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Ministrul Ap`r`rii Na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, a participat la bilan]ul Statului Major al For]elor Aeriene
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CORNER STONE 2003
|ncep#nd cu jum`tatea lunii mai, timp de dou` luni, \n Dobrogea se desf`[oar`,
\n premier` pentru Rom#nia, exerci]iul multina]ional de geniu CORNER STONE
2003.
La exerci]iu particip` for]e [i mijloace din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia,
Rom#nia, Statele Unite ale Americii [i Turcia.
Comandamentul exerci]iului este dispus \n cl`direa ce va g`zdui, \n cur#nd,
comandamentul Brig`zii Multina]ionale de Geniu (SEEBRIG). Subunit`]ile
lucr`toare sunt cazate \n apropierea locurilor \n care \[i vor desf`[ura activitatea.
Concep]ia exerci]iului prevede ca resursele financiare asigurate de partea rom#n`
[i american` s` fie destinate execut`rii unor lucr`ri pentru obiective militare [i \n
folosul societ`]ii civile. Concret, resursele financiare asigurate de partea rom#n`
vor servi la executarea de amenaj`ri rutiere \n Poligonul Capu Midia [i lucr`ri
specifice avia]iei, const#nd \n platforme pentru aeronave, \n Baza Aerian` Mihail
Kog`lniceanu. Partea american`, prin resursele asigurate, va executa lucr`ri
pentru dispunerea, parcarea [i operarea unor aeronave de capacitate mare, iar \n
folosul societ`]ii civile, \n comuna Corbu, va construi un corp nou de [coal`, cu
dou` clase, grupuri sociale [i alte facilit`]i, concomitent cu repararea [i
modernizarea [colii existente.
Statul Major al For]elor Aeriene particip` la CORNER STONE 2003 cu un
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deta[ament format din 180 de militari (inclu[i \n
comandamentul exerci]iului, \n dou` subunit`]i
de geniu lucr`toare, poli]ie militar`, asisten]`
medical`, \n grupul de sprijin) care au la dispozi]ie
26 mijloace de geniu [i auto. Subunit`]ile de geniu
lucr`toare \[i vor desf`[ura activit`]ile \n Poligonul
Capu Midia [i \n Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu, fiind comandate de locotenentul {tef`nel
Giuhat, respectiv sublocotenentul Mihai Dr`goi.
Volumul lucr`rilor planificate a se executa de
partea rom#n` cuprinde 3.000 tone de material de
carier` [i balastier` [i 2.000 metri cubi de betoane de clase diferite. Subunit`]ile
sunt \nzestrate cu aparate de m`sur` [i control topogeodezice de \nalt` performan]`,
absolut necesare asigur`rii unui \nalt nivel calitativ lucr`rilor.
Colonelul Titi Muza[ ne-a precizat c` “participarea la acest exerci]iu va
\nsemna, \n primul r#nd, verificarea capacit`]ii de interven]ie [i lucrative a
subunit`]ilor din Brigada Multina]ional` de Geniu. Totodat`, ne va oferi
posibilitatea cunoa[terii tehnicii [i metodelor de lucru ale geni[tilor din alte ]`ri,
aplic`rii procedurilor de lucru pe linie logistic` \ntr-un mod unitar, punerii \n
practic` a unor m`suri de asigurare de lupt` care vizeaz` paza [i ap`rarea
dispozitivelor ce vor fi ocupate de trupele implicate \n exerci]iu, potrivit
standardelor NATO, [i, nu \n ultimul r#nd, a realiz`rii unor importante lucr`ri,
care r`m#n \n exploatarea noastr`”. (C.P.)
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APROAPE TOTUL DESPRE
REFORMA FOR}ELOR AERIENE
– interviu cu comandorul Marcel Stoian –
|n anii care au trecut de c#nd a \nceput reforma \n
Armata Rom#n`, ne-am convins cu to]ii c` acest proces este
pe c#t de \ndelungat, pe at#t de complicat. Complicat [i
chiar contradictoriu. |ntr-o discu]ie cu comandorul Marcel
Stoian, [ef de sec]ie \n Statul Major al For]elor
Aeriene, am \ncercat s` l`murim ce a \nsemnat, ce
\nseamn` reforma din perspectiva structurii pe care o
conduce.
– Domnule comandor, v`
propun s` \ncepem discu]ia noastr`
cu o scurt`... istorie a reformei \n
For]ele Aeriene.
– Cred c` putem vorbi de patru
etape distincte ale acestui proces.
Prima ar \ncepe \n 1990 [i s-ar
\ncheia \n 1993. |n acest timp, cele
dou` comandamente, al avia]iei [i al
ap`r`rii antiaeriene a teritoriului, au
efectuat \mbun`t`]iri organizatorice
\n cadrul structurilor subordonate.
|ntre 1994 [i 1997 are loc procesul
de unificare a Comandamentului
Avia]iei [i Comandamentului Ap`r`rii
Antiaeriene a Teritoriului. Un
fenomen pe c#t de complex, pe at#t
de delicat, dar au existat suficient`
pricepere, suficient` \n]elepciune,
\nc#t lucrurile s` evolueze \n limite
normale.
Dup` 1997 [i p#n` \n 2000 s-a
impus o serie de opera]iuni de
perfec]ionare a structurilor nou
ap`rute dup` unificare. |n paralel,
s-au efectuat studii serioase, ample
referitoare la reorganizarea For]elor
Aeriene \ntr-o concep]ie nou`,
adaptat` noilor exigen]e [i care s`
realizeze condi]iile necesare interoperabiliz`rii structurilor noastre cu
cele din ]`rile NATO.
Perioada 2001–2003 este cea mai

O

rice discu]ie privind
siguran]a
zborului
implic` \n]elegerea a
ceea ce reprezint` aceasta. |n nici un
caz un fapt. Siguran]a zborului este o
stare. Este o caracteristic`, un atribut
al desf`[ur`rilor procesuale din
interiorul sistemului aviatic. Este o
variabil` determinat` multifactorial
de interdependentele dintre
elementele sistemului.
Siguran]a zborului nu poate fi
m`surat` numai pe baza evalu`rii
“st`rii tehnicii”, c`ci acea tehnic`
implic` ni[te instruc]iuni de operare.
De asemenea, nici acestea nu pot
fi un indicator definitoriu, deoarece
orice S.O.P. (Standard Operational
Procedure) este conceput [i aplicat
de oameni. Care oameni, la r#ndul lor,
sunt mai bine sau mai slab preg`ti]i,
mai mult sau mai pu]in motiva]i s`
lucreze singuri sau \n echip`, mai
odihni]i sau mai obosi]i etc.
Astfel, starea de siguran]` a
zborului este optim` c#nd elementele
amintinte anterior se \mbin` armonios, [i este deficitar` atunci c#nd, la
diferite niveluri, apar erori
conceptuale, tehnice sau de comunicare.
Practic, singura modalitate de a
evalua siguran]a zborului este de a
cuantifica [i \nsuma num`rul
“erorilor”, nivelul siguran]ei fiind
invers propor]ional cu num`rul
acestora.
Pornind de la aceste considerente,
s-ar putea trage concluzia c` misiunea

dinamic`, cea mai profund`, cu
desfiin]`ri de unit`]i, cu restructur`ri
[i resubordon`ri.
Vreau s` fac o precizare: aceast`
etapizare este una personal`, de lucru,
nu are preten]ia c` este [i una corect`
din toate punctele de vedere.
– Eu cred c` este foarte bun`.
P#n` mai apare una “mergem” cu
aceasta. Mai ales c` a fost f`cut` de
un expert \n domeniu. Iar \n leg`tur`
cu acest fapt, v` rog s` prezenta]i, pe
scurt, obiectul activit`]ii sec]iei pe
care o conduce]i.
– Activitatea prioritar` a sec]iei
noastre este aceea a elabor`rii
proiectelor statelor de organizare
pentru toate structurile din For]ele
Aeriene. La fel, ne revin sarcini
deosebit de importante \n zona
asigur`rii tehnico-materiale, a
constituirii, reparti]iei [i folosirii
stocurilor, precum [i \n activitatea de
rechizi]ii.
– A[adar, domenii foarte ample,
pentru gestionarea c`rora este
nevoie de o munc` intens`, de o
activitate de mare complexitate [i
diversitate. Presupun c` ave]i o
echip` format` din oameni de
valoare. Cine sunt ace[tia?

–Ave]i dreptate. |ntregul personal
se implic` eficient, cu profesionalism \n
rezolvarea problemelor. De aceea este
[i dificil s` fac nominaliz`ri, apare
pericolul s` nedrept`]esc pe cineva.
Totu[i, voi men]iona pe colonelul Ion
G`tej, pe maiorii Marian Onofrievici,
Gheorghe Arsene, Marian Antonache,
pe plutonierul-major Constantin Mitru],
pe salariata civil` Stela Gavot`. Iar
exemplele ar putea continua.
– Domnule comandor, \n preocup`rile dumneavoastr` de serviciu
intr` [i problemele de rechizi]ii. De
regul`, p#n` mai ieri, aceste
domenii erau tabu. Cum stau
lucrurile ast`zi, mai ales din
perspectiva atribu]iunilor ce v`
revin?
– Expresia cea mai cuprinz`toare
privind acest domeniu este aceea de
limpezire a problemelor. Cadrul
normativ \n care ne mi[c`m acum este
mai suplu, mai coerent, ]ine seama de
realit`]i. Eliminarea unor elemente
anacronice din algoritmul anterior

SIGURAN}A

conduce la rela]ii, la raporturi clare
\ntre agen]ii economici [i structurile
cu atribu]ii privind rechizi]iile de
bunuri [i servicii [i, de aici, la
optimizarea planific`rii, a gestion`rii
acestei activit`]i.
|n condi]iile reducerii efectivelor
la pace, activitatea sec]iei noastre a
c`p`tat alte dimensiuni, alte valen]e.
Sigur, r`m#ne o activitate complex`,
de importan]` major`, c`reia \i
acord`m toat` aten]ia necesar`.
Folosirea calculatoarelor \n
preg`tirea [i desf`[urarea mobiliz`rii
confer` rigoare [i ritm, ceea ce
conduce la reducerea timpului necesar pentru o opera]iune sau alta [i
chiar a num`rului de persoane cu
atribu]iuni \n domeniu.
Noua realitate ne ofer` variante de
lucru mai numeroase, cu beneficii
evidente. Iat`, de pild`, militarii
angaja]i pe baz` de contract \ndeplinesc acum o serie de func]ii care
erau “repartizate” f`r` discu]ie
cadrelor, ceea ce era \n detrimentul
execut`rii misiunilor de lupt`.
– S` \n]eleg, domnule comandor, c` la vreme de reform`,
de restructurare, compartimentul
dumneavoastr` a fost un fel de
precursor, de \nainte merg`tor?
– Nu vreau s` exagerez \n nici un
fel, dar, tehnic vorbind, \n cele mai
multe dintre cazuri misiunea noastr`
a fost s` parcurgem zone cu totul [i cu
totul noi, \n care s` ]inem cont de
condi]ii restrictive [i chiar contradictorii. De pild`, \n proiec]ia unei noi
structuri, indiferent de dimensiunile
ei, trebuie s` ]ii seama de piramida
gradelor, de raportul ofi]eri–subofi]eri,
de diminuarea func]iilor de militar \n

ZBORULUI

 considerente teoretico-[tiin]ifice [i metodologice 
Sec]iei Securitate Zbor ar fi doar
contabilizarea statistic` a num`rului
erorilor – al evenimentelor – legate de
zbor, ap`rute pe timpul activit`]ilor din
bazele aeriene.
Nimic mai fals. |n virtutea \ndeplinirii strategiei Statului Major al
For]elor Aeriene privind activitatea de
zbor, misiunea prioritar` a Sec]iei este
prevenirea evenimentelor de avia]ie.
Iar pentru a preveni, trebuie s`
cuno[ti. Dar ce este cunoscut?
Pe de o parte, lan]ul cauzal al
faptelor [i st`rilor care au generat unul
sau mai multe evenimente de avia]ie
asem`n`toare. Iar o dat` identifica]i
factorii contribuitori, se pot elabora
recomand`rile necesare privind
modific`rile sistemice necesare
\nl`tur`rii cauzelor care le-au produs.
Pe de alt` parte, simpla investigare
“post factum” nu este suficient`. Avem
deja o baz` de date impresionant`,
beneficiind de cunoa[terea teoretic` a
modelelor explicative ale evenimentelor, pentru a putea elabora un model
predictiv nu mai este nevoie dc#t de o
cunoa[tere “pro-activ`“.
Astfel, la nivelul Sec]iei, \n sensul
solicitat de conducerea Statului Major
al For]elor Aeriene, a fost planificat [i
se desf`[oar` un program de cunoa[tere a “st`rilor” – o radiografiere a
bazelor aeriene – a[a cum sunt ele, cu

bune, cu rele, cu tradi]ii [i speran]e.
Este evident scopul unei astfel de
“fotografii”: identificarea [i diagnosticarea factorilor de risc ce pot
influen]a \n sens negativ cursivitatea,
normalitatea [i eficien]a activit`]ilor.
Aceast` activitate urm`re[te trei
dimensiuni. Prima este cea “culturalizant`“/educa]ional`. |n acest sens,
\n toate unit`]ile, ghea]a “s-a spart” prin
oferirea de informa]ii c`tre personalul
aeronautic [i de comand`. Acestea au
cuprins concepte [i metodologii privind
siguran]a zborului elaborate \n cadrul
Sec]iei sau acumulate \n urma
particip`rii la o serie de activit`]i
interna]ionale, precum [i analize
statistice [i calitate privind nivelul de
siguran]` a zborului \n anul 2002, [i,
prin extensie, \n ultimii 11, 22 [i,
respectiv, 33 de ani.
A doua dimensiune poate fi
denumit` “por]i deschise comunic`rii”. Ideea de baz` este aceea c`
experien]a personal` sau metodica se
transmit cel mai bine pe calea
dialogului, a dezbaterilor care s`
cuprind` diversitate de idei, a
descrierilor cu \nalt` \nc`rc`tur`
afectiv` [i cognitiv`. Totodat`, prin
munca de grup, se identific` factorii de
risc primari [i, astfel, corecta]i pe loc
sau prin elaborarea ulterioar` a unor
recomand`ri.

Cea de-a treia dimensiune este
diagnostic`. De[i aparent pot fi
confundate cu “un control de
\ndrumare”, activit`]ile specifice acestei
dimensiuni au un rol constatativ, [i nu
unul punitiv. Evaluarea fiabilit`]ii st`rii
tehnicii, evaluarea validit`]ii metodicii
[i metodelor teoretice \n vederea
preg`tirii pentru lupta \n zbor nu s-au
f`cut \n scop de a repro[a cuiva anumite
deficien]e, ci \n scopul cunoa[terii \n
vederea remedierii a acelor st`ri
disfunc]ionale care pot genera, prin
implica]iile lor, evenimente de zbor.
Un caracter aparte [i cu tent` de
noutate o reprezint` diagnosticarea
psiho-social` a grupurilor umane, cu
referire direct` la personalul navigant.
Este un fapt la ordinea zilei c` pilo]ii
sus]in o testare psihologic` \n cadrul
expertizei medicale periodice efectuate
\n vederea men]inerii calit`]ii de
personal navigant. {i a[a st#nd
lucrurile, s-ar putea pune \ntrebarea:
“Atunci de ce ni[te teste \n plus?”
Specificul acestor evalu`ri este cel
mai bine reprezentat prin urm`torul
exemplu: rezultatul evalu`rii performan]ei [i randamentului unui individ
ce pedaleaz` o biciclet` medicinal`, \n
barocamer`, la \n`l]imea de 8.000 metri
este altceva dec#t rezultatul evalu`rii
performan]ei [i randamentului
aceluia[i individ \nh`mat la o sanie,

termen [i cre[terea num`rului celor
ce urmeaz` a fi \ncadrate de militari
angaja]i pe baz` de contract. Dar nu
po]i ignora situa]ia de fapt, cererile
celor ce vor comanda structura,
sfaturile celor de la e[aloanele
superioare, experien]ele anterioare
sau op]iunile [efilor direc]i.
Pericolele sunt mari fiindc` o dat`
adoptat` o solu]ie, sub presiunea
timpului [i a cascadei de exigen]e,
de a[tept`ri, eventualele gre[eli vor
fi greu de corectat. De aici [i
necesitatea unui autocontrol
permanent, a lucrului responsabil, de
acurate]e [i probitate profesional`.
– Care ar fi problemele mari
cu care v` confrunta]i cel mai
frecvent?
– Una dintre aceste probleme
este, a[a cum am mai spus, timpul.
|n ideea c` mai mereu avem mult de
lucru pe segmente de timp foarte
mici. Alta ar fi aceea c` reforma a
trecut [i peste structura noastr`.
Astfel, o parte din oamenii foarte bine
preg`ti]i, cu experien]` \n domeniu,
au trecut \n rezerv`, iar formarea
celor care s` le ia locul [i de drept,
dar [i de fapt, este de durat`,
specificul sec]iei noastre fiind unul
aparte. {i \ntre at#tea altele, mai
mult sau mai pu]in importante, vreau
s` men]ionez ceva care m-a surprins
\n ultima vreme: o implicare insuficient adecvat` procesului de
reform` din partea unora dintre
factorii responsabili din structurile pe
care le-am reproiectat.
– O satisfac]ie?
– Aceea c`, la aceast` or`, \n
categoria noastr` de for]e armate
func]ioneaz` \n propor]ie de 70-75 la
sut` structuri noi. Structuri la a
c`ror proiec]ie am contribuit [i noi.

Interviu realizat de
DUMITRU AMARIEI
\mpreun` cu al]i cinci-[ase colegi,
\ncerc#nd s` urce muntele Everest,
precum [i cu totul [i cu totul altceva
dec#t rezultatul performan]elor
echipelor optime puse s` realizeze o
sarcin`.
Cunoa[terea rela]iilor interumane din echipele de lucru, a
motiva]iei, coeziunii [i disponibilit`]ii
acestora de a face fa]` sarcinilor, a
factorilor ce pot influen]a “climatul
psihologic de grup” ne d` informa]ii
deosebit de pre]ioase \n evaluarea a
ceea ce, \n general, se denume[te
“factorul uman al siguran]ei zborului”.
Acest program s-a desf`[urat
p#n` acum \n patru baze aeriene
(Fete[ti, Titu, Timi[oara [i C#mpia
Turzii) [i va continua s` se extind` [i
\n celelalte.
Informa]iile colectate vor fi analizate primar, \n sensul cunoa[terii
fiec`reia, [i, secundar, \n sensul
stabilirii “genului proxim [i diferen]ei
specifice”.
|n timp, aceast` analiz` secundar` sper`m s` se constituie \ntr-un
nou punct de plecare pentru cunoa[terea teoretico-[tiin]ific` [i
metodologic` a siguran]ei zborului,
adaptat` realit`]ilor For]elor Aeriene
ale Rom#niei [i care s` permit` o mai
bun` gestionare a proceselor sistemice
ce au ca rezultat activitatea de zbor.

C`pitan-comandor
NICOLAE JIANU
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ARMATA ROM@NIEI –
PE COORDONATELE
INTEGR~RII EURO-ATLANTICE
 Eforturi intense \n interior, aprecieri unanime \n exterior 

L

a circa [ase luni de la istoricul
summit de la Praga, \n cadrul c`ruia
Rom#nia [i alte [ase state europene
au primit invita]ia oficial` de aderare la NATO,
]ara noastr` are suficiente motive [i
argumente pentru a spera \n primirea de jure
[i de facto \n Organiza]ia Tratatului NordAtlantic, \n luna mai 2004, c#nd se va \ncheia
ciclul procedural de ratificare a extinderii
Alian]ei de c`tre parlamentele celor 19 state
membre ale NATO. Recentul vot din Senatul
american, favorabil ratific`rii ader`rii celor
[apte noi membri, ca [i demersul
pre[edintelui SUA, George W. Bush, de a se
\nt#lni, la Casa Alb`, cu liderii diploma]iilor din
]`rile invitate s` adere la Alian]` confirm` c`
Rom#nia se afl` pe drumul cel bun, c` se
bucur` de sprijinul multilateral al Statelor
Unite, ca urmare a angaj`rii [i particip`rii
ferme la campania antiterorist`, la opera]iile
de men]inere a p`cii \n diferite zone
geografice ale Terrei.
Iar rolul [i contribu]ia celor \nrola]i sub
Drapelul Tricolor la c#[tigarea acestei pozi]ii,
la \nf`ptuirea obiectivelor de parteneriat
stabilite pentru ]ara noastr` sunt unanim
apreciate at#t pe plan intern, c#t [i interna]ional.
|ntr-adev`r, situarea statornic` a Rom#niei de
partea alia]ilor, contribu]ia ei de substan]` la
eforturile comunit`]ii interna]ionale pentru
asigurarea stabilit`]ii [i eliminarea terorismului
interna]ional sunt recunoscute [i elogiate
cvasiunanim de principalele puteri [i
organisme interna]ionale. Ca s` d`m doar
dou` exemple, vom men]iona scrisoarea de
mul]umire adresat` de pre[edintele american,
George W. Bush, pre[edintelui rom#n, Ion
Iliescu, pentru angajarea ferm` a ]`rii noastre

 TESTE CU RACHETE.
Potrivit postului italian de televiziune
RAIUNO, For]ele Aeriene ale Indiei
au testat cu succes o rachet` cu raz`
scurt` de ac]iune de tipul
“PRITHVI”. Racheta are o “b`taie”
de 175 kilometri [i a fost lansat` de
pe o ramp` mobil`, instalat` \n silozul
din statul Orissa. La scurt timp dup`
acest eveniment, For]ele Aeriene ale
Pakistanului au testat, \n replic`,
racheta cu raz` scurt` de ac]iune
(210 kilometri) “Abdali”. Rachetele
recent testate pot transporta la ]int`
at#t \nc`rc`turi conven]ionale, c#t
[i nucleare.
 MODERNIZARE. Din Var[ovia, agen]ia de pres` REUTERS
transmite c`, recent, Guvernul
Poloniei a aprobat semnarea unui
contract privind achizi]ionarea a 46
de avioane militare de tipul “F-16”,
de fabrica]ie american`, a c`ror
contravaloare \nsumeaz` 3,5
miliarde de dolari. Aceasta este cea
mai mare tranzac]ie de tehnic`
militar` efectuat` de Armata Poloniei
[i ea face parte dintr-un amplu

\n r`zboiul din Irak, [i discursul laudativ al
[efului diploma]iei americane, Collin Powell,
la adresa particip`rii Rom#niei pe fronturile
antiteroriste [i de men]inere a p`cii.
Angajat` ferm \n amplul proces na]ional
de integrare \n NATO, Armata Rom#niei a
f`cut [i face eforturi considerabile pentru
finalizarea reformei structurale, pentru
implementarea obiectivelor de parteneriat,
pentru sporirea interoperabilit`]ii for]elor
nominalizate s` participe la opera]ii PfP, de
ap`rare colectiv` [i la misiuni \n afara grani]elor
]`rii. Sintetiz#nd aceste realiz`ri, recentul
bilan] al Statului Major General [i bilan]urile
categoriilor de for]e ale armatei au conturat
tabloul real, actual al Armatei Rom#niei \n
drumul ei spre structurile euro-atlantice.
Astfel, obiectivul fundamental al reformei
este \n plin` desf`[urare [i realizare:
constituirea unei for]e robuste, suple [i
flexibile, cu o preg`tire pentru lupt` solid` [i
posibilit`]i reale de dislocare [i sus]inere \n
teren, care s` r`spund` at#t cerin]elor de
ap`rare na]ional`, c#t [i celor de participare la
ap`rarea colectiv`, \n str#ns` corela]ie cu
posibilele amenin]`ri [i cu resursele materiale
[i financiare aflate la dispozi]ie. Principalele
accente \n Ciclul III MAP vizeaz`: 
restructurarea [i opera]ionalizarea for]elor
 compatibilitatea cu structurile NATO 
participarea la activit`]i PfP, la opera]iuni PfP
conduse de NATO [i \n cadrul structurilor
militare interna]ionale  managementul
resurselor umane  reforma sistemului de
\nv`]`m#nt militar  planificarea ap`r`rii
 managementul spa]iului aerian  sisteme
de comunica]ii [i informatic`  logistic` [i
infrastructur`. Din cele 84 de obiective de

program de modernizare a parcului
de avioane militare.
 SATELI}I MILITARI. Dup`
cum informeaz` agen]iile de [tiri
FRANCE PRESSE [i ASSOCIATED
PRESS, Japonia a lansat pe orbit` doi
sateli]i militari, a c`ror principal`
misiune este supravegherea bazelor
militare [i a instala]iilor de lansare a
rachetelor din Coreea de Nord.
Lansarea s-a realizat cu ajutorul unei
rachete de tipul “H-2A”, iar \nscrierea
pe orbit` s-a f`cut la 30 de secunde de
la desprinderea de sol. Programul
spa]ial nipon a fost ini]iat dup`
evenimentele din 1998, c#nd o rachet`
nord-coreean` a survolat spa]iul aerian
al Japoniei [i a c`zut \n Oceanul
Pacific.
 NOI DOT~RI. Agen]ia de
pres` ITAR-TASS a f`cut cunoscut
c`, zilele trecute, compania aerian`
rus` “ILIUSIN” a anun]at finalizarea
programului de realizare [i testare a
aeronavei militare de transport “IL76 MF”. Acest nou tip de avion
reprezint` o versiune modernizat` a

parteneriat angajate voluntar de Rom#nia p#n`
\n 2007, \n prezent sunt \ndeplinite mai mult
de 40. For]a Obiectiv 2007 a fost deja
conturat`, ca efective [i misiuni, [i se afl` \n
curs de opera]ionalizare cele trei categorii de
for]e armate – For]ele Terestre, For]ele
Aeriene [i For]ele Navale. Este, de
asemenea, riguros planificat`, restructurarea
marilor unit`]i [i unit`]ilor din Armata
Rom#niei.
Un argument deosebit de puternic \n
favoarea integr`rii de facto [i de jure a
Rom#niei \n NATO \l reprezint` participarea
remarcabil` a armatei rom#ne la opera]ii \n
afara teritoriului na]ional. La aceast` dat`, ]ara
noastr` are 1.276 de militari \n diferite teatre
de opera]ii [i are preg`ti]i 2.076 de militari
pentru a \ndeplini misiuni \n afara teritoriului
na]ional. |n spa]iul ex-iugoslav ac]ioneaz` 738
de militari rom#ni, repartiza]i astfel: \n SFOR:
Deta[amentul Na]ional “BOSNIA” (68 militari);
Deta[amentul “OLANDA” – \mpreun` cu
militari olandezi (38 militari rom#ni); o Celul`
Na]ional` de Informa]ii (5 militari); personal de
stat major \n Comandamentul SFOR (6 ofi]eri);
\n KFOR: o Companie de Infanterie, integrat`
\n Brigada Multina]ional` “VEST” [i \n
Deta[amentul “ITALCON” (68 de militari); o
Companie de Infanterie \n cadrul Deta[amentului de lupt` aflat sub comand` belgian`
(89 militari); un Pluton Control Trafic Rutier,
integrat \n contingentul grec (25 militari); 16
ofi]eri [i subofi]eri de stat major \n
Comandamentul KFOR; o Celul` Na]ional` de
Informa]ii (5 militari); Rezerva Strategic`
SFOR/KFOR (un Batalion de Infanterie cu 400
de militari, care se pot desf`[ura \n dispozitiv \n
termen de 14 zile de la primirea solicit`rii).

aeronavei “IL-76”, av#nd o cabin`
mai spa]ioas`, o avionic` \mbun`t`]it` [i spa]iu-cargo extins. Produc]ia de serie a acestui aparat a
\nceput la 1 mai 2003, avioanele
respective intr#nd deja \n
\nzestrarea For]elor Aeriene Militare
ale Federa]iei Ruse. |n paralel,
compania “ILIUSIN” a \nceput
lucr`rile de modernizare a aeronavelor de transport de tipul “IL-76”,
\n sensul dot`rii acestora cu un
motor mai performant (“PS-90”).
For]ele Aeriene au mai comandat
proiectarea [i construirea unui avion
militar de transport u[or (“IL-11”).
Compania “ILIUSIN” preg`te[te, de
asemenea, lansarea pe pia]a rus` a
avionului de transport “IL-96-300”,
echipat cu sisteme de naviga]ie [i
comunica]ie moderne, aparatul fiind
deja testat \n zbor.
 ACHIZI}IE. La Ankara a fost
semnat, la nivelul Ministerului turc
al Ap`r`rii, un contract cu compania
american` “BOEING” privind achizi]ionarea de c`tre For]ele Aeriene
Militare ale Turciei a patru aeronave
de tipul “AWACS B737”. Contractul
permite Turciei s` opteze pentru
achizi]ionarea a \nc` dou` aparate
de acest tip, dac` va fi mul]umit` de
performan]ele aeronavelor respective. Prima livrare va fi f`cut` la patru
ani dup` intrarea \n vigoare a
acordului – precizeaz` agen]ia de
pres` REUTERS.

|n zona Afganistan/Golful Persic
ac]ioneaz` 538 de militari: \n cadrul Opera]iunii
“FINGAL” (Afganistan) – un Pluton de Poli]ie
Militar` (25 militari), 3 ofi]eri de leg`tur`, 6
ofi]eri de stat major, o aeronav` “C-130
Hercules” (\ncadrat` cu 14 militari de la Baza
90 Transport Aerian); \n cadrul Opera]iunii
“ENDURING FREEDOM”(Afganistan) – 3
ofi]eri de leg`tur`, un ofi]er \n Grupul Combinat
de Planificare, un Batalion de Infanterie (405
militari), 6 ofi]eri de stat major \n cadrul CJTF
Bagram [i 3 ofi]eri de stat major \n cadrul CJTF
Hoa. De asemenea, Rom#nia are 2 ofi]eri \n
Comandamentul de Coordonare a Coali]iei
pentru Dezarmarea Irakului [i 70 de militari \n
cadrul Companiei NBC din Kuweit.
Un total de 43 de militari rom#ni activeaz`
ca observatori ONU sau OSCE, astfel: 2
monitori \n Georgia; 26 de observatori \n
Congo; 8 observatori \n Etiopia/Eritreea; un
observator [i un monitor \n Kosovo; 4 monitori
\n Macedonia; un ofi]er special \n Angola. |n
afar` de ace[tia, \nc` 365 de militari rom#ni sunt
preg`ti]i s` intervin`, la cerere, fie \n spa]iul exiugoslav, fie \n Orientul Mijlociu. |n plus, 42 de
militari rom#ni sunt angaja]i \n diferite misiuni
ONU de men]inere a p`cii (26 la MONUC; 8 la
UNMEE; 6 la UNIKOM; unul la UNOA [i unul
la UNMIK).
Acestea sunt, pe scurt, argumentele
Rom#niei, din perspectiva armatei sale, \n
campania ei de integrare \n NATO. S` sper`m
c` vor fi suficiente ca, peste un an, speran]a s`
devin` fapt \mplinit [i ]ara noastr` s` devin`
membru deplin al Alian]ei Nord-Atlantice.

 INAUGURARE. Relu#nd o
[tire oficial`, agen]ia BTA relateaz` c`
a fost inaugurat noul sistem de control
aerian din cadrul For]elor Aeriene ale
Bulgariei. Evenimentul a avut loc la
baza aerian` Graf Ignatievo, din sudul
]`rii. Prin aceast` dotare, baza Graf
Ignatievo \ndepline[te toate condi]iile

Pagin` realizat` de colonel (r)
NICOLAE RADU
de interoperabilitate cu For]ele
Aeriene apar]in#nd statelor membre
ale Alian]ei Nord Atlantice [i este
una dintre cele mai moderne din
zona Balcanilor. Sunt, de asemenea,
\n curs de modernizare baza aerian`
Kroumovo [i aeroporturile militare
Bezmer [i Kamentes.

ACCIDENTE AVIATICE
 ELICOPTER “Mi-24”
(FEDERA}IA RUS~). |ntr-o zon`
muntoas` din Cecenia a fost descoperit unul din cele dou` elicoptere
militare ruse[ti de tipul “Mi-24”,
disp`rute \n luna martie a.c. Potrivit
VOCII RUSIEI, care a difuzat [tirea,
\n elicopter se aflau mai mul]i militari,
care [i-au pierdut via]a \n catastrof`.
Se crede c` aparatul a fost dobor#t
de rebelii ceceni.
 AVION DE LUPT~ “MiG23” (INDIA). Dup` cum informeaz`, din New Delhi, agen]ia
FRANCE PRESSE, un avion de
lupt` de tipul “MiG-23”, apar]in#nd
For]elor Aeriene Militare ale Indiei,
s-a pr`bu[it \n timpul unui zbor de
antrenament, \ntr-o zon` locuit` din
sudul ]`rii, \n apropierea bazei
aeriene Halwara, din districtul
Ludhiana. Pilotul a reu[it s` se
catapulteze, \ns` trei persoane de la
sol au fost lovite [i [i-au pierdut via]a.

 ELICOPTER “UH-60
BLACK HAWK” (SUA). Potrivit
agen]iei ASSOCIATED PRESS,
un elicopter militar de tipul
“UH-60 BLACK HAWK”, apar-

]in#nd For]elor Terestre Americane, s-a pr`bu[it la Fort Drum,
din statul New York. Dup` cum a
specificat purt`torul de cuv#nt al
Diviziei X V#n`tori de munte, \n
elicopter se aflau 13 persoane,
echipele de salvare identific#nd
doi supravie]uitori. Nu se cunosc
\nc` \mprejur`rile [i cauzele catastrofei.
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Fete \n uniform`, la cursul de subofi]eri

GING~{IE, R@VN~, MATURITATE
 Pulsul tinere]ii [i maturit`]ii  Eforturi l`udabile
spre ascensiunea profesional`  La instruc]ia de front
[i instruc]ia focului – la fel de pricepute ca [i b`rba]ii
 Un c#[tig de nota zece pentru viitoarea profesie 
Privind spre viitor cu m#ndrie...

Totul –
ca la carte
Dovad` cert` c` aten]ia conducerii armatei este concentrat` \ntr-o
mare m`sur` asupra corpului
subofi]erilor este [i Cursul de preg`tire
pe filier` indirect` ce se desf`[oar` de
un timp, cu bune rezultate, \n structuri

ale Statului Major al For]elor Aeriene.
Fete, una [i una – am putea spune, cu
dorin]a de a deveni cadre militare,
selec]ionate \n urma unor test`ri
exigente, din care n-au lipsit examene
de profil, dar [i de cunoa[tere a limbii
engleze, cu un anumit stagiu ca
salariate civile, dar [i intrate de pu]in
timp \n... frontul personalului aeronautic, compun deta[amentul elevelor
\n uniform` despre care consemn`m
aceste r#nduri.
Este deja a treia serie care
parcurge cursul. Dup` \ncheierea cu
brio a primului modul, cel de preg`tire
militar` general`, acum sunt \n plin
proces de instruire pe probleme de
specialitate, la cap`tul c`ruia vor
sus]ine examenul de absolvire.
Domnul general de brigad`
Lauren]iu Maftei, loc]iitorul
comandantului Comandamentului

Opera]ional Aerian Principal, ne-a
prezentat rolul [i importan]a cursului,
derularea etapelor de instruire a
fetelor, finalitatea acestei ac]iuni.
Procesul de \nv`]`m#nt are un mare
grad de concentrare pe aspecte
concrete, de maxim` importan]`
pentru viitoarea profesie [i se
desf`[oar` \ntr-un timp mai scurt
dec#t pe alte filiere. Accentul se pune,
\n special, pe \nsu[irea lucrului direct

la aparatura sistemului ASOC, pe care
urmeaz` s`-[i desf`[oare activitatea.
|n]elegem c` perioada de formare
profesional` nu se va \ncheia o dat`
cu absolvirea, ci va fi continuat` \n
comandamente, \n bazele aeriene, \n
vederea dezvolt`rii abilit`]ilor
profesionale. |n acest sens, se
preg`tesc [i instructorii, care vor
conduce preg`tirea, asigur#nd
echipamentele [i aparatura necesare,
actualiz#nd planurile didactice.
Pe baza concluziilor desprinse de
la celelalte dou` serii, a practicii
c#[tigate \n timp, lectorii \[i
\mbun`t`]esc [i ei “din mers”
metodele.
Maiorul inginer Alexandru
{tefan Petricean, titularul cursului
“Cunoa[terea [i \ntrebuin]area
sistemului ASOC” ne asigur` c` totul
se desf`[oar` gradual, pe baza

nout`]ilor \n materie. S-a \mbun`t`]it
[i fondul didactic. Cursul se pred`
dup` manualul elaborat de firma
Lockheed Martin, \n februarie 2003.
Laud` r#vna [i interesul fetelor,
dornice s` ajung` la rezultatele cerute
\n timpul relativ scurt aflat la dispozi]ie.
A trecut vremea \n care procesul era
lent, organizat parc` astfel \nc#t s` nu
oboseasc` prea mult participan]ii.
Timpul nu mai are r`bdare. Solicit`rile
sunt maxime. Capacitatea de efort este
supus` la probe mai aspre, pe m`sura
cerin]elor. |ntr-un fel, seria aceasta
se confrunt` cu o situa]ie mai
complicat`. Majoritatea cursantelor
din seriile anterioare lucraser` ca
operatoare pe sistemul ASOC, [tiau
cum func]ioneaz`, aveau experien]a a
doi-trei ani. |n seria actual`, pu]ine
dintre fete au avut vreme s` se
obi[nuiasc` \ntruc#tva cu noul sistem,
cele mai multe fiind deprinse cu
sistemul manual. Or, de la unul la
cel`lalt, diferen]a este mare, \nsu[irea
cuno[tin]elor [i deprinderilor cere
timp, aten]ie [i concentrare maxime,
disponibilit`]i intelectuale... operative.
Se afl`, [i cel de la catedr`, [i cele din
b`nci, sub presiunea timpului, a
rigurozit`]ii [i preciziei \nsu[irii [i
efectu`rii lucr`rilor.
Despre intensitatea muncii ne
relateaz` [i c`pitan-comandorul
Florin Maniga. Materia este dens`,
ritmul de studiu este adesea
cople[itor. De multe ori, studiul se
prelunge[te [i dup` terminarea orelor
de program. Cursantelor li se asigur`
toate condi]iile pentru \nsu[irea
integral` a cuno[tin]elor de care vor
avea nevoie la posturile ce li se vor
\ncredin]a.
Despre dorin]a lor de autodep`[ire
ne-a vorbit [i locotenent-comandorul
Ionel Gruia, lector la cursul
“|ntrebuin]area \n ac]iunile militare a
structurilor din For]ele Aeriene”. Am
aflat astfel c` fetele sunt foarte
interesate s` cunoasc` date [i
elemente despre locul, rolul [i
importan]a For]elor Aeriene, despre
misiunile [i structura acestora, c#t [i
despre tot ce \nseamn` poli]ia aerian`,
st`rile de preg`tire pentru lupt`,
amenajarea [i utilizarea punctelor de
comand`, lucrul \n cadrul acestora,
despre probleme de protec]ie etc. Sunt
curioase, receptive, cer material
bibliografic suplimentar. |n cadrul
seminarului s-au descurcat foarte
bine. Ne sunt dictate [i c#teva nume:
Dana Boze[an, Lucia P#rlog,
C`t`lina Irimia, Lucia Giura, Tana
Rizea Matei, Daniela Marta, Rodica

Chiri]`, Mona Demostene.

“Ceea ce
mi-am dorit
dintotdeauna”
Cum fetele au absolvit, recent,
modulul de preg`tire militar` general`, amintirile lor despre ce [i cum a
fost sunt foarte proaspete.
Lidia Ioni]` este operatoare de
cinci ani. La instruc]ia de front, n-a
pregetat s` \nve]e mi[c`rile mai iute
[i cu mai mult` temeinicie dec#t un
b`rbat. A avut oarece emo]ii c#nd a
pus m#na pe pistolul mitralier`, mai
ales \n poligon, dar c#nd a trecut la
pistol parc` s-a obi[nuit dintr-o dat`.
Impactul psihologic a fost dep`[it ca
prin minune. Ar vrea s` execute c#t
mai des [edin]e de tragere \n poligon.
A devenit mai sigur` pe ea, mai
hot`r#t`. Abia a[teapt` s` lucreze din
nou \n sistem. Evident, la un alt nivel.
Vede altfel activitatea de specialitate
dec#t p#n` acum. Dac` pentru
instruc]ia general` a mai ajutat-o
fratele ei, Florin Stan, militar angajat
pe baz` de contract, \n activitatea de
operator control spa]iu aerian a
ini]iat-o sora ei, Cristina Paraschiv,
aflat` de mai mul]i ani pe acela[i post,
la Divizia 1 Aerian` “Siret”.
Cum este [i cazul Danei Tudoxe.
Tat`l ei este maistru militar. Mama,
tot operatoare, de 20 de ani, dar n-au
lucrat \n tur` am#ndou`. S-a angajat
doar de [ase luni. Este student` \n anul
II la Academia de {tiin]e Economice,
facultate de stat. A intrat cu media
9,02. Foarte bun`. Cu aproape 9 a
\ncheiat [i primul an.
De[i c`zuse \ntr-o stare de
pesimism, c` nu se poate descurca [i
cu facultatea [i cu serviciul, sus]inut`
mult de p`rin]i, a reu[it s` dep`[easc`
momentul critic. Acum se descurc`
singur`. Cursul a ajutat-o s` cunoasc`
mai bine problemele, s` fie mai
puternic`. Percepe via]a altfel. Cu mai
mult` maturitate [i chibzuin]`. I s-a
schimbat [i modul de g#ndire. De
altfel, toate fetele cu care am discutat
au recunoscut c`, o dat` cu celelalte
schimb`ri, a intervenit [i una de
mentalitate. |n special \n ceea ce
prive[te rostul lor ca viitoare cadre
militare.
Cristina Pletea a fost timp de
nou` ani operator manual. A mai f`cut

|n foto, de la st#nga la dreapta: Lidia Ioni]`, Dana Tudoxe, Cristina Pletea, Ruxandra Rafail, Diana Boze[an

un curs, \n urm` cu trei ani, cu
instructori americani. Acum, parcurg#nd \nc` o etap`, perfec]ion#ndu[i preg`tirea, este sigur` c` va face
mult mai bine fa]` cerin]elor. Totul este
un c#[tig de nota zece: “Ne-am \nsu[it
o mul]ime de lucruri care duc la
precizie, rapiditate \n urm`rirea
situa]iei aeriene. Am senza]ia c` avem
o cu totul alt` r`spundere. Mai la
obiect. Instruc]ia de front [i instruc]ia
focului au fost superbe. |nsu[i
comandantul [colii de aplica]ie, unde
am parcurs primul modul, a venit \n
poligonul de tragere [i a r`mas pl`cut
surprins de calmul, s#ngele rece [i
precizia cu care am efectuat tragerile”.
Ruxandra Rafail era [eful oficiului
de calcul la o firm` privat`. Auzind de
acest curs, [i-a f`cut formele de
lichidare [i s-a \ndreptat spre armat`.
A \nv`]at instruc]ie cu so]ul ei,
exers#nd \n timpul liber. Dup` ei s-a
luat [i feti]a lor, Alexandra, care, la
numai trei ani[ori, [tie deja s` bat` pasul
de defilare, s` ia pozi]ia de drep]i [i pe
loc repaus: “C#nd a v`zut prima mea
fotografie \n uniform`, a zis c` mami e
poli]ist` f`r` pistol... Simt c` m-am
disciplinat, abia a[tept s` intru \n tur`.
Modulul acesta, al specializ`rii, \mi
place cel mai mult”.
Pe Diana Boze[an am cunoscut-o
c#nd avea 12 ani. Absolvent` a
Facult`]ii de drept, Diana avea \n
inten]ie s` intre \n Colegiul de
magistratur`. S-a \nrolat \ns` \n frontul
cursantelor: “De mic` mi-am dorit s`
fiu \n avia]ie, ca tata. De la sistemul
manual, \n care am lucrat pu]in, [i p#n`
la ASOC, este o mare diferen]`. Tata
m` ajut` mult \n ceea ce \nv`], \n ceea
ce urmeaz` s` profesez”.
O scurt` vizit`, \n finalul
document`rii noastre, [i la grupa din
care face parte fosta noastr` coleg`,
Angelica Ciob#c`. |i st` foarte bine \n
ipostaza de cursant`. Urm`rea cu
aten]ie expunerea lectorului. Era
numai ochi [i urechi la explica]iile
acestuia despre organizarea spa]iului
aerian, organele de dirijare, control [i
coordonare a zborurilor aeronavelor
militare [i civile. Ca de altfel, toate
celelalte fete de la curs. Trecerea de la
statutul de civil la cel de militar li se
pare foarte interesant`, de maxim`
seriozitate. |nva]`, cum ne spunea, [i
Mihaela {tef`nescu, multe lucruri noi,
le aprofundeaz`, sunt foarte interesate
s` cunoasc` totul \n detaliu: “Suntem
pur [i simplu captivate de ceea ce ni se
pred`. Totul ne interesez`, ne
pasioneaz`. G#ndim altfel dec#t \nainte.
Chiar [i asupra carierei noastre. Cu mai
mult` \ncredere. Cu m#ndrie. Cu
siguran]a \ndatoririlor ce trebuie bine
f`cute”.

A[adar, ve[ti bune, tinere]e
[i optimism, seriozitate [i
mult`, mult` r#vn` la cursul
de subofi]eri din structura
Statului Major al For]elor
Aeriene. Fetele \n uniform` au
dep`[it cu biro greut`]ile
\nceputului, con[tientizeaz`
noul lor statut [i depun eforturi
l`udabile pentru a-[i \nsu[i
cuno[tin]ele predate, pentru
a-[i perfec]iona deprinderile
de adev`rate profesioniste \n
specialit`]ile \n care vor fi
\ncadrate. Bravo, fetelor, [i
mult succes!

Comandor (r) PETRE B@N~
Foto: ADRIAN SULT~NOIU
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BIL AN}UL

67$78/8,0$-25
$/)25`(/25$(5,(1(

 Realiz`ri  Evalu`ri  Obiective de viitor
|n prezen]a ministrului ap`r`rii
na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, [i a [efului
Statului Major General, general dr. Mihail
Popescu, s-a desf`[urat Bilan]ul activit`]ii Statului Major al For]elor Aeriene
[i a structurilor subordonate \n anul de
instruc]ie 01.03.2002 – 28.02.2003.
Raportul-bilan] a fost prezentat de [eful
Statului Major al For]elor Aeriene,
general-locotenent Constantin Gheorghe,
[i a avut urm`toarea structur`:  Stadiul
reformei For]elor Aeriene  Activitatea
[i rela]iile interna]ionale  Obiective [i
direc]ii prioritare ale activit`]ii viitoare.

D

intru \nceput, s-a apreciat c`, [i \n
anul de instruc]ie la care se refer`
bilan]ul, obiectivul principal al
Statului Major al For]elor Aeriene l-a constituit
continuarea procesului de reorganizare [i
opera]ionalizare a structurilor, incluz#nd
desfiin]area unor unit`]i, restructurarea [i
resubordonarea altora, \n conformitate cu planulcadru aprobat, proces necesar [i obligatoriu
pentru integrarea ]`rii noastre \n structurile de
securitate euro-atlantice. Urmare a m`surilor
\ntreprinse \n acest sens, la ora actual`, For]ele
Aeriene ale Rom#niei sunt \n m`sur` s`
execute, cu structurile din compunere,
misiuni \n afara teritoriului na]ional, at#t \n
teatrul de ac]iuni militare, c#t [i pentru
participarea la exerci]ii bilaterale sau \n
cadrul Parteneriatului pentru Pace. Iar
procesul de reorganizare [i modernizare, aflat
\n plin` derulare, va conduce la crearea unei
for]e de dimensiune mai redus` dec#t \n
prezent, dar mult mai flexibil`, interoperabil`
[i eficient`.
Procesul de restructurare s-a desf`[urat \n
conformitate cu prevederile “FOR}EI
PROGRAM – 2003” [i “Planului-cadru de
restructurare [i modernizare a Armatei Rom#niei
– 2002”, aprobate de Consiliul Suprem de Ap`rare
a }`rii, [i a urm`rit, \n esen]`, aplicarea strict` a
Ghidului carierei militare, optimizarea corela]iei
directe grad-v#rst`, p`strarea \n bun` m`sur` a
militarilor valoro[i, o nou` rea[ezare a cadrelor
\n sistemul piramidal, cre[terea motiva]iei
personalului pentru cariera militar` [i, \n final,
crearea unor structuri viabile de conducere, de
lupt`, de sprijin \n lupt` [i logistice, moderne,
sub aspect organizatoric, [i flexibile, cu o mare
capacitate de dislocare, protec]ie [i sus]inere,
cu o putere de foc sporit` [i apte s` \ndeplineasc`
misiuni multiple.
|n vederea \mbun`t`]irii, \n continuare, a
\ncadr`rii cu personal la nivelul structurilor din
compunerea For]elor Aeriene, impus` de statutul
de membru al NATO, se va ac]iona \n
urm`toarele trei direc]ii principale: 
redistribuirea unei p`r]i din personalul unit`]ilor
care se desfiin]eaz` sau reorganizeaz` c`tre
unit`]ile opera]ionalizate sau \n curs de
opera]ionalizare  continuarea preg`tirii pe
filiera direct` [i indirect` a mai[trilor militari [i
subofi]erilor \n armele [i specialit`]ile militare
cu mari deficite (avia]ie, radioloca]ie,
comunica]ii)  promovarea imaginii For]elor
Aeriene prin mass-media pentru a face mai
atractiv` cariera militar` [i a \mbun`t`]i procesul
de recrutare [i reten]ie a personalului \n sistemul
militar.
La capitolul preg`tirea For]elor Aeriene, \n
bilan] s-a apreciat c`, pe fondul activit`]ilor de

reorganizare structural` [i de opera]ionalizare a
unit`]ilor, programele de preg`tire [i de
instruc]ie s-au desf`[urat \n a[a fel \nc#t s` se
men]in` nivelul de antrenament al trupelor
la standardele planificate. Parte din unit`]i au
continuat s`-[i perfec]ioneze programul de
instruire, utiliz#nd proceduri de operare [i reguli
de angajare potrivit standardelor NATO, altele
au ini]iat programe de acest gen, iar celelalte au
\nceput preg`tirea pentru cunoa[terea teoretic` a noilor standarde
de instruc]ie.
Instruirea \n zbor
a vizat, prioritar, men]inerea unui antrenament care s` permit`
\ndeplinirea misiunilor
ordonate [i care s`
promoveze caracterul
profesional al unit`]ilor
desemnate s` execute
misiuni de interoperabilitate. Planul de
instruire \n zbor a fost
\ndeplinit \n propor]ie de
89 la sut`. Num`rul
mediu de ore/pilot \n
perioada analizat` a fost
de 116 – pentru pilo]ii opera]ionali [i 28 – pentru
pilo]ii neopera]ionali. S-au eviden]iat, \n mod
deosebit, profesionalismul [i calit`]ile pilo]ilor din
avia]ia de v#n`toare, de transport [i de elicoptere,
care au executat, \n anul de bilan], o serie de
activit`]i de mare complexitate pentru For]ele
Aeriene, numeroase misiuni \n str`in`tate, peste
2.500 de ore de zbor \n misiuni ordonate.
Instruc]ia de specialitate a artileriei [i
rachetelor sol-aer a urm`rit cre[terea capacit`]ii
combative a tuturor structurilor \n situa]ii
aeriene complexe, prin intensificarea
antrenamentelor cu ]inte aeriene marcate, fictive
[i imitate [i executarea aplica]iilor tactice cu
trageri de instruc]ie [i de lupt` \n poligon. S-a
accentuat preg`tirea \n comun a unit`]ilor de
rachete sol-aer cu avia]ia \n procesul preg`tirii
tragerilor de instruc]ie [i de lupt` din poligon [i
execut`rii serviciului Poli]ie Aerian`,
valorific#ndu-se la maximum orele de instruc]ie
\n zbor ale avia]iei \n folosul celor dou` genuri
de arm` (de la 25 de ore \n 2001, la 76 de ore \n
2002). Aprecierea tragerilor s-a f`cut cu
aparatur` digital` de m`surare obiectiv` a
traiectoriilor, toate unit`]ile ob]in#nd calificativul
“FOARTE BINE”.
Instruc]ia de specialitate a radioloca]iei
a vizat men]inerea permanent` a capacit`]ii
unit`]ilor [i subunit`]ilor de a \ndeplini misiunile
lor specifice. S-a apreciat ca bun nivelul

cunoa[terii standardelor [i procedurilor NATO
de organizare [i executare a supravegherii radar
a spa]iului aerian [i de distribuire a imaginii
aeriene unice recunoscute.
|n anul de instruc]ie \ncheiat, For]ele Aeriene
au participat la Aplica]ia de comandament cu
transmisiuni “VULTURUL 2002”, condus`
de Comandamentul Opera]ional Aerian

Principal, la Aplica]ia tactic` de zbor cu trageri
de lupt`, organizat` [i condus` de c`tre Baza
86 Aerian` Fete[ti, [i la mai multe Aplica]ii cu
trupe [i trageri de lupt` cu rachete sol-aer \n
Poligonul Capu Midia, activit`]i \ncheiate cu
calificative foarte bune.
Referitor la |nv`]`m#ntul \n For]ele
Aeriene, \n bilan] s-a apreciat c` acesta se afl` \n
plin proces de dezvoltare [i modernizare, viz#nd,
\n principal, urm`toarele obiective:
 perfec]ionarea “Concep]iei de formare [i
dezvoltare profesional` a personalului militar din
For]ele Aeriene” [i a “Modelului Absolventului”
 introducerea unor discipline noi \n planurile
de \nv`]`m#nt, \n vederea compatibiliz`rii
cuno[tin]elor cu cele ale personalului militar din
]`rile NATO, [i a schimburilor de experien]` a
speciali[tilor no[tri cu omologi din ]`rile
partenere  implementarea programului de
formare a mai[trilor militari [i subofi]erilor dup`
modelul englez  continuarea \nsu[irii [i
perfec]ion`rii cuno[tin]elor de limb` englez`.
Ordinea [i disciplina militar` au fost
apreciate drept corespunz`toare, subliniindu-se
\ns` stringen]a unor m`suri imediate [i de
substan]` pentru sc`derea num`rului abaterilor,
pentru cunoa[terea [i aplicarea prevederilor
legilor [i actelor normative specifice, pentru
cre[terea r`spunderii [i competen]ei la toate
nivelurile [i \n toate domeniile de activitate, \n

vederea cre`rii unui climat propice de munc`,
necesar \ndeplinirii misiunilor ce revin For]elor
Aeriene \n noul an de instruc]ie [i \n perspectiv`.
Activitatea de rela]ii interna]ionale s-a
desf`[urat \n conformitate cu planurile aprobate.
For]ele Aeriene au selectat un num`r de 124 de
activit`]i \n ]ar` [i \n str`in`tate, acoperind
majoritatea domeniilor de cooperare pentru anul
2002. Au fost executate 99 de activit`]i, din care
41 de activit`]i bilaterale, 44 de activit`]i \n cadrul
Programului PfP [i 14 activit`]i pe rela]ia Mil-toMil. S-au efectuat peste 500 ore de zbor \n zona
de conflict din Afganistan [i alte c#teva sute de
ore \n cadrul exerci]iilor [i aplica]iilor
multina]ionale, din care exerci]iul “Cooperative
Key – 2002”, din Fran]a, a fost cel mai dificil, dar
care a adus militarilor rom#ni binemeritate
aprecieri.

Dintre Obiectivele [i direc]iile
prioritare ale activit`]ii viitoare
re]inem:  continuarea reformei,
definitivarea structurii For]elor
Aeriene [i a structurilor de comand`
\n concordan]` cu cerin]ele de
compatibilizare cu structurile NATO
 nominalizarea misiunilor For]elor
Aeriene potrivit cu dimensiunea lor
actual` [i de perspectiv` 
opera]ionalizarea [i punerea la
dispozi]ia NATO, la sf#r[itul anului
2003, a unei escadrile de “MiG-21
LanceR”, a unui deta[ament de 4
elicoptere “IAR-330 SOCAT” [i a
unui deta[ament de 2 avioane de
transport “C-130 B”  perfec]ionarea
procedurilor de stat major [i a
deprinderilor personalului pentru
dislocarea [i executarea unor misiuni
specifice sub egida NATO, OSCE, UE
sau ONU  implementarea normelor
privind integrarea Rom#niei \n
structurile de control a spa]iului
aerian ale sistemului ap`r`rii aeriene
a NATO  reorganizarea structurilor
logistice [i implementarea procedurilor NATO privind dislocarea,
rota]ia [i redislocarea for]elor, \n
acord cu “Ghidul particip`rii
structurilor militare rom#ne \n
misiuni de sprijin al p`cii” 
conceptualizarea \nv`]`m#ntului [i a
instruc]iei \n spiritul strategiei,
doctrinelor, prevederilor [i standardelor NATO  dezvoltarea [i
modernizarea, pe termen mediu [i
lung, a infrastructurii For]elor
Aeriene  adoptarea programelor de
instruc]ie \n vederea asigur`rii unei
reac]ii corespunz`toare unor
amenin]`ri asimetrice  cre[terea
contribu]iei For]elor Aeriene la
solicit`rile NATO, \n func]ie de
programul “Sprijinul Na]iunii Gazd`”
 eficientizarea procesului de
planificare [i execu]ie logistic`.
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CADET
-SOLDA
T LA {COALA AMERICAN~
CADET-SOLDA
-SOLDAT

– Dup` aproape un an de preg`tire \n
cadrul Academiei americane, cum ai defini
“colegialitatea”?

O EXPERIEN}~ DE VIA}~
PENTRU TOAT~ VIA}A...
 Convorbire prin INTERNET cu studentul
{TEFAN IONU} FURTUN~
“A doua zi a \nceput cu noaptea \n cap – \n jurul orei 04.00 a.m. –
cu bubuituri \n u[`, urlete pe hol [i muzic` rock la volum maxim.
Ne-am schimbat \n ]inuta de instruc]ie \n 2–3 minute. Cade]iiinstructori ne apostrofau permanent, repro[#ndu-ne faptul c` suntem
<<ultima camer`>>. Mai t#rziu aveam s` aflu c` a[a le spuneau
tuturor... A urmat antrenamentul fizic la maxim` intensitate. D`deam
tot ce aveam mai bun, iar instructorii nu pierdeau ocazia de a ne
aminti, dup` fiecare exerci]iu executat, c#t de slabi [i patetici suntem.
La sf#r[itul zilei abia ne mai mi[cam [i <<datoram>> deja
comandantului de pluton, \n urma corec]iilor aplicate, peste 600 de
flot`ri.
A[a a \nceput totul, ca un co[mar f`r` sf#r[it. Acum, dup` ce am trecut prin cele [ase s`pt`m#ni
de instruc]ie [i, apoi, prin urm`toarele 8 luni de antrenament fizic altern#nd cu ore de curs, pot
spune cu m#na pe inim` c` nu \mi pare r`u. A fost o experien]` de via]` pe care nu mul]i au [ansa
s` o tr`iasc`, experien]` care m-a ajutat s` aflu mai multe despre mine \nsumi. C` nu a fost u[or o
dovedesc, \n primul r#nd, cei 100 de cade]i care au renun]at \n primele [ase s`pt`m#ni de preg`tire”.
Secven]ele de mai sus nu apar]in unei pelicule americane. Sunt momente reale, tr`ite de
cadetul {tefan Ionu] Furtun`, absolvent al Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”, din
Breaza, [i, \n prezent, student \n anul \nt#i la Academia For]elor Aeriene din Colorado – Statele
Unite ale Americii. |n cele ce urmeaz` v` prezent`m convorbirea purtat` cu {tefan, prin
intermediul INTERNETULUI.

care aveau s` se aplice la mas`: pozi]ia de aten]ie,
ochii \n farfurie, [apte mestec`turi, dou`
\nghi]ituri (\n cazul lichidelor), [apte r`spunsuri
de baz`, modalitatea de adresare [i, poate cel
mai important, tonul vocii urma s` fie “setat”
permanent la volum maxim.
– |n]eleg c` \ntre statutul cadetului
american [i cel al studentului militar rom#n
exist` anumite diferen]e. Care sunt
principalele coordonate care diferen]iaz` cele
dou` Academii?
– La fel ca \n Rom#nia, anul de \nv`]`m#nt
este structurat pe dou` semestre. Aici, \ns`,
primul semestru \ncepe \n august [i se sf#r[e[te
\n decembrie, iar al doilea se desf`[oar` \n
perioada ianuarie – mai. Vacan]a de var` este
\mp`r]it` \n 3 sec]iuni a c#te 3 s`pt`m#ni. Numai
una dintre acestea o putem petrece acas`, cu
familia, celelalte dou` fiind obliga]i s` le
desf`[ur`m \n Academie, particip#nd la diverse
programe. |n primii doi ani, programa cuprinde
materii de baz` – matematic`, chimie, istorie,
englez`, inginerie, educa]ie fizic` etc. –,
oferindu-ne posibilitatea alegerii, \n cuno[tin]`
de cauz`, a specializ`rii pe care o vom urma \n
ultimii doi ani de studii. Avem la dispozi]ie o gam`
foarte larg` de specializ`ri – mai bine de dou`zeci
– din care putem alege! Pe parcursul
semestrului, primim o mul]ime de teme, teste,

– Pentru \nceput, Ionu], te-am ruga s`
ne poveste[ti cum ai ajuns studentul
prestigioasei institu]ii de \nv`]`m#nt militar
americane.
– {ansa de a urma cursurile Academiei
For]elor Aeriene din Statele Unite ale Americii
mi s-a oferit pe c#nd eram student \n anul I la
Academia For]elor Aeriene “Henri Coand`”, din
Bra[ov. |n iarna lui 2001 am participat la probele
eliminatorii organizate de Direc]ia Management
Resurse Umane, din cadrul Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale. Acestea au urm`rit evaluarea
nivelului de cunoa[tere a limbii engleze,
examinarea medical` [i psihologic`, precum [i
testarea condi]iei fizice. A doua faz` a concursului
s-a desf`[urat \n ianuarie 2002. Pe l#ng` probele
de educa]ie fizic`, de aceast` dat` ne-au fost
evaluate cuno[tin]ele de limb` englez` cu
ajutorul testelor oficiale, puse la dispozi]ie de
Ambasada American`. Pe 5 aprilie 2002 am
sus]inut proba final`: interviul cu ata[atul militar
al Statelor Unite din Rom#nia. La 15 mai 2002
am fost anun]at c` peste o lun` trebuia s` m`
prezint \n Colorado Springs – SUA. Fusesem
admis. V` \nchipui]i ce bucurie a fost pe capul
meu!
– Colorado Springs ...sun` bine! Descrie,
te rog, primul contact cu Academia For]elor
Aeriene din SUA.
– Pe 27 iunie 2002 a \nceput totul. Trebuia s`
m` prezint \ntr-un anumit loc, \ntre orele 8 [i 16.
La opt [i jum`tate eram acolo. Timp de o or`
m-am \nregistrat \n baza de date a Academiei,
trec#nd de la o m`su]` la alta [i complet#nd tot
felul de formulare. Dup` ce mi-am predat toate
bunurile personale, am primit o pl`cu]` pe care
era \nscris numele meu, \nso]it de un cod de
bare asem`n`tor celor existente pe orice produs
comercializat prin super market-uri. C#nd
ne-am str#ns suficient de mul]i pentru a umple
un autobuz, am fost direc]iona]i c`tre unul dintre
cele parcate \n apropiere. |n autobuz ne a[teptau
doi cade]i de anul trei, \ns` nimeni nu i-a b`gat
\n seam`. Ne-am a[ezat fiecare pe unde am g`sit
locuri. Nu trecuse mult de la pornirea
autobuzului, c#nd comanda “Aten]iune!”, rostit`
sacadat, milit`re[te, a acoperit zumz`itul
monoton al motorului. Cei doi cade]i de an
superior prinseser` via]`. Au \nceput s` urle ca
din gur` de [arpe, amintindu-ne c` din
momentul \n care ne luaser`m r`mas bun de la
cei dragi, le apar]ineam lor [i c` singura cale de
a ne c#[tiga locul printre cade]i este z`mislit`
din sudoare [i s#nge. Era c#t pe ce s` izbucnesc
\n r#s, g#ndindu-m`: “Ce-o fi [i cu <<vitejii>>
`[tia?! N-or fi dormit bine ast`-noapte?” Pofta de
r#s mi-a pierit \ns`, numaidec#t, c#nd cei doi
“zbiri” s-au n`pustit asupra unui coleg de-al meu

– pentru un motiv care \mi scap`, \nc`, chiar [i \n
ziua de ast`zi – pe care nu l-au mai sl`bit din
corec]ii p#n` c#nd am ajuns la destina]ie,
\n[iruindu-i toate motivele pentru care ar trebui
s` renun]e din start, nefiind demn de statutul de
cadet. Jocul \ncepuse!
}in minte c` am resim]it oprirea autobuzului
ca pe o mare u[urare. Dar, surpriz`!... La peron
ne a[teptau, nu doi, ci patruzeci de cade]i
apar]in#nd aceleia[i “specii” cu gur` mare [i
pl`m#ni foarte bine dezvolta]i. Atunci am \nv`]at
adev`rata pozi]ie de “aten]ie”, ajutat de 6 cade]i
pozi]iona]i strategic \n jurul meu, care ]ipau, to]i
\n acela[i timp, la doar c#]iva centimetri de
urechile mele. Dup` aceea, ne-au adunat
\ntr-un fel de pluton [i ne-au orientat c`tre un
traseu marcat cu s`ge]i portocalii, pe care a
trebuit s`-l urm`m \n [ir indian, primind, pe l#ng`
nelipsitele corec]ii ale cade]ilor mai mari,
uniformele, pantofii, tunsoarea “zero” [i vreo trei
vaccinuri. La cap`tul traseului portocaliu am aflat
escadronul, plutonul [i grupa din care f`ceam
parte. Pe drumul c`tre locul de cazare a trebuit
s` memor`m cele 7 r`spunsuri de baz`. O dat`
ajun[i la destina]ie, a trebuit s` ne prezent`m [i
s` raport`m motivul prezen]ei noastre acolo. Cum
nimeni nu [tia formula de prezentare, a trebuit
s` facem c#te 10 flot`ri pentru fiecare cuv#nt din
compozi]ia acesteia. Am fost direc]ionat apoi c`tre
camera mea. Numele meu se afla deja pe u[a de
la intrare, ceea ce m-a impresionat deosebit de
pl`cut. |n`untru m` a[teptau alte pl`cu]e de
identificare [i doi saci cu tot ce aveam nevoie, de
la lenjerie de pat, pantaloni scur]i, tricouri [i
\nc`l]`minte, p#n` la accesorii pentru igiena
corporal`. Am fost instrui]i cum s` facem paturile
[i am trecut la ]inuta de instruc]ie. |nainte de
cin` ne-au adunat pe to]i pe hol, unde am f`cut
cuno[tin]` – bine\n]eles, \n modul specific: urlat,
flot`ri, sudoare, durere – cu cade]ii \ns`rcina]i
cu instruirea noastr`. La cin` am aflat noile reguli

lucr`ri [i proiecte, calificativele ob]inute
constituind 80 la sut` din nota final`. Pentru
celelalte 20 de procente vom sus]ine, \n sesiune,
dou` examene [i vom prezenta dou` proiecte,
unul dintre acestea const#nd \n construirea [i
lansarea unei rachete teleghidate, cu care va
trebui s` atingem o ]int`. P#n` \n prezent, am
construit, \mpreun` cu echipa din care fac parte,
dou` asemenea rachete. Diferen]a major` const`,
\ns`, \n faptul c` \n sistemul de \nv`]`m#nt militar
american nu exist` examen de licen]`,
consider#ndu-se c` absolvirea fiec`rei materii
\n parte este suficient`.
– Care sunt metodele de motivare utilizate
\n sistemul american de \nv`]`m#nt militar
pentru sus]inerea performan]elor cade]ilor?
– Cei care ob]in calificativul final mai mic
dec#t “C” – echivalentul notei 2 pe o scar` de la
0 la 4 – \[i pierd dreptul de a p`r`si unitatea,
p#n` la urm`toarea [ans` de a-[i ridica nota. Eu
am trecut cu bine de primul semestru, ob]in#nd
calificativul B+, cu media 3,38. Principalii factori
motiva]ionali de aici sunt: posibilitatea de a zbura
(dup` absolvire), statutul de ofi]er al For]elor
Aeriene [i chiar cel de student al unei
prestigioase institu]ii de \nv`]`m#nt, Academia
For]elor Aeriene situ#ndu-se pe locul 5 \n topul
\nv`]`m#ntului academic american.
– S` \n]elegem c`, la americani, zborul
este o recompens`?
– Zborul este cea mai important` recompens`!
|n Academie nu se zboar` dec#t planoare. Dup`
absolvire, \ns`, \n func]ie de starea de s`n`tate [i
locul ocupat \n promo]ie, cei declara]i ap]i pentru
zbor urmeaz` o perioad` intens` de preg`tire, pe
parcursul a nou` luni, \n [colile de pilotaj ale
For]elor Aeriene. Practic, acolo \nva]` s` zboare.

– |n Academie exist` patru tipuri de cade]i,
corespunz`toare anilor de studii: solda]i (anul
I), subofi]eri cu grade inferioare (anul II),
subofi]eri seniori (anul III) [i ofi]eri (anul IV).
A[adar, pentru fiecare cadet–soldat exist` 3
cade]i superiori... Nu-i u[or! 90 la sut` dintre
activit`]ile desf`[urate \n Academie sunt
organizate [i conduse de cade]i. Ofi]erii nu fac
altceva dec#t s` supravegheze [i s` sprijine
deciziile cade]ilor. Printre noi exist` [i fete,
aproximativ 20 la sut` din aripa cade]ilor. Acestea
nu se bucur`, \ns`, de un statut privilegiat.
Singura facilitate fiind aceea c` au dormitoare [i
s`li de baie separate de cele ale b`ie]ilor. Eu
sunt singurul “interna]ional” din escadronul
meu. Pentru majoritatea colegilor, sunt primul
rom#n pe care \l cunosc, iar mul]i dintre ei nu au
mai \nt#lnit p#n` acum nici un str`in. Mai \nt#i
le-am ar`tat pe hart` unde se afl` Rom#nia (unul
dintre ei m` \ntrebase dac` face parte din
America de Sud). Le-am explicat, apoi, c` suntem
un popor latin [i le-am ar`tat un ghid turistic pe
care \l luasem de acas`. Acum, mul]i dintre ei
inten]ioneaz` s` viziteze Rom#nia.
– Care a fost cea mai dificil` perioad` de
p#n` acum?
– Fiecare nou` promo]ie care vine \n
Academie este recunoscut` ca f`c#nd parte din
aripa cade]ilor numai \n momentul \n care
demonstreaz` c` merit` aceast` onoare. Noi am
fost recunoscu]i pe 14 martie. P#n` atunci am
fost trata]i ca atare: ne deplasam numai \n pas
alerg`tor [i doar pe trasee marcate, nu aveam
voie s` ne uit`m \n jur, trebuia s` salut`m pe
toat` lumea, eram permanent \n pozi]ia de aten]ie,
iar c#nd cineva ni se adresa nu aveam voie s`
folosim dec#t cele 7 r`spunsuri de baz`: “Da,
domnule/doamn`!”, “Nu, domnule!”, “Domnule,
pot s` pun o \ntrebare?”, “Domnule, pot s`
raportez?... V` raportez c`...?, “Domnule, nu
\n]eleg!”, “Domnule, nu [tiu!”, “Domnule, n-am
nici o scuz`!” Deosebit de dure erau [i “[edin]ele”
cu 4–5 cade]i superiori care f`ceau cerc \n jurul
meu, stres#ndu-mi timpanele cu “\ncuraj`ri” de
genul: “Nu e[ti bun de nimic!”, “N-o s` faci
niciodat` parte din aripa cade]ilor!” etc. Cele mai
dure erau, \ns`, orele de preg`tire fizic`,
programate \n fiecare zi, dup` cursuri. Fie c`
alergam cu plutonul, cu pu[tile \n m#n` [i tot
echipamentul pe noi, fie c` ne duceam \ntr-o
camer`, tr`geau jaluzelele, puneau muzica hardrock la maximum [i \ncepea “distrac]ia”: culcat,
flot`ri la num`r`toare, genunchii sus, abdomene
contra timp, genuflexiuni cu pu[ca deasupra
capului, stat \n pozi]ia scaunului cu pu[ca \n fa]`
[i tot ce le mai trecea prin minte. Cei care nu
le[inau p#n` la sf#r[itul [edin]ei de-abia se mai
puteau mi[ca. {i, dup` aceast` “\nc`lzire”, trebuia
s` ne apuc`m de teme. O adev`rat` bucurie...
mai ales c#nd aveam de preg`tit c#te un eseu de
4–5 pagini pentru a doua zi.
– Pentru a \ncheia \ntr-o not` optimist`,
poveste[te-ne o \nt#mplare hazlie tr`it` \n
Academie.
– S-a \nt#mplat \ntr-o [edin]` de antrenament
desf`[urat` la intensitate maxim`. Fiind lega]i la
ochi, eram trecu]i dintr-o camer` \n alta, ne[tiind
la ce trebuia s` ne a[tept`m dup` \nchiderea
u[ii. La un moment dat, am intrat \ntr-o camer`
\n care se g`seau c#]iva cade]i “de treab`“ –
care ne antrenau [i ne tratau ca pe ni[te oameni
normali. Ne-au oferit pr`jituri [i suc [i ne-au
sf`tuit s` ne relax`m, deoarece urmau ni[te
camere mai dure. Ne-au mai spus c` fac un top al
celor mai “sadici” cade]i dintre cei care ne
antrenau. La \nceput mai timid, am \nceput s`-i
identific`m pe cei care se remarcaser` pentru
“merite deosebite” \n acest domeniu. Pentru c`
ni se d`dea permanent ap` la moar`, ne-am dat
drumul la gur` [i am \nceput chiar s` asociem
tot felul de “calificative” celor care ne f`cuser`
zile grele p#n` atunci. Brusc, c#nd discu]ia se
\ncinsese de-a dreptul [i toat` lumea r#dea cu
gura p#n` la urechi, a \nceput s` “tune” muzica
rock [i... “sadicii” au ie[it din dulap. V` \nchipui]i
ce a urmat...

Convorbire realizat` de
locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
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ZILELE MUZEULUI MILITAR NA}IONAL
|n urm` cu 80 de ani, prin |nalt Decret
Regal, semnat de regele Ferdinand I |ntregitorul,
\n Bucure[ti a luat fiin]` Muzeul Militar Na]ional.
Suita de manifest`ri prin care va fi marcat
acest eveniment a fost inaugurat` activiit`]ile
derulate \n zilele de 10 [i 11 mai. Circa 5.000 de
oameni, reprezent#nd militari din toate categoriile
de for]e armate, familii ale acestora, veterani
de r`zboi, elevi [i studen]i, cet`]eni ai Capitalei
au fost, \n cele dou` zile, oaspe]i ai renumitei
institu]ii de cultur`.
S-au prezentat parcul cu tehnic` de lupt`
ce s-a aflat \n decursul anilor \n dotarea armatei

Expozi]ia pictorului
Valentin T`nase

Deosebit de interesant` a fost \nt#lnirea
cu cosmonautul rom#n, generalul de flotil`
aerian` ing. Dumitru Dorin Prunariu. Muzica
Reprezentativ` a Armatei a interpretat mar[uri
ost`[e[ti [i c#ntece de promenad`.
Dup` cum ne-a informat directorul Muzeului
Militar Na]ional, colonelul Mihail {tefan Nicolin,
manifest`rile ocazionate de \mplinirea celor opt
decenii de existen]` a institu]iei vor fi \ncununate
de o sesiune interna]ional` de comunic`ri
[tiin]ifice, ce va avea loc \n zilele de 19–21
noiembrie 2003.

Galeria Artelor de la Cercul
Militar Na]ional a g`zduit expozi]ia personal` a pictorului Valentin
T`nase, directorul Studioului de
Arte Plastice al Armatei.
Un adev`rat eveniment pentru
iubitorii de frumos din Capital`,
vernisajul expozi]iei a fost onorat de

rom#ne, avioane [i elicoptere militare, uniforme
de la sf#r[itul secolului al XIX-lea [i \nceputul
secolului XX, s-au f`cut demonstra]ii de m#nuire
a armei, conform Regulamentului din 1860, de
c`tre militari ai Regimentului 30 gard` [i protocol
“Mihai Viteazul”, de c`l`rie, de c`tre sportivi ai
Clubului Sportiv al Armatei, “STEAUA”.

P.S. Neoficial, am aflat c` \n 9 mai 2003, la zi
mare, directorul Muzeului Militar Na]ional, colonelul
Nicolin, \n fotografie cu c`ma[`-bluz` alb`, a \mplinit
50 de ani. Redac]ia “CER SENIN” \i dore[te \nc`
pe at#]ia \n s`n`tate, succes [i bucurie!

PETRE B@N~

La activit`]ile festive, prilejuite de jubileul \ntreprinderii
AEROSTAR din Bac`u, am avut [ansa de a-l \nt#lni pe
KATSUHIKO TOKUNAGA, unul dintre cei mai importan]i
fotoreporteri ai lumii \n domeniul aeronauticii. Apreciat
de publicul larg, de profesioni[tii din avia]ie, dar [i de
colegii de breasl`, fotoreporterul japonez se afl` de fiecare
dat` acolo unde se petrece un eveniment ce ]ine de avia]ie
– expozi]ie, miting, anivers`ri etc.
La AEROSTAR Bac`u a fost prezent aproape o
s`pt`m#n`, iar \n luna mai se va \ntoarce \ntr-o nou` misiune.
Ne-a f`cut pl`cere s`-l \nt#lnim [i s`-i facem o fotografie pentru cititorii
publica]iei CER SENIN.

Personalul aeronautic, \n general, [i pilo]ii, \n special, sunt o categorie de
oameni ultraselec]iona]i la admitere din punct de vedere medical; ca urmare, avem
de-a face cu persoane ce dezvolt` performan]e vizuale excep]ionale. Cu toate acestea,
\n timp, o dat` cu \naintarea \n v#rst` – [i m` refer aici la dep`[irea pragului de 40–
44 de ani –, apare cunoscutul fenomen de dificultate \n vederea de aproape –
PRESBIOPIA. Este un proces absolut fiziologic, ce ]ine de... “maturitate” sau de
epuizarea – s` spunem – a “zoom”-ului sistemului optic ocular. Cel mai frecvent,
pacientul semnaleaz` necesitatea de a \ndep`rta textul lecturat pentru a ob]ine o
claritate a imaginii sau semnaleaz` oarecare dificultate la citit \n partea a doua a zilei.
Acesta este momentul pentru prezentarea la oftalmolog, care, cu siguran]`, \i va
prescrie ochelari corectori. Lucrurile nu se opresc \ns` aici, pacientul av#nd asupra
sa “barometrul” care \i dicteaz` momentul unei noi consulta]ii medicale pentru

S` ne p`str`m lumina ochilor!
schimbarea ochelarilor de citit. Ori de c#te ori sunte]i nevoi]i s` \ndep`rta]i textul
lecturat pentru a ob]ine claritate, este ne\ndoielnic c` ochelarii dumneavoastr` nu
mai sunt cei corespunz`tori. Fenomenul trebuie \n]eles a[a cum se cuvine [i acceptat
ca o stare de normalitate, care, necorectat`, poate genera oboseal`, dureri de cap,
senza]ie de somnolen]`, disconfort ocular [i chiar \nro[irea ochilor.
Garan]ia confortului vizual ]ine nu doar de corectitudinea prescrip]iei corec]iei
optice, ci [i de tipul ochelarilor ale[i [i de calitatea lentilei. Ochelarii cu jum`tate de
lentil`, a[a-numi]ii “ochelari de conferin]`“, sunt indica]i pentru pacien]ii care nu
prezint` vicii de refrac]ie [i au o vedere bun` la distan]`. Pentru cei care necesit`
corec]ie pentru distan]` se recomand` ochelari cu lentile progresive, meni]i s`
asigure un confort vizual adecvat la toate distan]ele.
Referitor la tipul de lentile recomandate – sticla organic` cu tratament antireflex
este varianta ideal`, prezent#nd c#teva avantaje ce o recomand`: este mult mai
u[oar` \n compara]ie cu sticla mineral`, este incasabil`, iar stratul antireflex aplicat
reduce mult luminozitatea excesiv` fie a unor zile \nsorite, fie a unui monitor f`r`
cristale lichide sau, \n cazul zborurilor deasupra unui plafon de nori, atenueaz`
lumina reflectat` pe suprafa]a acestuia.
Trebuie s` \n]elegem, a[adar, momentul apari]iei presbiopiei ca pe o “intrare \n
r#ndul adul]ilor”, marcat` de emblematicii ochelari de citit. (va urma)

Maior dr. AURORA NICODIN,
medic primar oftalmolog I.N.M.A.S.

primul-ministru al Guvernului Rom#niei, Adrian N`stase, de numeroase personalit`]i din lumea artelor,
de mul]i iubitori de pictur`.
Opera lui Valentin T`nase este,
\n acela[i timp, [i tandr`, [i uimitoare,
[i [ocant`. O imagina]ie care pare a
nu avea limite nutre[te teme,
subiecte de o varietate [i de o
profunzime f`r` egal. De la lirismul
monumental al unor lucr`ri precum
cele din seria “C#ntec de siren`”,
p#n` la filozofia savant simbolizat` din
“Genez`” sau “Vis de prim`var`”,
Valentin T`nase ne poart` printr-o
lume de tain`, pe un teritoriu al elegiei
[i fantasmei. Mesajul s`u este uneori
foarte penetrant, puternic conturat,
cu efectul unui tr`snet n`prasnic, a[a
cum ne \ndrept`]e[te s` credem
ciclul “Elementele”. Alteori, artistul
ne \nf`]i[eaz` pove[ti frumoase, de o
transparen]` f`r` cusur, \n care

ASOCIA}IE
Primim la redac]ie o informa]ie privitoare la \nfiin]area
Asocia]iei Tineretului Rom#n pentru Pace, Libertate,
Prietenie [i Progres “Tineretul Contra Terorismului [i
Subdezvolt`rii”.
|ntr-un scurt mesaj, pre[edintele noii asocia]ii, domnul
Romic` Adrian Vlad, ne \nf`]i[eaz` scopurile generoase ale
acesteia, scopuri direc]ionate spre formarea [i consolidarea
unui climat social s`n`tos, mai cu seam` prin antrenarea
tinerilor la ac]iuni care s` \ndep`rteze, s` combat`
infrac]ionalitatea, intoleran]a, indiferen]a, precum [i cauzele
s`r`ciei, ale \nstr`in`rii.
Organiza]ia \[i propune s`-[i ating` scopurile prin ac]iuni
de cele mai diverse forme (culturale, artistice, sportive) la
care va invita [i tinerii din cadrul Armatei Rom#niei – ofi]eri,
subofi]eri, militari angaja]i pe baz` de contract, militari \n
termen.
Consemn`m cu bucurie cele de mai sus [i-i dorim
asocia]iei nou \nfiin]ate succes deplin.

C`pitan (r) DUMITRU CIOCOREANU: |ntr-un num`r anterior
al revistei noastre am consemnat
despre comunicarea prezentat` de
dumneavoastr` la [edin]a Asocia]iei
Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii, care a celebrat o sut` de

Expozi]ia lui Valentin T`nase,
dincolo de valoarea artistic` aparte,
cu totul deosebit`, a fost una
frumoas`, care, a[a cum aprecia [i
artistul, ne-a prilejuit neuitate clipe
de gra]ie.

DUMITRU AMARIEI

S`rb`torirea, la 9 mai, a
Proclam`rii Independen]ei Rom#niei, a Zilei Victoriei reputate
\n cel de-al doilea r`zboi mondial
asupra fascismului [i a Zilei
Europei, a prilejuit organizarea [i
desf`[urarea unor activit`]i

religioase, reprezentan]i ai
conducerii Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale, ai Statului Major
General, veteranii de r`zboi, \n
frunte cu pre[edintele Asocia]iei
lor Na]ionale, generalul (r) Marin
Badea Dragnea, au evocat

PRE}UIREA EROILOR
comemorative [i de omagiere a
celor ce s-au jertfit pentru
\mplinirea acestor momente
istorice. Astfel, la monumentele
din Capital` [i din ]ar` \n`l]ate \n
memoria militarilor rom#ni [i
str`ini, la cimitirele unde \[i dorm
somnul de veci eroii, la
ceremonialurile militare [i

DIALOG CU CITITORII
Comandor (r) IOAN MORARIU: Articolul dumneavoastr`
despre “Regimentul 282 avia]ie cu
reac]ie bimotoare”, de[i foarte
documentat, prin m`rimea lui
dep`[e[te, din p`cate, posibilit`]ile
noastre de publicare. Dup` cum a]i
constatat, chiar [i la anumite
anivers`ri ale unit`]ilor [i marilor
unit`]i de avia]ie am reprodus, \n
rezumat, datele cele mai semnificative din via]a unor asemenea
e[aloane. Din c#te cunoa[tem, o
seam` de momente din activitatea
acestei unit`]i pe care a]i comandat-o \ntre anii 1955–1961 au fost
reproduse, gra]ie [i informa]iilor
furnizate de dumneavoastr`, \n
lucrarea comandorului Paul Sandachi “Avia]ia de lupt` reactiv` \n
Rom#nia”. Materialul pe care ni l-a]i
trimis, \mbog`]it cu alte date [i
evenimente, ar putea constitui
subiectul unei monografii de succes.
|n acest sens, v-am sugera s` lua]i
leg`tura [i cu al]i comandan]i [i pilo]i
renumi]i ai fostei unit`]i de cercetare-bombardament de la Fete[ti,
ale c`ror amintiri pot contribui la un
suport mai solid [i, \n acela[i timp,
mai nuan]at al lucr`rii.

cuprinsul [i necuprinsul, realul [i
irealul sunt topite \n culori [i forme
genial a[ezate pe p#nz`, cum se
\nt#mpl` cu “Vis de duminic`”.
Dac` am \ncerca s` stabilim o
filia]ie ori o caracteristic` specific` a
crea]iei lui Valentin T`nase, am afla
c`, \nainte de orice, opera este…
unic`. Unic` prin tematic`. Unic`
prin perfec]iunea formelor. Unic` prin
somptuozitate [i simplitate. Unic`
prin sublimul p`r]ii [i \ntregului la
fiecare din lucr`rile sale.

ani de avia]ie. |ntruc#t textul pe care ni
l-a]i pus la dispozi]ie, [i pentru care v`
aducem mul]umirile noastre cele mai
sincere, relev` multe lucruri cunoscute,
nu-l putem g`zdui integral \n spa]iul
revistei noastre. Consemn`m doar
referirile la avioanele militare cu
motoare cu reac]ie, de diferite tipuri [i
utiliz`ri, care ajung la viteze de 3-4 Mach,
urmate de avioane invizibile, nedetectate de radare, \ntre care [i avionul
“Aripa zbur`toare”, f`r` ampenaj, care
atinge viteza de 4-5 Mach. Suntem \ntru
totul de acord cu afirma]ia dumneavoastr` din final: Da, avia]ia a
schimbat fa]a lumii [i regulile r`zboiului,
duc#nd civiliza]ia uman` pe cele mai
\nalte culmi, din ea dezvolt#ndu-se [i
ramura “Astronautica”.
Articolele despre diferite tipuri de
avioane [i performan]ele lor sunt \n
aten]ia redactorului nostru de
specialitate.
Comandor (r) MIHAI B~ETANU:
A[a cum v-am mai informat, despre
Monumentul Avia]iei din Buz`u am
relatat la scurt timp de la dezvelirea
acestuia. Ni se pare deosebit de pre]ios
documentul de pe Internet, realizat de
unul dintre camarazii dumneavoastr`,
care ne d` o imagine mai sugestiv` asupra
a[ilor avia]iei de v#n`toare rom#ne din
cel de-al doilea r`zboi mondial. Pentru
informarea cititorilor reproducem c#teva
nume de referin]` [i victoriile aeriene

glorioasele lor fapte de arme [i au
depus coroane de flori. La aceste
activit`]i, ca [i la cele dedicate
Zilei Europei au participat cadre
active, \n rezerv` sau \n retragere
din For]ele Aeriene, veterani
aviatori [i din celelalte arme alte
structurii categoriei noastre de
for]e.

realizate: Constantin Cantacuzino-B#zu
– 56 de avioane dobor#te; Alexandru
{erb`nescu – 47; Ion Milu – 45;
Constantin Rosariu – 27; Vasile Gavriliu
– 24; Ion Mucenica – 24; Tudor
Greceanu – 20 [.a.m.d.
Comandor (r) MARIUS POPESCU: Constat`m cu bucurie c`
r`m#ne]i un neobosit colec]ionar de
obiecte [i documente referitoare la
aeronautica na]ional` [i mondial`.
Apreciem consecven]a [i bun`voin]a cu
care c`uta]i s` ne ]ine]i la curent nu
numai cu noile achizi]ii, ci [i cu
demersurile dumneavoastr` pentru ca
unele date ce ]in de momente importante
din avia]ie s` fie c#t mai corecte. Cele
despre data exact` a \nfiin]`rii ARPA, de
pild`, ca [i despre num`rul aviatoarelor
din “Escadrila Alb`“.
Comandor (r) MIHAI FITCAL:
Am cititi [i noi cartea \n care un
cunoscut elicopterist militar \[i face,
aproape \n exclusivitate, propriul s`u
elogiu. Fiind o lucrare \n mare parte
autobiografic`, gestul pare normal. Nu
este singurul caz. Referiri mai ample la
ce au \nsemnat elicopteri[tii \n perioada
la care se refer` cartea \[i vor g`si, sper`m,
locul \n volumul aflat, deocamdat`, tot \n
faza de taton`ri, dup` regretata dispari]ie
a comandorului (r) Liviu Tomi. Ideea
nu trebuie abandonat`. Dar pentru ca
ea s` prind` via]` este de a[teptat [i
angajarea altor persoane. O angajare [i
material`, desigur, nu numai inten]ional`..

DIALOG CU CITITORII
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O veste bun`:

Cabana Aviatorilor
are viitor!
Anul trecut, un incendiu necru]`tor a distrus aproape \n \ntregime
Cabana “Oltul” sau Cabana Aviatorilor, cum i se mai spunea. Pagubele
materiale au fost deosebit de mari.
Practic, din cl`dire a mai r`mas \n
picioare doar parterul, celelalte dou`
niveluri fiind \nghi]ite de fl`c`ri.
Astfel, personalul navigant din
avia]ia militar` a pierdut cel mai
important ([i cel mai \ndr`git) loc de
recuperare, plasat \ntr-o zon` de un
pitoresc deosebit, \n apropiere de
Poiana Bra[ov.
Cabana “Oltul” are o istorie care
\ncepe prin 1937. Dup` ce a apar]inut
v#n`torilor de munte, dup` ce, \ntr-o
vreme, a fost centru de recrutare, \n
1957 intr` \n administrarea For]elor
Aeriene ale Rom#niei.
Av#nd \n vedere lipsa cronic` a

fondurilor, situa]ia de la Cabana
Aviatorilor nu se va remedia imediat,
dar exist` certitudinea c` vechiul
edificiu va fi ref`cut [i, \n plus, al`turi,
se va ridica \nc` un corp de cl`dire.
Fiindc`, \n acest moment, totul se
afl` \n faz` de proiect, ne-am adresat
colonelului arhitect Simion Asandei,
din cadrul Centrului de Proiect`ri
Construc]ii Militare, pentru a ne face
c#teva preciz`ri cu privire la ceea ce
urmeaz` s` se \nt#mple cu Cabana
Aviatorilor. Foarte amabil, domnia sa
ne-a \nf`]i[at cum s-a g#ndit viitorul
amplasament [i, mai mult, ne-a pus la
dispozi]ie c#teva imagini ale noului
corp de cl`dire.
A[adar, construc]ia veche va fi
ref`cut` respect#ndu-se arhitectura
exterioar` anterioar`. La parter vor fi
amplasate buc`t`ria [i s`lile de mese,

Fotbal

E bun
[i argintul...
Cu dou` etape \naintea finalului de campionat,
lucrurile s-au clarificat \n ce prive[te ierarhia pe
podium \n actuala edi]ie la fotbal. RAPID are un
avans de 8 puncte, fa]` de a doua clasat`,
STEAUA, [i [i-a asigurat deja,
dup` remiza cu FC NA}IONAL,
din etapa a 28-a, titlul de
campioan` a Rom#niei \n edi]ia
2002/2003. S` fim sportivi [i s` le
adres`m \nving`torilor sincere
felicit`ri [i succes \n Liga
Campionilor!. Iar noi, fanii ro[alba[trilor, chiar dac` am sperat
la mai mult, acum trebuie s` ne
mul]umim [i cu argintul, adic`
locul secund pe podiumul de
premiere, \n cadrul unei edi]ii
deosebit de agitate, marcat`, printre altele, de
acuza]ii de blaturi [i grave erori de arbitraj. Nu
insist`m, acum, asupra concluziilor finale, pe care
le vom insera numai dup` \ncheierea campionatului.
S` spunem doar c`, \n retur, ro[-alba[trii au
evoluat mult mai bine dec#t \n tur, echipa s-a
omogenizat, a c#[tigat \n valoare [i \n maturitate.

Redac]ia

la nivelul doi cabinete cu posibilit`]i
de refacere sub \ndrumare medical`
(fizioterapie, de pild`), iar la nivelul
trei va fi amenajat` o sal` dotat` cu
mijloace necesare antrenamentului [i
preg`tirii fizice.
Corpul nou va fi construit \n
apropierea celui vechi, dup` formula
parter plus trei etaje, plus mansard`. La parter vor fi amenajate
\nc`peri pentru recreere (bibliotec`,
jocuri etc.), iar la nivelurile superioare
se vor afla 30 unit`]i de locuit
(garsoniere [i 2-3 apartamente),
spa]ioase [i dotate modern.
Dup` cum se poate observa,
plec#nd de la destina]ia lor, cele dou`
cl`diri sunt complementare, nu vor
putea func]iona una f`r` cealalt`. De
aici [i necesitatea ca acestea s` fie
construite concomitent.
{i \nc` un am`nunt: construc]iile
vor fi legate \ntre ele de o amenajare
de tip tunel, ceea ce va \ndep`rta
nepl`cerile pricinuite de eventualele
condi]ii meteorologice nefavorabile.
Faza de proiect se va \ncheia \n vara
aceasta, vara anului 2003, construc]ia
urm#nd s` aib` loc \n urm`torii cinci
ani. Sigur, cinci ani reprezint` o
perioad` destul de lung`, dar estimarea
este \n leg`tur` cu mijloacele financiare
care ar putea fi repartizate pentru
realizarea acestui proiect.
Iat` o veste bun`, o perspectiv`
binemeritat` de oamenii care s-au
dedicat uneia dintre cele mai
complicate [i mai periculoase
profesiuni – aceea de pilot militar, de
lupt`tor aerian.

DUMITRU AMARIEI

{i dac` elevii lui Victor Pi]urc` n-ar fi risipit
non[alant puncte mari \n meciurile disputate acas`
(cel pu]in patru!) [i nu ar fi cedat \n finalul partidei
de la Piatra Neam], cu CEAHL~UL, [i la
Constan]a, cu FARUL, cu siguran]` ace[tia ar fi
putut \mbr`ca tricourile de campioni. Oricum,
actualul team stelist este bine cotat, dispune de
individualit`]i certe, de perspectiv` (R`doi,
R`chit`, Florentin Dumitru, Aliu]`, Opri]`,
Bo[tin`, Paraschiv), are un portar de mare talent
(Martin Tudor) [i un atacant autentic (Claudiu
R`ducanu), care conduce deta[at
\n clasamentul golgheterilor. {i \n
meciul cu UTA, de la Bucure[ti,
b`ie]ii no[tri au f`cut demonstra]ie de virtuozitate, \ns`, din
p`cate, doar dup` ce orgoliul
le-a fost r`nit (0–1, \n minutul 35,
apoi 5–2, \n final). Se vede treaba
c` antrenorii trebuie s` g`seasc`,
de fiecare dat`, motiva]ii puternice, reale, pentru juc`tori,
s`-i mobilizeze la eforturi maxime
indiferent de adversar sau de miza
partidei.
S` sper`m c` [i ultimele dou` meciuri r`mase
de disputat vor fi tratate cu seriozitate, cu
temeinicie [i fair play. Suporterii steli[tilor a[teapt`
de la favori]ii lor spectacol, dar [i pragmatism,
performan]`, alte [i alte trofee \n vitrin`.

”CER SENIN”

{oseaua Bucure[ti-Ploie[ti,
km. 10,5, sector 1, Bucure[ti
Telefon/Fax: 021/231. 53. 82
E-m@il: c e r s e n i n@ roaf. r o
ISSN 1582-6317. B 222.03; C 1011.00

Fotografia din st#nga: Cabana Aviatorilor – a[a cum ar`ta \nainte de
incendiu. Imaginile din dreapta reproduc dou` perspective din proiectul
noului corp de cl`dire.

NICOLAE R~DULESCU

La Campionatul Militar de Orientare

Reprezentan]ii For]elor Aeriene
au avut presta]ii
de la BUNE la EXCELENTE
|n \mprejurimile cunoscutei sta]iuni balneoclimaterice Govora, s-au desf`[urat \ntrecerile
Campionatului Militar de Orientare. For]ele
Aeriene au fost reprezentate de echipele {colii
de Mai[tri Militari [i Subofi]eri din Media[,
Academiei din Bra[ov [i Statului Major al For]elor Aeriene.
Echipa Statului Major al
For]elor Aeriene a ocupat locul
\nt#i la masculin [i locul doi la
feminin. De asemenea, echipa
Statului Major al For]elor Aeriene
a cucerit locul \nt#i la spectaculoasa prob` de [tafet`.
|n \ntrecerea institu]iilor
militare de \nv`]`m#nt, echipa
[colii de la Media[ a ocupat locul
\nt#i la masculin [i locul trei la
feminin. La [tafet`, s-a situat pe
locul doi. Lotul Academiei de la
Bra[ov s-a situat pe locul trei la
\ntrecerea b`ie]ilor.
Iat` [i componen]a celor trei echipe. Statul
Major al For]elor Aeriene a fost reprezentat de
locotenent-comandorul Emil Hecico, militarii
angaja]i Ciprian Popa [i Radu Zete, soldatul
Paul Brobiescu, salariatele civile Nicoleta
Voicil`, Atena Constantin [i Lumini]a {tefan.
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{coala de la Media[ a avut urm`torul lot:
elevii caporali Ion Pup`z`, Claudiu Simion [i Andrei Schuller, elevii frunta[i
Constantin Cojocaru Daniela P#rvu,
Vasilica Condurache [i Cristina Stoica.
Antrenor – maistrul militar Iosif Saro[i,
[eful lotului – Gheorghe Pascu.

Lotul de orientare al Academiei de la
Bra[ov: studentul-sergent Marius Tudor,
studentul-sergent Liviu G`in`, studentul-frunta[ Simion Marian. {eful lotului
– Ionu] Dinu.
Felicit`ri tuturor!
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