ia militar` mai ales. De fapt, la \nfiin]are, Uzina de

Repara]ii Avioane, “\ntreprindere economic` de grad I, \n subordinea Ministerului

For]elor Armate”, avea ca principal` misiune \ntre]inerea [i repararea avioanelor

militare.

Ulterior, au intervenit nenum`rate schimb`ri, moderniz`ri, ast`zi AEROSTAR

fiind o adev`rat` cas` de repara]ii, \ntre]inere [i modernizare pentru avioane

militare, civile [i sisteme defensive terestre, dob#ndind un accentuat statut de

integrator.

A[a cum sus]ine inginerul Grigore Filip, director general al \ntreprinderii jubiliare: “Men]inerea

statutului de furnizor de prim rang al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale [i sus]inerea, \n acest fel, a eforturilor

de integrare euro-atlantic` a ]`rii noastre constituie un obiectiv prioritar pentru AEROSTAR”.

Prin aplicarea unor orient`ri strategice de dezvoltare potrivite momentului, AEROSTAR se constituie

\ntr-o unitate economic` puternic`, \ntr-o \ntreprindere cu o conducere elastic`, modern`, cu prezen]e

prestigioase, de efect, pe pie]e din \ntreaga lume. Prin materialul din aceast` pagin` dorim s` marc`m,

pe scurt, reperele importante ale istoriei AEROSTAR, ca un omagiu pe care Statul Major al For]elor

Aeriene, prin redac]ia “CER SENIN”,“CER SENIN”,“CER SENIN”,“CER SENIN”,“CER SENIN”, \l aduce unui partener serios, valoros, cu adev`rat profesionist.

n baza Hot`r#rii Consiliului de
Mini[tri (HCM) nr. 1165 din
17 aprilie 1953, a fost \nfiin]at`

U.M. 03767 ca \ntreprindere eco-
nomic` de grad I, “condus` pe
principiul gospod`riei chibzuite”, \n
subordinea Ministerului For]elor
Armate.

La 1 aprilie 1955, U.M. 03767
(cunoscut` [i ca U.R.A. – Uzina de
Repara]ii Avioane) func]iona la
\ntreaga capacitate, cu un num`r de
382 de angaja]i. |n 1956 \n U.R.A. se
efectuau deja repara]iile avioanelor
IAK-17 UTI [i IAK-23 [i ale motoarelor
RD-500.

|n anul urm`tor a \nceput
asimilarea repara]iei pentru avioanele
MiG-15, urmate de variantele MiG-15
UTI, MiG-15 bis [i S-102, precum [i a
motoarelor RD-45 F [i FA, VK-1A [i
Lis-2 ce echipau aceste avioane.

|n septembrie 1956, U.M. 03767
intr` \n subordinea nou-creatului
C.A.A.T. (Comandamentul Ap`r`rii
Antiaeriene a Teritoriului), iar din
1959 trece la Direc]ia General`
Industrial` a Armatei, sub denumirea
de U.M. 02640.

|n 1959 s-a \nceput repara]ia
MiG-17F [i MiG-17PF [i a motoarelor
cu postcombustie VK-1F, precum [i a
avioanelor bimotoare IL-28, IL-28R [i
IL-28U [i a motoarelor RD-9B. Aceste
motoare turboreactoare cu compresor
axial echipau primele tipuri de avioane
supersonice intrate \n dotarea avia]iei
militare – MiG-19P [i MiG-19PM, a
c`ror repara]ie s-a efectuat \n U.R.A.
\ntre 1963 [i 1973.

Primele activit`]i de repara]ie
pentru MiG-21 s-au efectuat \n 1967,
iar \n 1968 a \nceput repara]ia MiG-
21F-13, a avionului de [coal`
cehoslovac L-29 “Delfin” [i a motorului
s`u M701C-500. P#n` la sf#r[itul
deceniului a fost deja asimilat`
repara]ia variantelor MiG-21PF [i
MiG-21U.

La 1.04.1969, U.R.A. a trecut de la
M.F.A. la Ministerul Industriei
Constructoare de Ma[ini, \n cadrul
Centralei Industriei de Mecanic` Fin`
[i Aeronautic` (C.I.M.F.A.), iar \n
1970, prin reorganizarea C.I.M.F.A.,
\n cadrul Grupului Aeronautic
Bucure[ti (G.A.B.). U.R.A. a intrat \n
aceast` structur` sub numele de |ntre-
prinderea de Repara]ii Avioane
(I.R.Av.), av#nd la acea dat` 1.552 de
angaja]i.

|n baza acordului interguverna-
mental \ncheiat \n mai 1971 \ntre
Rom#nia [i Iugoslavia pentru
colaborarea \n cadrul programului

LA AEROSTAR BAC~U

YUROM pentru realizarea
unui avion de lupt`, \n mai
1972 a \nceput \n I.R.Av.
construc]ia prototipului
001 al avionului IAR-93 –
primul avion de lupt`
realizat \n Rom#nia dup`
cel de-al doilea r`zboi
mondial.

Primul zbor al proto-
tipului 001, cu o durat` de
21 minute, a avut loc pe
pista aerodromului de la
Bac`u, la 31 octombrie
1974 ora 12.08.

Din 1976, \n I.R.Av. a
fost \nceput` produc]ia de
serie a trenurilor de ate-
rizare escamotabile [i a
componentelor instala]iei
hidraulice pentru IAR-93 [i
elicopterul IAR-330.

|n urma acordului
i n t e r g u v e r n a m e n t a l
\ncheiat \ntre Rom#nia [i U.R.S.S. \n
cadrul C.A.E.R. din 28 iunie 1976 s-a
decis fabrica]ia \n serie mare \n I.R.Av.
a avionului de [coal` [i antrenament
IAK-52, dup` documenta]ia biroului
de proiect`ri Iakovlev din U.R.S.S.

|n aceast` perioad`, activitatea de
repara]ie avioane militare a continuat
\n cadrul Fabricii de Repara]ii Avioane
Militare (F.R.Av.M.) ca parte
integrant` a I.Av. Bac`u, fiind
asimilat` repara]ia tuturor variantelor
avionului MiG-21 intrate \n dotare.

|n 1979 a \nceput asimilarea
repara]iei avioanelor H-5 [i HJ-5
(variante ale IL-28 [i IL-28U construite
\n R.P. Chinez`), precum [i a
motoarelor Tip 5 (VK-1A).

Din 1983 au \nceput preg`tirile
pentru asimilarea repara]iei avionului

L-39ZA “Albatros”.
|n 1987, \n cadrul F.C.Av a \nceput

fabrica]ia avionului agricol biplan
AG-6, al c`rui prototip, \nmatri-
culat YR-BGX, a efectuat primul zbor
pe 12 ianuarie 1989.

Fabrica]ia de echipamente
speciale autopurtate pentru Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale s-a extins, \n 1979
\ncep#nd produc]ia de serie a
lansatorului de proiectile reactive.

Ulterior, au fost realizate \n I.Av.
Bac`u instala]iile de decontaminare
echipamente ADE-84 [i cea de
decontaminare termic` ADTT-1, ce
utiliza un motor turboreactor.
Folosind un principiu similar cu
ADTT-1, au fost realizate instala]iile
de stingere a incendiilor la sonde, tip
Turbojet.

Dup` evenimentele din decembrie
1989, \n I.Av. Bac`u a fost celebrat`
livrarea celui de-al 1.500-lea avion IAK-
52 c`tre U.R.S.S., ceea ce a determinat
organizarea, pe 23 iunie 1990, a
primului miting aviatic, dup` o foarte
lung` perioad` de \ntrerupere [i la
care, al`turi de “vedete” IAK-52, au
evoluat, pentru prima oar` \n fa]a
publicului, majoritatea tipurilor de
avioane produse sau reparate \n
Rom#nia \n ultimele dou` decenii.

De[i contractul  a \ncetat \n 1991,
au fost g`site noi pie]e de desfacere
pentru acest avion. Astfel, \n august
1992, au \nceput primele livr`ri c`tre
clien]i priva]i din Europa occidental`
[i din America de Nord.

Avionul a continuat s` fie livrat
pentru instruirea pilo]ilor militari din
diferite ]`ri. Astfel, \n 1994, un num`r

de 12 avioane este des-
tinat [colii de pilotaj a
armatei maghiare de la
Szolnok, iar \n 1997 s-au
primit solicit`ri din Viet-
nam.

Ca o consecin]` a
tendin]ei mondiale de a
moderniza tehnica din
dotarea avia]iei militare, \n
1992, Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale ia decizia mo-
derniz`rii avioanelor
MiG-21 M, MF [i UM
aflate \n serviciu [i care
dispuneau de o resurs` de
zbor suficient` care s`
justifice modernizarea lor.

|n iunie 1993 este
\ncheiat contractul de
modernizare, prin care
AEROSTAR S.A. devenea

contractant principal, \mpreun` cu
firma Elbit, din Israel, inclusiv din faza
de proiectare a sistemului.

Primele livr`ri c`tre unit`]i au avut
loc la sf#r[itul anului 1996, iar \n mai
1997, prima escadril` a fost integral
echipat` cu avioane “LanceR”. |n
prezent, aproape \ntreaga cantitate de
aeronave modernizate a intrat \n
dotarea beneficiarului, iar flota de
avioane a efectuat peste 30.000 de
ie[iri [i a acumulat 15.000 ore de zbor.

|n 1998 a fost realizat` moder-
nizarea avionului MiG-21 bis. Primul
zbor al  avionului MiG-21 bis
“LanceR III” a avut loc pe 6 octombrie
1998. |n data de 9 octombrie a avut
loc primul zbor oficial, \n aceea[i zi a
fost celebrat` [i aniversarea a 20 de
ani de la \nceputul fabrica]iei IAK-52

\n Rom#nia, avionul cu num`rul 1.800
efectu#nd o demonstra]ie de zbor
acrobatic.

Preocup`rile \n domeniul fabri-
ca]iei de aeronave civile au fost
continuate prin dezvoltarea unui avion
ultrau[or de concep]ie proprie –
AEROSTAR 01 “Festival”, fabrica]ia
de structuri aeronave ultrau[oare [i de
aeronave replic`.

Prototipul avionului ultrau[or
AEROSTAR 01 “Festival”, \nma-
triculat YR-6138, a efectuat primul
zbor \n seara zilei de 31 mai 2002, iar
ulterior a fost expus la salonul aero-
nautic de la Le Bourget.

La sf#r[itul anului 1997, \n cadrul
Fabricii de Repara]ii [i Moderniz`ri
Avioane Militare (F.R.M.Av.M) au
\nceput activit`]ile de asimilare a
repara]iei avionului MiG-29. |n cursul
anului 1999, s-a cristalizat ideea unui
program de modernizare a avionului.
Denumit MiG-29 “Sniper”, avionul va
fi modernizat \n cadrul unui program
ce se deruleaz` \n cooperare cu Elbit
Systems Ltd. (Israel) [i Daimler
Chrysler Aerospace (DASA, Germa-
nia).

|n data de 5 mai 2000, a avut loc
primul zbor al avionului demonstrator
MiG-29 “Sniper”, modernizat la sediul
AEROSTAR de c`tre AEROSTAR S.A.
din Bac`u, Rom#nia, Daimler
Chrysler Aerospace (DASA) din
Germania [i Elbit Systems din Israel,
\n urma acordului de cooperare
industrial` dintre cele trei firme.

|n anul 2002, \n cadrul F.R.Av.M.
au \nceput activit`]ile de repara]ie
capital` [i modernizare a aparatelor
L-39 pentru Bangladesh, primele
aparate fiind deja livrate la beneficiar,
[i repara]ia curent` a motoarelor
R-25-300 pentru Egipt.

Tot \n acela[i an s-a \ncheiat un
contract \n valoare de aproximativ 8
milioane de dolari pentru repara]ia a
12 avioane MiG-21 din dotarea

Croa]iei [i modernizarea
sistemelor de comunica]ie,
naviga]ie [i identificare ale
acestora.

|n prezent, \n portofoliul
de servicii de repara]ie oferit
de AEROSTAR sunt incluse
toate variantele avionului
MiG-21 (inclusiv MiG-21 bis,
variant` care nu este \n \nzes-
trarea For]elor Aeriene ale
Rom#niei), L-29, L-39ZA, H-5,
IAK-52, AN-2 [i elicopterul
Ka-26, precum [i motoarele
turboreactoare R-11F-300,
R - 1 3 - 3 0 0 ,  R - 2 5 - 3 0 0  [ i
M701C-500.

AEROSTAR are dou`
direc]ii strategice de dez-
voltare pentru viitor.

|n domeniul ap`r`rii, preo-
cup`rile se \ndreapt` spre
furnizarea de servicii de
mentenan]` [i de integrare a

unor echipamente de ultim` genera]ie
prin modernizarea de aeronave [i
sisteme defensive.

Cealalt` direc]ie strategic` se
refer` la activit`]i \n domeniul
avia]iei civile. |n noiembrie 2001,
AEROSTAR S.A. a fost autorizat`,
conform JAR 145, pentru \ntre]inere
aeronave civile. |n prezent se afl`
\n derulare programe pentru
asigurarea de servicii de men-
tenan]` [i/sau modificare aeronave
civile BAe ATP sau SAAB 340
pentru diferi] i  operatori ,  at#t
rom#ni c#t [i str`ini. De asemenea,
fabrica]ia de aerostructuri [i com-
ponente ale acestora reprezint` o
continuare f ireasc` a tradi] iei
AEROSTAR \n domeniul cons-
truc]iei de aeronave.

MiG-21 LanceR

IAK-52
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MiG-29 Fulcrum F-16 Fighting Falcon

JAS-39 Gripen
Pagin` realizat` de locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

Rafale

Raza de ac]iune (km): 2.900

|nc`rc`tura maxim` (t): 4,6

Viteza maxim` (Mach): 2,3

Plafonul (km): 18
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Raza de ac]iune (km): 1.370

|nc`rc`tura maxim` (t): 5,4

Viteza maxim` (Mach): 2

Plafonul (km): 15,2
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Raza de ac]iune (km): 800

|nc`rc`tura maxim` (t): 4

Viteza maxim` (Mach): 2

Plafonul (km): 17
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Raza de ac]iune (km): 1.850

|nc`rc`tura maxim` (t): 9,5

Viteza maxim` (Mach): 1,8

Plafonul (km): 16,8
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Misiuni: v#n`toare-interceptare.
Utilizatori: Belgia, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Portugalia, S.U.A., Turcia.

Anvergura:

10 m;
Lungimea:

15,03 m;
|n`l]imea:

5,09 m;
Greutatea:

8,8 t;
Motorul:

131,6 kN.

Armamentul:

 Tun: 20 mm;
 Rachete aer-aer: AIM-9 Sidewinder, Python 3, AIM-7 Sparrow, Sky Flash, Magic 2, ASRAAM,

AIM-120 AMRAAM;
 Rachete aer-sol: Shrike, HARM, Skr 1, Penguin MK 3, AGM 65 Maverick, AGM-84 Harpoon;
 Bombe: GBU 10/12/22/24/27.

Misiuni: v#n`toare-interceptare.
Utilizatori: Germania, Polonia, S.U.A., Ungaria.

Anvergura:

11,36 m;
Lungimea:

17,32 m;
|n`l]imea:

4,73 m;
Greutatea:

10,9 t;
Motoarele:

2 x 81,39 kN.

Armamentul:

 Tun: 30 mm;
 Rachete aer-aer: R-27, R-60, R-73, R-77;
 Rachete aer-sol: Kh-25 ML/MP, Kh-29 L/T, Kh-31 A/P;
 Bombe: OFAB 100/120, FAB 250/500, ZB-500.

Misiuni: v#n`toare-interceptare, recunoa[tere.
Utilizator: Fran]a.

Anvergura:

10,86 m;
Lungimea:

15,27 m;
|n`l]imea:

5,34 m;
Greutatea:

9,8 t;
Motoarele:

2 x 79,2 kN.

Armamentul:

 Tun: 30 mm;
 Rachete aer-aer: MICA, Magic 2, Sidewinder, ASRAAM, AMRAAM;
 Rachete aer-sol: Apache, Scalp, Storm Shadow, Black Shaheen, ALARM, HARM, Maverick,

Belouga, Durandal, AS 30L, ASMP, AM-39 Exocet, Penguin Mk 3, Harpoon, ANF, NSM;
 Bombe: GBU 10/12, Mk 82/83, Belouga, Bap 100, Durandal.

Misiuni: v#n`toare-interceptare, recunoa[tere.
Utilizator: Suedia.

Anvergura:

8,4 m;
Lungimea:

14,76 m;
|n`l]imea:

4,5 m;
Greutatea:

4 t;
Motorul:

80,5 kN.

Armamentul:

 Tun: 27 mm;
 Rachete aer-aer: AIM-9 Sidewinder, MICA, AMRAAM;
 Rachete aer-sol: Maverick, RBS-15 F;
 Bombe: DWS-39, BO2D, KEPD 150 SOM.

MULTIROL
MULTIROL

MULTIROLMULTIROL
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Ba t a l i o n u l  7 2  R a d i o l o c a ] i e
e x e c u t `  s e r v i c i u l  d e  l u p t `
– poli]ie aerian`, av#nd drept misiuni

principale supravegherea spa]iului aerian [i
asigurarea cu date de radioloca]ie a ac]iunilor
de lupt` ale aviatorilor dintr-o baz` aerian`. Nu
misiunile \l deosebesc \ns` de celelalte unit`]i
similare din structura For]elor Aeriene...

Izolarea este principala problem` a
personalului unit`]ii. Nu de pu]ine ori, iarna, \n
urma ninsorilor abundente, drumul care face
leg`tura cu [oseaua na]ional` devine imprac-
ticabil chiar [i pentru ma[ina de serviciu. |n astfel
de situa]ii, oamenii se \ncoloneaz` [i pornesc
spre unitate, \naint#nd prin n`me]i, cu v#ntul \n
fa]`, cale de [ase kilometri. C` nu-i u[or o
dovede[te, \nainte de toate, num`rul mare de
func]ii disponibile care exist` la nivelul
batalionului. Cu toate acestea, activit`]ile se
desf`[oar` normal.

Oamenii \[i fac datoria, tehnica de
radioloca]ie este operativ`, evaluarea preg`tirii
personalului se execut` \n aplica]ii [i
antrenamente cu ]inte aeriene fictive [i marcate,
iar conducerea batalionului particip` regulat la
preg`tirea de comandament a e[alonului
superior. |n cele ce urmeaz` ve]i face cuno[tin]`
cu c#]iva dintre oamenii acestei unit`]i.

C`pitanul Gabriel Nica este ofi]er de
logistic`. A fost repartizat \n aceast` unitate \n
1995, la absolvirea [colii de ofi]eri. Tot aici
lucreaz` [i so]ia sa. Sunt c`s`tori]i din 1992 [i
au doi copii. Beneficiaz` de locuin]` de serviciu.
A[a st#nd lucrurile, aproape c` nu mi-a venit s`
cred c#nd am aflat c`, \n cur#nd, se va muta, la
cerere, \n alt` garnizoan`. Motivul? Cariera
militar`. “Se aude” c` func]ia pe care o ocup` \n
prezent va disp`rea, o dat` cu “urm`torul val” al
restructur`rii. Nimic oficial, \ns`, \n ziua de
ast`zi, trebuie s` fii prev`z`tor! Zis [i f`cut: a
g`sit o func]ie care s`-i ofere anumite
perspective, a f`cut raport [i problemele aproape
c` s-au rezolvat. Dar familia?... Familia se va reuni
la fiecare sf#r[it de s`pt`m#n`, la urma urmei,
cinci zile trec destul de repede...

“La \nceput e mai greu...”, \l \ncurajeaz`
colegul [i prietenul s`u, locotenentul Florentin

Avasili]ei. {i, nimeni nu \l poate contrazice. O
spune din proprie experien]`! Florin a intrat \n
armat` ca soldat, efectu#nd stagiul militar \ntr-o
unitate de infanterie. A fost, apoi, vreme de un
an, operator \n cadrul oficiului de calcul al
|ntreprinderii de Construc]ii Aeronautice
Ghimbav. |n 1990, a \mbr`cat din nou haina
militar`, ca sergent angajat al Institutului militar
de radioloca]ie, din Bra[ov. Pentru c` se
descurca foarte bine \n calitate de comandant al
g`rzii, a fost \ndemnat de cadrele militare din
unitate s` urmeze cursurile Institutului.
Perspectivele erau \ncurajatoare, astfel c` a
renun]at la gradul de sergent, ob]in#nd \n
schimb statutul de student. M`rturise[te c` nu
a fost o perioad` u[oar`, mai ales \n anul \nt#i,
c#nd \nt#lnea \nc` \n unitate frunta[i [i caporali
pe care \i avusese \n subordine pe c#nd era
sergent. La absolvire, \n 1996, Florin a fost
repartizat la aceast` unitate. A primit un
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apartament de serviciu, fapt ce
a bucurat-o nespus de mult pe
so]ia sa, care l-a urmat \n noua
garnizoan`. Bucuria a fost,
\ns`, de scurt` durat`, so]ia sa,
profesoar` de limba englez`,
nereu[ind s`-[i g`seasc` o
slujb`. A[a se fac` c`, de ani
buni, Florin \[i viziteaz`
s`pt`m#nal so]ia, la Bra[ov,
acolo unde aceasta lucreaz`.

{i Ana Monica Simio-

nescu, salariat civil, a f`cut,
se pare, o alegere cel pu]in
neinspirat` c#nd a luat
hot`r#rea de a \nv`]a, ca limb`
str`in`, engleza. So]ie de
subofi]er, ea vede \ntr-un
anume fel via]a de familie. Nu

concepe s`-[i vad` so]ul numai o dat` pe
s`pt`m#n`. C` este dispus` s` fac` anumite
compromisuri pentru a-[i ]ine familia mereu
aproape o demonstreaz` [i situa]ia ei actual`,
aceea de “suplinitoare” de m`mici. A fost
angajat`, pe perioad` determinat`, \n 1999, pe
postul de operator control spa]iu aerian,
de]in`toarea acestuia afl#ndu-se \n concediul de
cre[tere a copilului. P#n` \n prezent, a \nlocuit,
succesiv, trei dintre colegele sale de serviciu.
Nu peste mult` vreme, colega c`reia \i ]ine locul
\n prezent se va \ntoarce la unitate. De[i se afl`
\ntr-o situa]ie dificil`, Ana Monica nu pierde
prilejul s` fac` o glum`: “P#n` atunci nu-mi
r`m#ne dec#t s` conving o alt` coleg` c` acesta
este cel mai potrivit moment, din toate punctele
de vedere, pentru na[terea unui copil....”. Haz
de necaz!

Maistrul militar Tudor Pod`reanu,

specialist grup radiotehnic, a venit \n unitate \n
1974. S-a stabilit \n ora[ cu familia. Se laud` cu
cele dou` fete ale sale, studente, una la Bucure[ti,
iar cealalt` la T#rgu Mure[. Mai are pu]in p#n` la
pensie, trei ani, iar cel mai mare necaz al s`u este
acela c` nu va avea cui preda [tafeta, a[a cum se
obi[nuie[te, mai[trii experimenta]i ini]iind \n
profesie pe cei tineri. |[i aminte[te cu drag de cei

care l-au \nv`]at, la \nceputul carierei, meserie.
De el cine \[i va mai aminti?

“Ei, las` c` o s` ne amintim noi, nea Tudor –
\l lini[te[te locotenentul Ovidiu Laiu. La fel
cum ne aducem aminte de nea Pavel, ori de c#te
ori avem probleme mai serioase cu sta]ia”.
Ovidiu are un respect cu totul deosebit fa]` de
maiorul \n rezerv` Pavel Aga[ton, pe care nu se
sfie[te s` \l numeasc` “t`ticul metricelor”. De la
el a \nv`]at meserie. {i tot la el apeleaz` de fiecare
dat` c#nd nu reu[e[te s` dea de cap unui defect.
{i, p#n` \n prezent, nea Pavel nu l-a refuzat
niciodat`. |i face permanent pl`cere s` dea o
m#n` de ajutor.

Principala problem` cu care se confrunt`
conducerea unit`]ii, \n aceast` perioad`, const`
\n lipsa efectivelor. Func]ii exist`, cel pu]in

deocamdat`, \ncadrarea este,
\ns`, deficitar`. |n ultima
perioad`, tot mai multe cadre
au \naintat rapoarte de
mutare. “R`m#n tot mai pu]ini
oameni – avertizeaz` ofi]erul
cu preg`tirea pentru lupt`,
maiorul Vasile Danciu – \n
vreme ce sarcinile sunt
acelea[i. |n cur#nd vom
ajunge \n imposibilitatea de a
mai acorda zilele libere sta-
bilite de regulament”.

Comandantul unit`]ii,
l o co t enen t - c o l one lu l

Dumitru Mircea St`n-

ciulescu, este de p`rere c`,
\n actuala situa]ie, cea mai
complex` sarcin` a unui
comandant const` \n ges-
tionarea resursei umane.

Oamenii au citit Ghidul carierei militare, [i-au
\nsu[it prevederile acestuia [i s-au orientat c`tre
acele func]ii care le ofer` [ansa unei evolu]ii
normale. “Nu \i putem opri pe cei care nu mai
au nici un motiv s` r`m#n` – m`rturise[te
comandantul. Ne str`duim, \n schimb, s`
men]inem, \n primul r#nd, coeziunea perso-
nalului r`mas. At#ta timp c#t oamenii sunt uni]i,
nici o greutate nu \i va birui”.

Dup` c`l`toria cu trenul din timpul nop]ii, leg`natul lin al autocamionului,

urm#nd traseul sinuos al [oselei na]ionale, m` \mbia la somn. Aproape a]ipisem

c#nd, reduc#nd viteza [i angaj#ndu-se \ntr-un viraj ceva mai brusc dec#t cele cu

care m` obi[nuisem deja, [oferul ne-a avertizat [ugub`]: “Stima]i pasageri, v`

rug`m s` v` cupla]i centurile de siguran]`. Intr`m pe <<Drumul Oaselor>>!”

Nici n-am apucat s` asociez bine \n minte numele filmului cu redingota pr`fuit`

[i p`l`ria cu boruri \ntoarse ale eroului s`u principal, c#nd ma[ina a \nceput s`

ne scuture stra[nic, cabr#ndu-se asemenea unui taur furios \ntr-un spectacol de

rodeo, hot`r#t parc` s` dea o lec]ie cr#ncen` necugetatului cow-boy care a avut

\ndr`zneala s`-i pun` la \ncercare temperamentul s`lbatic. Am \n]eles numaidec#t

c` nu afar` trebuia s`-mi arunc privirea, c`ut#nd peste dealuri umbra misterioas`

a lui M`rgelatu, ci \n interiorul cabinei, pentru a g`si un punct de sprijin c#t

mai solid, care s` m` \mpiedice s` petrec ultima parte a drumului \n bra]ele

vecinului de banchet`...

C#nd am ajuns \n unitate, orice urm` de somn disp`ruse. “|nviorarea” \[i

f`cuse efectul!
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domnul Ioan Mircea Pa[cu, a emis
un Ordin privind desf`[urarea de

activit`]i comerciale, de c`tre agen]i
economici specializa]i, prin magazine
g`zduite de spa]ii din administrarea
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale.

Militari din mai multe armate beneficiaz`
de asemenea facilit`]i. Locotenent-colonelul
Mihai Amuza, din cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene, care a vizitat cel mai mare
magazin de acest gen din Europa, de la Baza
Aerian` Ramstein din Germania, precum [i
pe cel din CINCSOUTH Lant-Oeiras,
Portugalia, ne-a vorbit despre modul \n care
se desf`[oar` activit`]ile comerciale \n
spa]iile puse la dispozi]ie de armat`, precum
[i de avantajele bilaterale (agent economic –
cump`r`tor) pe care le presupun. Despre
acela[i subiect, a relatat \n publica]ia
“Observatorul militar” [i domnul colonel
Grigore Radoslavescu, care, de asemenea, a
avut prilejul s` constate, la fa]a locului, ce
presupune o asemenea m`sur` benefic`.

De altfel, principiile organiz`rii [i

func]ion`rii acestor activit`]i sunt stipulate
\n Ordinul amintit.

|n spiritul adev`rului trebuie spus c` \n
urm` cu ani, sigur \n alte coordonate, \ntruc#t
atunci nu era economie de pia]`, a existat o
asemenea \ncercare [i la Baza Aerian` de la
Alexeni, pe atunci regiment de elicoptere, din
ini]iativa comandantului din acea vreme,
regretatul general de flotil` aerian` Lucian
Alexandru.

Sistemul adoptat de armata american`,
care are cele mai multe [i mai bine
aprovizionate magazine de acest gen, a avut
la baz` dorin]a poporului american, sprijinit`
de Senat [i Camera Reprezentan]ilor, precum
[i de Guvern, de a crea militarilor [i
membrilor lor de familie avantaje economico-
financiare [i protec]ie social`, degrev#nd
bugetul de cheltuieli suplimentare.

Iat` de ce a fost promovat` [i sus]inut`
[i la noi ideea \nfiin]`rii unor magazine
militare \n care cotele de adaos comercial s`
se situeze \ntre 0 [i 5 la sut`. Gama
produselor din aceste magazine este foarte
extins`, de la bunuri alimentare de larg
consum, la articole electrice [i electronice,
tehnic` [i accesorii auto, ma[ini, utilaje [i
instala]ii frigorifice, echipamente de
telecomunica]ii, mobilier etc. Produsele,
obligatoriu, vor fi de calitate iar cele cu durat`
de folosin]` mai mare de 5 ani se pot
comercializa [i cu plata \n rate.

Direc]ia logistic` a propus selec]ionarea
unui comerciant puternic, care s` \nfiin]eze
asemenea magazine \n Bucure[ti, Buz`u,
Cluj-Napoca, Ia[i, Pite[ti, Sibiu, Bra[ov,
T#rgovi[te, Ploie[ti, Constan]a, Craiova,
R#mnicu V#lcea, T#rgu Mure[, Timi[oara,
Foc[ani, Bistri]a.

|n aceste magazine vor avea acces
militarii \n activitate, func]ionarii publici [i
salaria]ii civili din Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale, membrii familiilor acestora,
precum [i militarii \n rezerv` sau retragere
[i veteranii de r`zboi.

Pentru aplicarea unei asemenea ini]iative
s-a creat un colectiv format din economi[ti,
juri[ti, finan]i[ti [i speciali[ti \n domenii [i
infrastructuri.

Pe parcurs, v` vom oferi [i alte informa]ii
utile.

MAI BUN,
MAI IEFTIN,

MAI ELEGANT

Magazine pentru

personalul armatei

Locotenent-colonelul

Dumitru Mircea St`nciulescu,

comandantul Batalionului

72 Radioloca]ie

Locotenent CIPRIAN P~TRA{CULocotenent CIPRIAN P~TRA{CULocotenent CIPRIAN P~TRA{CULocotenent CIPRIAN P~TRA{CULocotenent CIPRIAN P~TRA{CU

La Batalionul 72 Radioloca]ie am

cunoscut un colectiv deosebit. Atmosfera

este una cald`, primitoare. Oamenii sunt

minuna]i. Comandantul este mereu

preg`tit s` le asculte p`surile [i s` \i ajute

at#t c#t \i st` \n putin]`.

Unitatea, de[i izolat`, beneficiaz` de

acelea[i sporuri ca [i cele amplasate \n

ora[. Locuin]ele de serviciu reprezint`

o problem`, la fel ca \n orice alt`

garnizoan`. So]iile cadrelor militare nu

au nici o [ans` de angajare \n ora[, dac`

nu cunosc limba maghiar`.

{i totu[i, trec#nd peste toate greut`]ile,

\n]eleg#nd necesit`]ile momentului, radio-

locatori[tii din batalion \[i fac zi de zi,

ceas de ceas datoria. Un lucru devenit,

de mult timp, tradi]ie la aceast` arm`.
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Zilele trecute, pa[ii m-au purtat pe aleile
cimitirului Ghencea Militari.

Din loc \n loc, printre morminte [i cavouri,
str`juiau elice singuratice.

{i, \ntre multele elice, nu mi-a fost greu a
o g`si [i pe aceea care str`juie[te morm#ntul
lui Doru Davidovici.

Poate nici un sf#r[it, nici o moarte nu are
o intensitate at#t de tragic`, nu are un
dramatism at#t de profund ca aceea a
zbur`torilor. Ace[ti temerari ai \n`l]imilor ar
trebui s` aib` un alt sf#r[it, ceva care s` se
asemene cu trecerea peste anumite v`mi ale
v`zduhului, un fel de sc`pare din orbita noastr`
p`m#ntean` pentru a naviga spre ]`rmuri noi,
necunoscute.

Doru Davidovici a fost pilot [i instructor de
zbor pe supersonicul MiG-21. Cei din preajma
sa erau sedu[i de entuziasmul, de \ndr`zneala,
de seriozitatea lui niciodat` dezmin]ite.

|n dup`-amiaza zilei de 20 aprilie 1989,
\ntr-un zbor de rutin`, al [aselea din acea zi, la

bord cu mai t#n`rul s`u coleg, Dumitru Petra,
\naintea virajului care l-ar fi \nscris pe axul pistei,
de la \n`l]imea de 1.000 de metri, avionul MiG-
21 pilotat de ei s-a pr`bu[it.

Pe fruntea lor at#t de lini[tit`, lumina [i
moartea au depus simultan s`rutul lor, f`c#nd
s` \nfloreasc` \n acela[i loc macii aprin[i ai
s#ngelui...

|n str`fulgerarea pe care va fi avut-o \ntre
via]` [i moarte, probabil c` ultimul g#nd Doru l-a
\nchinat datoriei pe care [i-o des`v#r[ea eroic.

 Doru Davidovici a c`utat [i a c#ntat cerul
cu limpezirile lui str`lucitoare, a iscodit tainele
dep`[irii ajung#nd chiar p#n` la LUMI
GALACTICE. Tinere]ea lui miruit` generos de
soart` cu semnele nobile ale virtu]ii aviatorului,
inima lui mereu deschis`, curajul [i av#ntul lui,
privirile lui pururea fl`m#nde de \n`l]imi i-au
determinat implacabil calea vie]ii. De aceea,
pr`bu[irea \n gol [i \n nefiin]`, c`derea lui din
acele \n`l]imi nu au fost o moarte obi[nuit`. Au
fost o \mplinire de destin...

Despre cel ce a fost aviatorul Doru
Davidovici, pe bun` dreptate socotit un Saint-
Exupery al nostru, al rom#nilor, cel care \ntre
dou` misiuni de zbor a a[ternut pe h#rtie
valoroase r#nduri despre zbor [i avia]ia militar`,
se pot spune mult mai multe. At#t despre
aviator, c#t [i despre scriitor. Din nefericire,
condeiul i-a fost fr#nt o dat` cu propria via]`,
jertf` a zborului c`ruia \i \nchinase memorabile
lucr`ri literare.

Pentru camarazii s`i, pentru aviatorii
militari [i nu numai, Doru Davidovici n-a murit.
A r`mas printre ei [i, parc` a[tept#ndu-l s` le
deschid` u[a, z#mbindu-le, s` le spun` c`... a
mai scris ceva.

Da! A mai scris ceva: jertfa sa pe altarul
avia]iei rom#ne.

Privindu-i pala de elice care-i str`juie[te
morm#ntul, mi-am reamintit cum, prin anul
1985, cu ocazia obligatoriului control medical,
la aluzia [efului Centrului Medical Aeronautic
cum c` avia]ia nu se termin` cu MiG-ul 21, Doru
Davidovici i-a r`spuns:

– Asta-i partea proast`, deoarece cred
c` pentru mine avia]ia se termin` exact cu
MiG-ul 21.

{i, din nefericire, a[a a fost.

Comandor (r)
CONSTANTIN  IORDACHECONSTANTIN  IORDACHECONSTANTIN  IORDACHECONSTANTIN  IORDACHECONSTANTIN  IORDACHE

ELENA COSTACHE: Potrivit
preciz`rilor Direc]iei Management Re-
surse Umane, pentru admiterea \n
colegiile militare, candida]ii sus]in o prob`
de concurs eliminatorie, sub forma unui
test gril` de verificare a cuno[tin]elor, cu
durata de 3 ore, la disciplinele Limba [i
Literatura Rom#n` [i Matematic`.

Aprecierea probei se face cu
“ADMIS”, pentru cei cota]i cu cel pu]in
8,00, sau “RESPINS”, pentru ceilal]i.
Media final` de admitere \n colegiul militar
liceal se calculeaz` cu dou` zecimale,
f`r` rotunjire, [i se stabile[te pe baza
mediei de la examenul de capacitate, care
are o pondere de 75%, [i a mediei de
absolvire a claselor V–VIII, care are o
pondere de 25%. |n cazul situ`rii pe ultimul
loc a cel mult trei candida]i cu medii egale
de admitere, ace[tia sunt declara]i
“ADMIS”. Dac` pe ultimul loc sunt mai
mult de trei candida]i care nu pot fi
departaja]i de media de admitere, se face
o departajare a acestora pe baza notei

ob]inute la proba de concurs eliminatorie.
Media minim` de admitere \n colegiul

militar liceal este 7,50.
Fiul dumneavoastr` trebuie s` depun`

la secretariatul comisiei de admitere,
pentru a fi introduse \n dosarul de candidat,
urm`toarele documente:  certificatul de
capacitate, \n original, sau adeverin]`, \n
original, din care s` rezulte media la
examenul de capacitate, media de
absolvire a claselor V–VIII [i media de
admitere calculat` conform art. 4 din
Metodologia de organizare [i desf`[urare
a admiteri i; foaia matricol` pentru
clasele V–VIII.

TEODOR ANDREI: Ne intere-
seaz` articolul dumneavoastr` despre
aerograme [i \l vom publica atunci c#nd
vom fi \n posesia lui, cu preciz`rile pe care
vi le-am mai f`cut. Adic` s` alc`tui]i un

scurt istoric al acestor preocup`ri, cu
men]iuni referitoare la cele mai reu[ite
aerograme \nso]ite de o scurt` descriere,
part ic ip`ri  la diverse expozi] i i  sau
concursuri [i rezultatele ob]inute. Ar fi
bine dac` a]i ata[a [i c#teva dintre ele,
la alegerea dumneavoastr`. Consider`m
c` ar fi bine s` ne face]i o vizit`. Cum
ne-a]i promis, de altfel. Numai datele
biografice ale \ntemeietorului Asocia]iei
nu sunt suficiente.

C`pitan-comandor (r) SAVU

TUREA:  Suntem \ncuno[tin]a]i c`
documentele dumneavoastr` personale
puse la dispozi]ia celor ce trebuiau s`
\ntocmeasc` manuscrisul despre eli-
copteri[tii militari sunt \n siguran]`. Pilo]ii
[i ingineri i  care au deservit aceste
aeronave [i fac obiectul includerii \n
Dic]ionarul personalit`]ilor, parte compo-
nent` a Enciclopediei Aeronautice, au
fost selec]iona]i deja [i s-au primit datele
necesare.

DIALOG CU CITITORII

DIALOG CU CITITORII

Salonul scriitorilor militari ne-a propus
recent un nou nume \n poezie: CRISTI
VASILIC~.

Originar dintr-o comun` boto[`nean`,
Vasilic` este student \n anul patru la Academia
For]elor Aeriene “Henri Coand`“, arma avia]ie
navigan]i, are gradul de sergent-major [i
cocheteaz` cu poezia de mai mult` vreme. A
publicat \n reviste [i gazete din Transilvania, iar
nu demult i-a ap`rut, \n editura “Lux libris”

din Bra[ov, un volum de versuri intitulat
“}igara de dup` mas`“.....

Nume consacrate din r#ndul scriitorilor
militari, amintindu-i aici doar pe Liviu Vi[an,
starostele Salonului, Vasile Preda, Dan G#ju,
Liviu Zanfirescu, Grigore Buciu, Vasile
Moldovan, Constantin Ardeleanu, Nicolae
Baboi, Corneliu Bl#ndu, ca [i ceilal]i participan]i
la audierea literar` de la Cercul Militar Na]ional,
l-au primit cu bucurie, cu \ncredere, dar [i cu
\n]elegere pe studentul aviator, considerat a fi
o surpriz` pl`cut` [i \nscris pe un drum bun \n
galeria f`uritorilor de stihuri moderne.

Cristi Vasilic`, beneficiind de capacitate de
sintez`, manevreaz` u[or spre versuri de
substan]`, se exprim` cu u[urin]`, creeaz`

metafore [i ima-
gini memorabile
\ndemn#nd la
medita]ie, \[i
orienteaz`, cu
o a r e c a r e
d e z i n v o l t u r ` ,
demersul poetic
spre o anumit`
anecdotic`. Ce
mai, este, a[a
cum constata
colonelul (r) Liviu

Vi[an, n`scut \n Zodia Poeziei.
Crea]iile sale din minusculul volum de debut

nu sunt inspirate din mediul militar, cum s-au
a[teptat unii dintre cei prezen]i, \ntre care
ne-am num`rat [i noi, cu g#ndul c` anii de liceu
militar la C#mpulung Moldovenesc, precum [i
cei din circumferin]a zborului de p#n` acum
i-ar fi fost, c#t de c#t, surs` de cugetare poetic`.

Ne exprim`m speran]a c` \ntr-un viitor, mai
mult sau mai pu]in \ndep`rtat, \n periplul s`u
de c`ut`ri tematice, exerci]iu ce i-a fost sugerat,
Vasilic` va poposi cu s`ge]ile ascu]ite ale
verbului s`u [i \n spa]iul at#t de diafan al
mediului \n care respir` zi de zi. Decizia \i
apar]ine. Talentul \l poate propulsa ([i \n acest
caz) spre noi vectori, Pegasul s`u, “hr`nit” cu
focul din efuzoarele reactorului pe care urmeaz`
s` zboare d#ndu-i plusul de vitez` cu care s`
asalteze noi altitudini  \n poezie.

N~SCUT  |N
ZODIA  POEZIEI

LA  MORMÂNTUL  LUI
DORU  DAVIDOVICI

Cunoscut cititorilor \n special datorit` unor
articole de succes despre avia]ie [i aviatori
publicate \n ultima vreme \n reviste [i ziare de
specialitate, iar pilo]ilor promo]iilor de dup` anii ’50
din activitatea sa de zbur`tor sau
ofi]er de stat major, coman-

dorul (r) Constantin

Iordache este autorul unui
interesant volum pe care l-a
intitulat “Cu supersonicul

\n zbor”.

Autorul, un fin [i talentat
narator, reu[e[te s` surprind`
fapte [i evenimente petrecute \n
unit`]ile reactive de lupt`, eroii
fiind cei ce au pus bazele zbo-
rului pe aeronavele super-
sonice, pilo]i de elit` ai
aeronauticii militare din a doua
jum`tate a secolului trecut.

Pornind, \n cea mai mare
parte, de la relat`rile persona-
jelor c`r]ii, dar [i de la propria-i experien]`,
Constantin Iordache are harul [i capacitatea
profesional` de a conecta [i pe cel mai pu]in
avizat cititor \n domeniul zborului la tot ce se
petrece pe un aerodrom militar, de la obi[nuita
preg`tire pentru misiune a celui ce urmeaz` s`
urce \n cabina supersonicului, atmosfera de la

Tensiuni  \nalte
pe  aerodromuri

celula de alarm`, momente mai tensionate din
timpul unor misiuni p#n` la ad#ncile respir`ri de
la blocurile din colonia de aviatori.

De[i nu pare a c`uta neap`rat senza]ionalul,
autorul \[i cantoneaz` o parte \nsemnat` a
scrierilor \n perimetrul unor evenimente deosebite
petrecute la bordul aeronavelor: opriri de motoare,
incendii la bord, defec]iuni la instala]ii [i sisteme
care au pus nu o dat` via]a pilo]ilor \n pericol. El

st`p#ne[te, asemenea unui
psiholog redutabil, tehnica
eviden]ierii calit`]ilor de
excep]ie ale pilo]ilor care au
izbutit, uneori sfid#nd moartea
[i renun]#nd la p`r`sirea fie [i
ordonat` a aeronavei greu de
st`p#nit, s` revin` la sol, c#nd
nimeni nu se mai a[tepta.
D`ruirea p#n` la sacrificiu,
st`p#nirea de sine, s#ngele
rece, curajul dus p#n` la jertf`,
dublate de o bun` preg`tire
profesional` sunt numai c#teva
din atuurile care creioneaz`
portretele morale ale oamenilor
pe care [i i-a ales s`-i evi-
den]ieze.

Punctele culminante ca [i deznod`m#ntul
unor asemenea \nt#mpl`ri teribile sunt concepute
gradual, printr-o suit` de episoade aparent lini[tite,
\n care doar dialogurile, convorbirile radio
avertizeaz` asupra st`rii tensionate ce urmeaz` a
se produce, ca \ntr-un ultim act al unei piese scrise
[i jucate \n \naltul cerului cu arti[ti afla]i la man[`.

Editura Militar` a scos de cur#nd de sub tipar o carte
foarte interesant`, de o deosebit` valoare documentar`.

Sub semn`tura lui Cristian Ionescu, literatura
despre avia]ie se \mbog`]e[te cu un nou volum, intitulat
“Zece femei \mpotriva mor]ii. Escadrila alb`“. Dup`
c#]iva ani \n care a studiat arhive, lucr`ri, reviste [i ziare
de specialitate din ]ar` [i de peste hotare [i \n urma
\ndelungatelor discu]ii cu eroina principal` a c`r]ii,
Mariana Dr`gescu, aflat` azi la venerabila v#rst` de 90
de ani, prolificul scriitor [i publicist a reu[it s`
construiasc` un interesant itinerar al vie]ii [i activit`]ii
celor zece zbur`toare care s-au acoperit de glorie \n cel
de-al doilea r`zboi mondial.

Este cercetat \ntregul parcurs al devenirii lor, de la
ob]inerea brevetelor de zbor, participarea la raiduri,
mitinguri [i manevre militare, ac]iunile temerare
desf`[urate pe front pentru salvarea vie]ii a mii de r`ni]i
[i p#n` \n anii \n care au p`r`sit, voit sau for]at, carlinga
avioanelor.

Cititorului i se ofer` imaginea unor femei exemplare,
renumite \n epoc`, reprezentante de for]` ale elitei
feminine din ]ara noastr` [i ale aviatoarelor lumii, adulate,
omagiate, decorate cu \nalte ordine militare de r`zboi,
eviden]iate de mari comandan]i din timpul marii
conflagra]ii, pream`rite pe drept cuv#nt de pres` pentru
ca, apoi, s` fie uitate pe nedrept.

Sunt descrise pe larg cele mai importante zboruri
ale lor, \ntre care locul esen]ial care le-a proiectat \n
istorie \l ocup` misiunile de salvare a militarilor grav

r`ni]i, din avia]ie ori din
trupele terestre, care au fost
evacua]i de pe c#mpurile de
lupt` la spitalele din spatele
frontului sau din ]ar`.

Prezen]e legendare \n
cumplitele b`t`lii de la
Odessa, Cotul Donului, Sta-
lingrad [i apoi din Slovacia,
aviatoarele aflate \n misiuni
umanitare [i ulterior de
leg`tur` sau transport u[or,
au f`cut fa]`, \n temerarele lor ac]iuni, at#t avioanelor de
v#n`toare inamice, c#t [i riscurilor la care se expuneau
\n momentul recuper`rii combatan]ilor afla]i \ntre via]`
[i moarte. {i, \n tot acest timp, cu grija permanent` pentru
starea r`ni]ilor, a personalului transportat, oameni
care-[i puneau ultima lor speran]` \n m`iestria, curajul
[i devotamentul dus p#n` la sacrificiu al acestor ginga[e
fiin]e, majoritatea oferindu-se voluntar sor]ilor r`zboiului,
primejdiei mor]ii de[i, de la caz la caz, rangul princiar,
rela]iile sus-puse pe care le aveau, situa]ia material`
(c#teva dintre ele au de]inut avioane personale) le puteau
favoriza o via]` lini[tit` \n ]ar`.

Demersul lui Cristian Ionescu, demn de toate
aprecierile, se constituie \ntr-un ad#nc omagiu adus femeii
iubitoare de zbor, de libertate, de ]ar`.

Salvatoarele  din  escadrila  alb`

Primul num`r din acest an al RevisteiRevisteiRevisteiRevisteiRevistei
de Medicin` [i Psihologie de Medicin` [i Psihologie de Medicin` [i Psihologie de Medicin` [i Psihologie de Medicin` [i Psihologie Aeronautic`Aeronautic`Aeronautic`Aeronautic`Aeronautic`
aduce \n aten]ia cititorilor o seam` de
aspecte de mare actualitate, rezultat direct
al cunoa[terii aprofundate de c`tre Comitetul
de redac]ie [i autorii studiilor realizate a
fenomenului medical legat de activitatea
personalului aeronavigant [i nu numai, \n
urma laborioaselor cercet`ri \ntreprinse, ca
[i a constat`ri lor frecvente cu pri lejul
expertizelor de specialitate.

Ar t ico lu l  care deschide sui ta
materialelor “Farmacoterapia la personalul“Farmacoterapia la personalul“Farmacoterapia la personalul“Farmacoterapia la personalul“Farmacoterapia la personalul
aeronavigant – aeronavigant – aeronavigant – aeronavigant – aeronavigant – Actualit`]i”,Actualit`]i”,Actualit`]i”,Actualit`]i”,Actualit`]i”, semnat de
doctorii M. Macri, M. Anghel, C. R`duic`,
este de un real folos pentru medicii din
uni t`] i le  [ i  inst i tu ] i i le  de av ia] ie .  E l
actualizeaz` lista medicamentelor com-
pat ib i le  (aprobate)  [ i  incompat ib i le
( in terz ise)  cu profes ia de p i lo t ,  \n
conformitate cu reglement`rile autorit`]ilor
medicale interna]ionale \n acest domeniu.
Sunt prezentate principalele grupe de
medicamente \n func]ie de patologie, cu
c#teva exemplific`ri ale medicamentelor
prescrise \n ]ara noastr`. Un \ndrumar bine

STUDII  DE  UN  REAL
NIVEL  {TIIN}IFIC

venit pentru un tratament eficient, dar [i
pentru prevenirea, \n caz de neconformare,
a unor nepl`ceri cu efecte lesne de intuit.

Poliartrita reumatoid` este [i ea supus`
unor ample investiga] i i  \n dou` studi i
interesante, ca [i profilaxia post-expunere la
virusurile hepatice B, C [i virusul imuno-
deficien]ei umane, afec]iuni, din p`cate, tot
mai frecvente.

Semnal`m, totodat`, lucrarea ce va fi
abordat` \n mai multe numere, intitulat`
“Dependen]a de munc`“, “Dependen]a de munc`“, “Dependen]a de munc`“, “Dependen]a de munc`“, “Dependen]a de munc`“, realizat` de dr. M.
Manea, dr. psih. T. Manea, drd. psih. D.
Trandafir, care aduce o serie de clarific`ri
\ntr-un domeniu vital, omniprezent, pentru
nout`]ile ce le pune la \ndem#na cititorilor
chiar f`r` nici o tangen]` cu actul medical.
Un articol amplu, foarte documentat, menit s`
creeze o imagine clar` asupra unor probleme
cum ar fi tr`s`turile, tipologia dependen]ilor
de munc`, despre cauzele produceri i
fenomenului de dependen]` de munc`,
efectele acestuia asupra persoanelor [.a.
deosebit de interesante [i care ne privesc
\ntr-o mare m`sur` pe to]i.

Un articol care merit` studiat, nu citit.

Pagin` realizat` de PETRE B@N~
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Agen]iile de pres` din \ntreaga lume au
transmis aprecierile f`cute \n Congresul Statelor
Unite ale Americii la adresa Rom#niei privind
participarea ]`rii noastre la ac]iunile multi-
na]ionale desf`[urate \n Afganistan [i angajarea
sa prompt` \n opera]iunile umanitare din zona
Golfului Persic. |nalte oficialit`]i americane au
subliniat \n cadrul audierilor ce au avut loc \n
Camera superioar` a legislativului nord-
american – Senatul –, c` Rom#nia este singura
]ar` din Europa care a desf`[urat, cu for]e [i
mijloace proprii, 400 de militari \n Afganistan [i
a trimis, de asemenea, o echip` de deconta-
minare nuclear`, bacteriologic` [i chimic` \n
Kuweit, \n sprijinul Coali]iei.

Am relatat, \n mai multe r#nduri, \n paginile
revistei noastre despre cursele aeriene pe care
echipajele militare rom#ne[ti ale avioanelor
C-130 Hercules, de la Baza 90 Transport Aerian,
le-au efectuat la Kabul, Kandahar [i \n alte zone
din \ndep`rtatul Afganistan, unele \n condi]ii
deosebit de riscante. Zboruri \n spa]iul aerian al
acestei ]`ri, cu decol`ri [i ateriz`ri prin furtuni
de nisip ori \n situa]ii incerte de siguran]`, c#nd
rachete [i proiectile ]#[neau din diverse locuri,
zboruri \ncepute cu un an \n urm`, \n miezul unei
nop]i de martie. Cititorii no[tri au putut lua, de
asemenea, act de diverse momente din zone
fierbin]i tr`ite de pilo]ii [i tehnicienii no[tri
militari descrise de unul dintre comandan]ii de
echipaje, comandorul Florin C`lin, \ntr-o rubric`
pe care i-am rezervat-o \n exclusivitate.

Ei sunt “for]ele proprii” la care f`ceau referire
ambasadorul Statelor Unite ale Americii la
NATO, Nicholas Burns, pre[edintele Proiectului
SUA privind democra]iile \n tranzi]ie, Bruce
Jackson, precum [i al]i func]ionari din ierarhia
superioar` a Statelor Unite ale Americii.

O misiune de 24 de ore:

Aceste aspecte se adaug` laudelor primite
de echipajele noastre \n Afganistan de la
comandan]ii for]elor multina]ionale sub a c`ror
conducere operativ` s-au aflat \ntr-un moment
sau altul.

Fotbal

STEAUA c#[tig` \n fa]a ASTREI cu 1–0,
RAPID pierde, pe teren propriu, la “U” Craiova
cu 0–2. Ceea ce \nseamn`, \n clasament,
reducerea diferen]ei dintre locul I (RAPID) [i
locul II (STEAUA) la opt puncte. Doar opt
puncte, de[i puteau fi doar patru, sau chiar
unul, dac`, dac`...

Hai s` revenim la realitate! Chiar dac` totul
le ie[ea alor no[tri, pe seama rapidi[tilor, [i tot
ar mai fi fost de luat \n calcul urm`toarele zece
etape – adic`, 30 de puncte! – pentru
desemnarea campioanei. |ns` [ansa ce ni se
ofer`, dup` primele cinci etape ale returului,
este una real` [i avem dreptul s` vis`m la...
fericire. |n mod concret: mai poate STEAUA
aspira la titlul de campioan`? F`r` a intra \n
calculele (meschine) ale h#rtiei, da, putem
crede \n r`sturnarea spectaculoas` a ierarhiei
momentului, \ns` numai cu condi]ia ca elevii
lui Pi]urc` s` \nregistreze un parcurs de
metronom, \n timp ce b`ie]ii lui Rednic s` se
mai poticneasc` de c#teva ori. |ns`, p#n` la
urm`, nu acest lucru [i nu aceste specula]ii sunt
importante. Important cu adev`rat este ca
echipa noastr` de suflet s` se pun` serios pe

picioare, s`-[i de-
m o n s t r e z e
valoarea [i compe-
titivitatea.

Desigur, victo-
ria cu ASTRA,
prima pe teren
propriu \n acest
sezon, este un
reper, \ns` nu
foarte concludent.
Echipa este incon-
stant`, se motiveaz` greu, trude[te \n van,
irose[te nepermis oportunit`]i c#t roata carului.
Cu toate acestea, ceva bun se \nt#mpl` cu ea,
jocul este mai rapid, mai elaborat, mai axat pe
poart`. Claudiu R`ducanu nu este singurul care
poate str`punge ap`rarea advers`. La fel de
redutabili se dovedesc [i R`chit`, [i Bo[tin`,
[i Aliu]`. |ns` totul este ca angrenajul s`
func]ioneze perfect, ca juc`torii s` se \n]eleag`,
s` comunice, s` se suplineasc`, s` pun` osul
la treab`. {i dac` va fi a[a, mirajul de acum –
titlul de campioan` – va deveni, suntem siguri,
pe deplin posibil, pe deplin realizabil. Dar,
repet`m: trebuie seriozitate, munc`, devo-
tament, \ncredere, respect fa]` de culorile
clubului. |n ce ne prive[te, noi, cei \mp`timi]i
de fotbal, cei mereu fideli culorilor ro[-albastre,
suntem aproape de echip`, credem \n ea [i o
vom sus]ine meci de meci cu onestul,
\nfl`c`ratul \ndemn:

HAIDE, STEAUA!

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

La Sibiu s-a desf`[urat finala pe
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale a Campio-
natului de karate.

Lotul care a reprezentat Statul Major al
For]elor Aeriene la aceast` competi]ie a fost
format din c`pitanul Daniel M`n`il`,

locotenentul Sorin Bucur, sublo-

cotenentul Lucian Costinescu, militarul

angajat Florin Pavelescu [i soldatul Alin

Zamfir. |nainte de a participa la competi]ia
propriu-zis`, ei au parcurs un stagiu de
preg`tire cu durata de 20 de zile.

Num`rul mare de loturi prezente la
startul competi]iei, experien]a mai mare sau
mai mic` a lupt`torilor, d#rzenia [i d`ruirea
de pe tatami au fost doar c#teva din
ingredientele care au asigurat un spectacol
de calitate.

|n clasamentul general,
lotul For]elor Aeriene a
ocupat locul II pe echipe.

|n clasamentul individual,
sublocotenentul Lucian Costi-
nescu a ocupat locul I la
categoria 70 kg; militarul
angajat Florin Pavelescu a
ocupat locul II la categoria 65
kg; locotenentul Sorin Bucur
a ocupat locul II la categoria
+80 kg; c`pitanul Daniel

M`n`il` a ocupat locul III la categoria 80 kg.
|n competi]ia de kata militarul angajat Florin
Pavelescu a ocupat locul II.

Dup` disputarea primelor dou` competi]ii
din acest an, Concursurile sportive [i
aplicativ-militare de iarn` [i Campionatul
militar de karate, lotul reprezent#nd Statul

Major al For]elor Aeriene ocup` locul I

\n clasamentul general. (C.P.)

Comandor (r) PETRE B@N~

Lotul de karate al For]elor Aeriene

a fost alc`tuit din (de la st#nga la

dreapta): militar angajat Florin

Pavelescu, soldat Alin Zamfir,

sublocotenent Lucian Costinescu,

locotenent Sorin Bucur, c`pitan Daniel

M`n`il`

Prezen]`  remarcabil`
la  campionatul   militar  de karate

Prezen]`  remarcabil`
la  campionatul   militar  de karate

Zborul Cluj – El Kuweit – OtopeniZborul Cluj – El Kuweit – Otopeni

|n avanpremiera podului aerian ce avea s`
se instituie zilele acestea pentru transportarea
subunit`]ii de decontaminare \n Kuweit,
aeronava C-130 Hercules cu num`rul 6150 avea
s` transporte la El Kuweit un deta[ament
precursor N.B.C., format din 17 militari chimi[ti
[i transmisioni[ti cu armamentul individual,
echipamentul, hrana [i apa necesare pentru a
se autosus]ine timp de zece zile, precum [i
autoturismul ARO pe care aveau montate
instala]iile de comunica]ii speciale.

A fost un zbor de importan]` deosebit` [i nu
lipsit de unele momente tensionate, dup` cum
avea s` ni-l descrie c`pitan-comandorul Viorel
T`nase, pilot \n cadrul echipajului, ac]iune
preg`tit` meticulos p#n` \n cele mai mici detalii
de c`tre c`pitan-comandorul Arpad Pandelescu,

din Statul Major al For]elor Aeriene, el \nsu[i
navigator de bord [i participant la numeroase
exerci]ii [i aplica]ii desf`[urate peste hotare.

Zborul spre Kuweit a \nceput la orele dou`
noaptea, cu decolare de pe aeroportul din Cluj,
cu o escal` \n Egipt, \n cunoscuta zon` Luxor,
pe aerodromul militar Hurghada, de pe malul
M`rii Ro[ii, unde s-a f`cut realimentarea cu
carburan]i.

Au survolat Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt,
Siria, Arabia Saudit` [i, firesc, Kuweitul, ultimele

patru ]`ri \n premier`. La decolarea de pe
Hurghada, timp de c#teva ore, o furtun` de nisip
a f`cut imposibil` orice vizibilitate a solului.
Ce-i drept, o perioad` de timp au zburat deasupra
M`rii Ro[ii, o alt` premier`.

Av#nd v#nt de spate mai tot timpul, la ducere
au f`cut nou` ore [i jum`tate. Aterizarea pe El
Kuweit, aeroport civil, s-a desf`[urat \n regim
de aten]ie maxim`, un mare num`r de aeronave
civile [i militare av#nd ca punct de plecare sau
\ntoarcere acest aeroport, supraaglomerat din
cauza multitudinii for]elor [i mijloacelor ce aveau
s` se concentreze acolo.

Dac` zborul pentru personalul aeronavigant
era doar \nc` un examen din multele prin care
trecuse, pentru militarii de la Brigada din Bistri]a
a fost o \ncercare deosebit`, mul]i dintre cei afla]i

la bord c`l`torind pentru prima dat` [i un timp
at#t de \ndelungat cu o aeronav` militar`.

Ofi]erul american care i-a \nt#mpinat nu [i-a
putut ascunde mul]umirea pentru modul cum ai
no[tri s-au descurcat \ntr-o zon` at#t de
aglomerat`.

Dup` dou` ore necesare pentru debarcare,
la pr#nz, avionul C-130 Hercules 6150 [i-a reluat
zborul spre ]ar`. De data aceasta cu v#nt foarte
puternic de fa]`, fapt ce a impus un consum
ridicat de combustibil. Pentru a contracara
situa]ia impus` pilo]ii au trebuit s` execute un
zbor cu profil variabil, cu urc`ri [i cobor#ri
pentru ob]inerea unui regim c#t mai economic.
Pe traiect, nu aveau aerodromuri de rezerv`. {i
din nou la Hurghada pentru realimentare. Dac`
la ducere au f`cut nou` ore [i jum`tate, drumul
de \ntoarcere a dep`[it 11 ore.

{i, la aceea[i or` dou` din noapte, la care au
plecat din Cluj-Napoca, au aterizat, de data
aceasta pe Aeroportul Interna]ional Otopeni.
Acas`. Cu bucuria pe care ]i-o d` g#ndul c` vor
fi iar`[i \n mijlocul celor dragi, afla]i la odihn`
sub lini[tea nop]ii sau, poate, cine [tie, veghind
\nc` la siguran]a vie]ii lor, \n regiunea aceea de
lume peste care zeul Marte avea s`-[i desf`[oare,
din nou, fl`c`rile r`zboiului.

Au \ntreprins acest zbor, sub conducerea
c`pitan-comadorului Gheorghe Lupe[, coman-
dantul misiunii, al`turi de c`pitan-comandorul
Viorel T`nase, locotenent-comandorii Virgil Ion,
Iulian Iancu – pilo]i, c`pitan-comandorii Florin
Ghican, Ciprian Motoroiu – navigatori, c`pitan-
comandorul ing. Emil Popa, locotenent-
comandorul Gabriel Constantinescu, mai[trii
militari Viorel Cioc [i Emil Ceap` – tehnicieni
[i, respectiv, speciali[ti cu centrajul.

Cele dou` echipaje care au asigurat,
alternativ, siguran]a [i eficien]a avanpremierei
transporturilor aeriene \n zona Golfului au de
ce s` fie mul]umite. Mai ales c` ecourile misiunii
lor au ajuns, iat`, [i dincolo de Ocean, iar de
acolo, \n toat` lumea.
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