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Tineri, la \nceput de drum
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Preg`tiri pentru
COOPERATIVE KEY
2003
La Sofia, \n Bulgaria, s-a desf`[urat
un seminar de instruire, parte a
ac]iunilor de preg`tire a exerci]iului
aerian real NATO/PfP COOPERATIVE
KEY 2003.
S-a stabilit, printre altele, \n
premier` la un exerci]iu de tip
COOPERATIVE KEY, ca modul de
abordare a comenzii [i controlului, de
introducere a “injec]iilor” [i de evaluare
s` fie de tip “joint” (\ntrunit), aspect care
va determina hot`r#tor scenariul,
programul
evenimentelor
[i
procedurilor ce vor fi executate.
“Pasul urm`tor \n dezvoltarea
exerci]iului aerian real COOPERATIVE
KEY 2003 – ne-a precizat comandorul
George Gheorghe – va fi efectuat la
Conferin]a final`. |n ceea ce-i prive[te
pe militarii rom#ni din For]ele Aeriene
care vor participa la COOPERATIVE
KEY 2003, ace[tia vor desf`[ura dup`
Conferin]a final` un program integrat de
preg`tire, av#nd ca scop prezentarea
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locului [i rolului fiec`rui participant,
precum [i a mecanismului de generare
[i execu]ie a ordinelor \n cadrul
exerci]iului, elemente absolut necesare
pentru reu[ita deta[amentului nostru”.

Absolvire
cu “Foarte bine”
La Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal s-a desf`[urat ceremonia
prilejuit` de absolvirea cursului de formare
subofi]eri pentru chemarea \n activitate.
Absolventele, despre care am relatat \n
num`rul anterior al revistei noastre, au
primit diplome [i certificate care le atest`
parcurgerea celor dou` module de
preg`tire. De men]ionat c` toate au
\ncheiat examenele cu calificativul
“FOARTE BINE”, [ef` de promo]ie fiind
desemnat` Diana Boze[an.

Reforma
\n ritm alert
|n cadrul procesului de reform`,
continu` activit`]ile de transformare,
reorganizare [i desfiin]are a unor unit`]i
din For]ele Aeriene. |n ultima perioad`,

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

AVIATORI
GERMANI
{I ROM@NI
|N MISIUNE
“CER DESCHIS”
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au fost desfiin]ate Divizia 2 Aerian`,
Regimentul 15 Rachete Antiaeriene, Baza
333 Repara]ii Elicoptere [i Sec]ia 444
Reparat Autovehicule. De asemenea, o
serie de unit`]i au primit, o dat` cu noile
state de organizare, noi comandan]i. Astfel,
colonelul Victor Filimon a fost numit
comandant al Taberei de Instruc]ie [i
Poligonului de Trageri Sol-Aer, c`pitancomandorul Constantin Dorin {imota
conduce Centrul 322 Mentenan]` Avia]ie,
locotenent-colonelul Ioan Apostol este
comandant al Centrului 255 Mentenan]`
Radioloca]ie, iar colonelul Nicolae Marinic`
se afl` la comanda Regimentului 85
Transmisiuni.

Lupt`torii
aerieni
au executat
trageri aer-sol
La Centrul de Trecere pe Avioane
Supersonice s-au executat, recent, trageri de
lupt` [i bombardament cu proiectile reactive
nedirijate [i bombe de 250 kg.
La comenzile aeronavelor de lupt` MiG-21
LanceR care au tras \n poligon s-au aflat [apte
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pilo]i, \ntre care locotenentul Leonard Baraboi [i
c`pitanul Bogdan Col]`nel.
S-au efectuat 14 ie[iri pe parcursul a 11 ore
de zbor.
Toate misiunile au fost executate la nivelul
calificativului foarte bine.

Curs interactiv
la Media[
|ncep#nd cu data de 9 iunie, timp de 12
zile, la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri
a For]elor Aeriene se va desf`[ura, \n
premier`, un curs interactiv, dup` modelul
englez de formare a conduc`torilor de
organiza]ii militare mici [i mijlocii –
“LEADERSHIP”. |n el sunt cuprinse mai
multe discipline, menite s` l`rgeasc`
orizontul militar al viitoarelor cadre tehnice.
Este un curs preponderent practic, \n
care se parcurg trei stadii. Dup` \nsu[irea
elementelor teoretice, se trece la formarea
deprinderilor de lider \n unitate [i apoi la
consolidarea acestora \n ac]iuni practice
efective, combinate cu exerci]ii tactice de
infanterie, \n tab`r`.
Pe toat` durata acestuia, se va beneficia
de consilierea a doi instructori de la Royal Air
Force Halton, Andy Richardson [i Bob Lamb.
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Tineri, la \nceput de drum

NU MUL}I, CI ADEV~RA}I PROFESIONI{TI!
“Una! Dou`! Trei!” – num`r`
energic instructorul, \n ritmul impus
de candidatul care se ridic` \n bra]e
la bar` fix`. Primele trei trac]iuni le-a
f`cut rapid, corect, \ns` f`r` s` respire.
|nainte de a patra, a expirat,
contract#ndu-[i puternic abdomenul.
Dup` un \nceput fulger`tor, \n for]`,
ap`reau primele probleme. “Patru…
Ciiinci… {aaase… “ La cea de-a opta
trac]iune t#n`rul \[i lungea deja g#tul,
pentru a dep`[i cu b`rbia nivelul b`rii
fixe. A[a cum \i anun]ase instructorul
\naintea \nceperii probei, regulile erau
foarte stricte. Trac]iunile executate
incorect nu se punctau.
Fiecare candidat avea stilul s`u.
Unii \ncepeau \n for]`, pentru ca mai
apoi s` cedeze, treptat, al]ii, dimpotriv`,
porneau tacticos, \ncerc#nd s`-[i
impun` un anumit ritm pe care s` \l
respecte p#n` la ultima ridicare. Din
p`cate, la acest exerci]iu, nu stilul face
diferen]a. Aici cuv#ntul hot`r#tor \l are
condi]ia fizic`.
Dintre cei 84 de tineri care au
candidat pe func]iile de militar angajat
pe baz` de contract scoase la concurs
de Regimentul 11 Rachete Sol-Aer,
unii nu au reu[it s` execute corect nici
m`car opt trac]iuni, \n vreme ce al]ii
au fost ruga]i de instructor s` elibereze
bara pentru urm`torii candida]i, dup`
ce dep`[iser` punctajul maxim
acordat la aceast` prob`. Printre
ace[tia din urm` s-au num`rat: Adrian
Gr`dinaru,
Mihai
Arot`ri]ei,
Constantin Olaru, Mihai {erban [i
Marian Bere[.
Au urmat apoi: s`ritura \n

lungime, cu elan, probele pentru
verificarea vitezei [i rezisten]ei. Cele
mai bune rezultate au fost ob]inute de:
Ioan Z`noag`, care a s`rit 5 metri [i
50 de centimetri, R`zvan Com`ni]`,
care a alergat 100 de metri \n 12
secunde [i 30 de zecimi, [i Neculae
Sofian, care a parcurs 3 kilometri \n
12 minute [i 30 de secunde. Dup`
prima zi de concurs, num`rul
concuren]ilor a sc`zut cu 19 la sut`!

candida]i, s-au \n[elat. Examenul a fost
c#t se poate de serios. Armata nu are
nevoie de oameni mul]i, ci de oameni
bine preg`ti]i.
|n final, au fost declara]i admi[i
tinerii cei mai dota]i din punct de vedere
fizic, cu adev`rat ap]i pentru armat`, ap]i
pentru a \nv`]a pe al]ii, a fi modele pentru
viitorii subordona]i. Modele nu numai
\n privin]a… mu[chilor, ci din toate
punctele de vedere!

“Pierderi” s-au \nregistrat [i \n
urm`toarele etape ale concursului.
Astfel, la preg`tire militar` general` 7
procente din num`rul candida]ilor
s-au prezentat “necorespunz`tor”, iar
al]i 5 la sut` au fost respin[i la
examenul de preg`tire militar` de
specialitate.
Cei care au crezut c` examenul
de admitere va fi o simpl` formalitate,
baz#ndu-se pe faptul c` num`rul de
locuri era mai mare dec#t num`rul de

La 15 aprilie a.c., regimentul a
primit noul stat de organizare. Cu un
colectiv t#n`r, energic, dornic de
afirmare, care \n]elege c#t se poate de
bine priorit`]ile momentului,
Regimentul 11 Rachete Sol-Aer va fi,
cu siguran]`, \n viitorul apropiat, una
dintre unit`]ile de elit` ale armatei
rom#ne.

|

n paralel cu editarea pe plan na]ional a
unor lucr`ri \n care sunt evocate
personalit`]i militare ale poporului nostru, \n
jude]e sunt publicate, prin grija unor istorici [i
cercet`tori, biografii ale unor generali [i colonei
n`scu]i \n zonele geografice respective, care, \n
decursul vremurilor, au avut o contribu]ie de
seam` la dezvoltarea armatei rom#ne.
Un asemenea exemplu \l constituie cele dou`
volume ale colonelului (r) Constantin Ispas,
pre[edintele filialei ANVR Gorj, sugestiv
intitulate NEMURITORII, care prezint` c#teva
figuri reprezentative ale g#ndirii [i practicii
militare din ultimele dou` secole. Al`turi de
nume de referin]`, de rezonan]` istoric`, cum
ar fi, de pild`, generalii Magheru, Tell,
S`n`tescu, Korne, G#rbea – ca s` cit`m numai

Recent, la Göteborg, \n Suedia,
s-a desf`[urat reuniunea SubGrupului pentru For]e Aeriene,
component` a Grupului NATO
pentru Instruire [i Doctrin`, la
care au participat reprezentan]ii a
19 na]iuni [i doi ofi]eri din comandamente NATO.
Activitatea a cuprins expuneri
[i dezbateri pe teme specifice [i
vizitarea unor obiective militare.
Gazdele reuniunii au prezentat
Baza Aerian` Skaraborg, facilit`]ile de instruire [i programul de
antrenament pentru formarea
pilo]ilor opera]ionali pe avionul
Gripen, aeronav` din genera]ia a
IV-a. |n contextul adapt`rii la
standardele NATO, reprezentan]ii
Cehiei [i Poloniei au \nf`]i[at
schimb`rile pe care le-au efectuat
\n sistemul de instruire a pilo]ilor,
de c#nd ]`rile lor au devenit
membre ale Alian]ei. Reprezentan]ii Canadei, Marii Britanii [i
Germaniei s-au referit la sistemele proprii utilizate \n selec]ionarea, formarea [i antrenamentul pilo]ilor p#n` la \ncadrarea
\n unit`]ile combatante.
C`pitan-comandorul Marian
G`r`iacu, din Statului Major al
For]elor Aeriene ale Rom#niei, a
participat la aceast` reuniune [i

ne-a precizat c` “ast`zi, \n ]`rile
cu tehnologie avansat`, se pune
accent pe folosirea mijloacelor
multimedia \n procesul de
instruire, programele interactive
dezvoltate cu ajutorul lor permi]#nd o mai bun` \n]elegere a
fenomenelor ce au loc la bordul
aeronavelor, a func]ion`rii tuturor
sistemelor de la bord [i, \n mod
special, a sistemelor de arme. Este
necesar ca [i \n selec]ia, formarea,
instruirea pilo]ilor militari rom#ni
s` se pun` accent pe folosirea
calculatoarelor, prin dezvoltarea
unor softuri specifice. Mai ales c`
noile genera]ii de tineri se
preg`tesc \n domeniul informaticii
\nc` din \nv`]`m#ntul primar, iar
aeronavele moderne folosesc
calculatorul de bord \n toate
fazele unei misiuni de lupt`, pilotul
devenind un manager al sistemelor de la bord”.
Un alt aspect eviden]iat \n
cadrul lucr`rilor reuniunii a fost cel
legat de cercet`rile permanente,
ale ]`rilor membre NATO [i
partenere, pentru g`sirea unor
solu]ii de optimizare a raportului
timp-costuri \n formarea pilo]ilor
combatan]i, av#nd \n vedere, ca
principal aspect, securitatea
zborului. (C.P.)

Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

militare, iubea arma \n
fruntea c`reia fusese
numit, s-a dedicat
trup [i suflet dezvolt`rii
acesteia. Un comandant [i un militar de o
distinc]ie deosebit`.
G e n e r a l u l
Gheorghe B`rbulescu,
[i el, de asemenea,
veteran de r`zboi, ca [i
{andru, comandant de
subunitate de artilerie antiaerian` pe front,
decorat cu \nalte ordine de r`zboi, s-a remarcat
la Centrul de Instruc]ie al Artileriei Antiaeriene,
dar [i ulterior, dup` ce a devenit inginer, \n
cadrul Centrului de Proiect`ri al Armatei, al

Lucr`ri consacrate
personalit`]ilor militare gorjene
c#]iva – \nt#lnim, \n volumul doi, [i militari de
excep]ie care, un timp mai mult sau mai pu]in
\ndelungat, au servit \n For]ele Aeriene ale
Rom#niei.
Cititorii interesa]i pot afla, din paginile acestei
lucr`ri, realizat` cu pasiune, cu d`ruire, cu
talent, pe baza unei ample document`ri, date
interesante despre unii dintre cei ce \ntr-o
anumit` perioad` a istoriei au avut merite
incontestabile \n afirmarea armelor ce compun
For]ele Aeriene ale Rom#niei.
Genera]iile de v#rsta a treia \[i amintesc cu
respect [i recuno[tin]` de generalul Constantin
{andru, fost comandant al Avia]iei Militare
\ntr-o etap` important` a evolu]iei sale, c#nd
avioanele de v#n`toare supersonice au \nceput
s` intre decisiv \n dotarea acesteia, un om cu o
preg`tire valoroas`, un apropiat al pilo]ilor,
c`rora le purta o grij` deosebit`. Pu]ini dintre
cei de azi [tiu c`, de[i era artilerist de forma]ie,
cuno[tea \n detaliu problemele aeronauticii
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c`rui [ef a fost o bun` perioad`, calitate \n care
a sprijinit efectiv For]ele Aeriene.
O familie de ]`rani gorjeni a dat ]`rii doi
generali, doi eroi. Unul dintre ei, generalul de
brigad` Ioan Saidac, medic, doctor \n
medicin`, a fost medic-[ef al Serviciului Sanitar
al For]elor Aeriene Militare.
|n preg`tire, acela[i autor are o nou` carte,
care se va intitula “Onorul la general”. {i, dup`
cum ne informeaz`, \n cuprinsul ei vom g`si
al]i militari renumi]i cu merite deosebite \n
For]e Aeriene. Printre ei, generalii Romulus
Ularu [i Nicolae Fulga, de asemenea,
comandan]i de arme \n structurile acestei
categorii de for]e.
Lucr`rile sale, a[a cum se remarc` pe una
dintre coperte, dep`[esc interesul limitat al istoriei
militare locale, intr` \n patrimoniul na]ional.

PETRE B@N~

ALT FEL
DE
LOGISTIC~
O delega]ie de militari rom#ni a participat, \n prima
decad` a lunii mai, la Baza Aerian` Monte Real, Portugalia,
la un schimb de experien]` privind asigurarea logistic` a unei
baze aeriene.
|n cadrul activit`]ii, partea portughez` a prezentat, din
punct de vedere organizatoric, opera]ional [i logistic, Baza
Aerian` Monte Real, eviden]iind autonomia absolut` aacesteia
\n domeniul avia]iei.
Au fost detaliate conceptul de suport logistic integrat [i

D

e[i anii de c#nd fiin]eaz` filiala doljean`
a Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria Aeronauticii sunt relativ pu]ini,
activit`]ile organizate au fost multiple [i s-au
bucurat de un larg interes.
Din informa]iile furnizate de pre[edinte,
locotenent-comandor (r) ing. Marin Iov`nel,
am re]inut, \ntre altele, o seam` de activit`]i de
popularizare a tradi]iilor aviatice pe plan na]ional
[i zonal desf`[urate de membri marcan]i ai filialei
\n \ntreprinderi, institu]ii [i [coli din municipiul
Craiova [i diverse localit`]i din Oltenia.
|n capitala jude]ului, la liceul ce poart`
numele savantului Henri Coand`, ca [i \n comuna
Peri[or, s-au desf`[urat, cu diverse prilejuri,
simpozioane, \nt#lniri cu oameni de [tiin]`, cadre
militare \n activitate [i \n rezerv` din avia]ie, cu
cet`]eni, studen]i [i elevi. Pe 7 iunie a.c. este
programat`, tot la Peri[or, o manifestare \n care
va fi atribuit numele savantului [colii din
comun`, pe frontispiciul c`reia va fi dezvelit` o
plac` de marmur` \nchinat` meritelor sale de
excep]ie.
|n ora[ul B`ile[ti au avut loc, \n mai multe
r#nduri, activit`]i \n care a fost omagiat celebrul
instructor de zbor, acrobat al escadrilei “Dracii
Ro[ii” [i realizator al unor memorabile raiduri
aeriene, Petre Ivanovici, n`scut pe aceste
meleaguri.
O activitate asem`n`toare s-a ]inut, cu circa

mentenan]` \ncruci[at`, modul de planificare a aprovizion`rii
cu piese de schimb, materiale [i carburan]i-lubrifian]i necesare
\n procesul de \ntre]inere [i exploatare, organizarea [i
func]ionarea magazinelor militare \n armata portughez`.
Pentru partea rom#n`, informa]iile ob]inute \n cadrul
schimbului de experien]` sunt foarte utile [i vor contribui la
definitivarea procesului de compatibilizare a compartimentelor
logistice din bazele aeriene rom#ne cu structurile NATO
similare.
Locotenent-colonelul Mihai Amuza, [eful
delega]iei rom#ne, ne-a precizat c` “\n perspectiv`,
se impune realizarea unui concept de mentenan]` a
aeronavelor asem`n`tor cu cel existent \n structurile NATO
[i a unui sistem informa]ional, computerizat, integrat pentru
eviden]a resurselor, planificarea misiunilor, repara]iilor [i
.)
aprovizion`rii”. (C.P
(C.P.)

Filiala
ARPIA Craiova –
cinci ani
de existen]`
trei ani \n urm`, pe 25 octombrie, ziua de na[tere
a regretatului general-maior prof. dr. ing. {tefan
Ispas, \n comuna sa natal`, Maglavit, c#nd [coala
elementar` a primit numele celui de a c`rui
activitate este legat` relansarea industriei
na]ionale de aeronautic`.
Conducerea filialei craiovene, \n cadrul
c`reia merit` remarcat c`pitan-comandorul (r)
veteran de r`zboi Mihail Nicolau, a organizat,
\n ace[ti cinci ani, expozi]ii cu tematic`
aeronautic`, a sus]inut o vie ac]iune de
mediatizare \n reviste, ziare, la posturi de radio
[i televiziune din Oltenia, a prezentat diverse
retrospective aviatice \n [edin]e ale altor filiale
din ]ar`, \n special \n cea bucure[tean`, a ini]iat
m`suri pentru ca unor str`zi din ora[ele
jude]ului s` le fie atribuite nume de personalit`]i
din domeniul avia]iei.
La aniversare, mult succes \n continuare
din partea redac]iei noastre!

PETRE B@N~
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PROGRAM DENS,
STANDARDE NATO

Sub deviza “NATO \n schimbare, \ntr-o lume \n
schimbare”, s-a desf`[urat, \n cadrul Colegiului de Ap`rare
al NATO din Roma – Italia, \n prima jum`tate a lunii mai,
“Cursul integrat PfP, OSCE, Dialogul Mediteranean”.
Cursul este, practic, un modul al cursului de baz` pentru
care func]ioneaz` colegiul, denumit “Senior Course”. Acesta
din urm` se desf`[oar` pe durata a cinci luni [i jum`tate,
de dou` ori pe an, [i are ca studen]i ofi]eri superiori [i
func]ionari civili cu func]ii de r`spundere din Ministerele
Ap`r`rii [i de Externe ale ]`rilor membre NATO [i partenere
de cooperare (PfP).

limbile englez` [i francez`, limbile oficiale ale NATO [i, implicit,
ale Colegiului.
|ncep#nd din 1991, \n cadrul Colegiului, ca un modul
al Cursului superior, func]ioneaz` un curs cu o durat` de
dou` s`pt`m#ni, deschis particip`rii ofi]erilor superiori [i
civililor cu func]ii de r`spundere din ]`rile membre OSCE.
Aria de participare s-a l`rgit prin invitarea ]`rilor membre
ale Parteneriatului pentru Pace [i, recent, [i celor din
Dialogul Mediteranean. Cursul este denumit “Cursul integrat
PfP, OSCE, Dialogul Mediteranean” (IPOC).
Scopul cursului, men]ionat \n programul de

Colegiul de Ap`rare al NATO (NATO Defense College
– NDC), situat \n una din caz`rmile armatei Italiei, undeva
\n partea de sud a Romei, func]ioneaz` sub directa
subordonare a Comitetului Militar al NATO. Colegiul are ca
sarcin` principal` organizarea cursurilor de nivel strategic
pe probleme politico-militare, destinate preg`tirii personalului
selec]ionat pentru a ocupa func]ii \n structuri NATO, dar
desf`[oar` [i alte programe [i activit`]i \n sprijinul NATO.
Colegiul este condus de c`tre un general, numit de c`tre
Comitetul Militar pentru o perioad` de trei ani. |n prezent,
comandant al colegiului este generalul-locotenent JeanPaul RAFENNE, din armata Fran]ei. Cadrele didactice
sunt ofi]eri sau oficiali civili din Ministerele Ap`r`rii [i de
Externe ale ]`rilor membre NATO. Colegiul a s`rb`torit, \n
2001, 50 de ani de existen]`. Anual, organizeaz` p#n` la
zece cursuri [i seminarii pe probleme privind securizarea
\n zona euro-atlantic`, av#nd ca participan]i ofi]eri superiori,
oficiali de rang \nalt, parlamentari sau membri ai corpului
didactic de nivel academic, at#t din ]`rile membre NATO,
c#t [i din cele ale Parteneriatului pentru Pace.
A[a cum ar`tam la \nceput, activitatea principal` a
Colegiului este Cursul superior. Acesta are o capacitate de
p#n` la 84 de participan]i selec]iona]i de guvernele ]`rilor membre
NATO [i PfP, conform unor proceduri na]ionale. Programa
cursului acoper` probleme de interes privind politica
interna]ional` \n general [i probleme politico-militare de securitate
[i stabilitate ale zonei euro-atlantice, \n special. }ara noastr`
particip` anual la programul oferit ]`rilor membre OSCE [i,
ulterior, PfP. |n prezent, din For]ele Aeriene ale Rom#niei, la
acest curs studiaz` colonelul Nicolae Tabarcia
abarcia,
comandantul Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer. Pentru c` admiterea
la curs se face printr-un examen destul de exigent \n ]ar`,
cursan]ii rom#ni dovedesc o preg`tire de excep]ie, participare
activ` la cursuri, cunoa[terea problematicii din programa de
\nv`]`m#nt [i, nu \n ultimul r#nd, abilit`]i de comunicare \n

 REUNIUNE NATORUSIA. Secretarul general al
Alian]ei Nord-Atlantice, lordul
George Robertson, a participat,
recent, la reuniunea Consiliului
Federa]ia Rus`–NATO, desf`[urat`
la Moscova, la nivel de ambasadori.
La reuniune a fost prezent [i
pre[edintele rus, Vladimir Putin.
Potrivit agen]iei ITAR-TASS, pe
timpul discu]iilor au fost abordate
probleme referitoare la: ap`rarea
antirachet`; protec]ia trupelor
proprii pe timpul particip`rii la
misiuni de men]inere a p`cii;
cooperarea militar`, inclusiv \n
cadrul programelor de c`utaresalvare [i \n perfec]ionarea
controlului asupra traficului aerian;
combaterea prolifer`rii armelor de
nimicire \n mas`; restructurarea
Alian]ei \n contextul cre[terii
num`rului de state membre ale
NATO; semnarea unui memorandum privind minele antipersonal. Concomitent cu reuniunea
de la Moscova, la Bruxelles a avut

Colonelul Nicolae Tabarcia [i
semnatarul acestor r#nduri, c`pitancomandorul Tache Jurubescu

\nv`]`m#nt, este s` \mbun`t`]easc` cuno[tin]ele [i
\n]elegerea procesului intern [i extern de adaptare a
Alian]ei [i dezvoltarea sa viitoare, ]in#nd cont de noile
sale misiuni; s` contribuie la dezvoltarea programelor
“Parteneriat pentru Pace” [i “Dialog Mediteranean”, prin
participarea \ntr-o activitate educativ` combinat` NATO/
PfP/ OSCE/Med Dialogue; s` \mbun`t`]easc`
cuno[tin]ele [i \n]elegerea de c`tre participan]ii din ]`rile
PfP, OSCE [i Dialogul Mediteranean a conceptului

loc \nt#lnirea [efilor de state majore
din ]`rile membre ale NATO [i
Federa]ia Rus`.
 TEST CU RACHET~. Postul
de televiziune TUNIS a f`cut cunoscut
c`, zilele trecute, \ntr-un poligon din
statul Orissa, India a testat noul tip de
rachet` aer-aer “Astra”. Potrivit
aceleia[i surse, racheta “Astra” are o
lungime de 3,8 metri [i o raz` de ac]iune
cuprins` \ntre 25 [i 40 de kilometri.
Aceasta este produs` de compania
indian` “Bahrat Dynamics” [i urmeaz`
s` intre \n dotarea For]elor Aeriene,
pentru echiparea aeronavelor militare
de tipul “Mirage-2000”, “MiG-29”, “Sea
Harrier”, “Su-30”, precum [i a
avioanelor de lupt` subsonice. Racheta
“Astra” este dotat` cu un radar activ
de c`utare a ]intelor [i cu un sistem
electronic de contraac]iune \mpotriva
detect`rii de c`tre ]inta aerian`.
 BANI PENTRU AVIA}IE.
Surse oficiale din Pentagon, citate de
WASHINGTON POST, au anun]at

politico-militar al NATO, organizarea [i metodele sale de
lucru.
Sub deviza amintit` mai sus [i av#nd ca subdeviz`
“Securitate prin \nt`rirea parteneriatului, \n]elegere reciproc`
[i cooperare”, cursul IPOC, la care am participat recent, a
cuprins teme de mare actualitate ale vie]ii politice [i militare
interna]ionale, cu consecin]e directe asupra zonei euroatlantice.
Prestigiosul colegiu \[i respect` rangul de cea mai
\nalt` institu]ie de \nv`]`m#nt a NATO [i, \n scopul instruirii
cursan]ilor s`i, invit` personalit`]i de marc` ale vie]ii politice
[i militare euro-atlantice pentru a sus]ine prelegeri [i
conferin]e pe teme deosebit de interesante. |n fiecare zi se
abordeaz` o tem`, care este minu]ios preg`tit` de c`tre
cursan]i. Din fiecare grup`, denumit` acolo comitet, este
desemnat zilnic un “expert al zilei”. Acesta preg`te[te un
rezumat al documenta]iei pentru tema zilei respective, pe
care \l prezint` colegilor. |n plus, el este cel care face,
diminea]a, informarea cu privire la evenimentele importante,
folosind diferite surse de informare (fie presa scris`, fie
cea audio, fie cea electronic`). Colegiul dispune de o
bibliotec`, dotat` cu un volum impresionant de carte [i
publica]ii periodice sau zilnice [i cu c#teva posturi de
Internet, unde fiecare cursant are acces, prin folosirea
unor conturi [i parole atribuite de personalul administrativ
al institu]iei. Expertul zilei particip`, de obicei, la “top
table”
table”, adic` la masa cu comandantul institu]iei [i cu
invita]ii de afar`, care au sus]inut prelegerile \n acea zi.
Este o activitate privit` cu tot respectul at#t de c`tre
membrii colegiului, c#t [i de c`tre studen]i, care au ocazia
s`-[i exprime, \ntr-un cadru academic, opiniile despre tema
zilei sau s` pun` [i s` r`spund` la \ntreb`ri. Eu personal
am fost desemnat “expertul zilei” [i am participat la “top
table” \n ziua c#nd a fost programat` tema “Procesul de
reform` \n ]`rile est-europene”. Ca invita]i au sus]inut
prelegeri dr. A. KARKOSZKA, din Polonia, [eful echipei
de exper]i de la Centrul de la Geneva pentru Controlul
democratic al for]elor armate, [i Ivan VEJVODA, din
Iugoslavia, consilier al primului ministru din Serbia pentru
integrare european` [i politic` extern`. |n sesiunea de dup`amiaz`, invita]ii particip` efectiv la discu]iile din comitete,
\n fiecare zi ace[tia fiind “atribui]i” c#te unui comitet. |n
ziua \n care am fost “expertul zilei” am avut ca “sarcin`” [i
prezentarea Rom#niei. Aceast` activitate se desf`[oar`
\n afara programului, imediat dup` orele de curs, \n cadrul
comitetului, [i cuprinde date generale, elemente ale politicii
]`rii [i eforturilor pentru integrarea \n NATO [i UE, pentru

c`, \n anul 2004, fondurile alocate
cercet`rii \n domeniul avia]iei de
bombardament strategic vor fi
suplimentate cu \nc` 100 milioane de
dolari. Decizia a fost luat` pentru a face
posibil` realizarea unui proiect de
construire a unui bombardier strategic
din noua genera]ie, care va \nlocui
“veteranul” “B-52”, aflat \n prezent \n
\nzestrarea For]elor Aeriene Militare
ale SUA. Au mai fost, de asemenea,
suplimentate fonduri bugetare pentru
realizarea urm`toarelor proiecte:
modernizarea avionului de transport
“C-17” (182 milioane dolari);
men]inerea \n serviciu a aeronavelor
de alimentare \n aer “KC-135E” sau
pentru achizi]ionarea ori \nchirierea
altor tipuri de aeronave din aceea[i
clas` (288 milioane de dolari);
modernizarea complexelor de rachete
“TOMAHAWK” (376 milioane dolari);
construirea unui nou tip de rachet`
de croazier` (178 milioane dolari).
 “MILEX-2003”. Potrivit
postului de radio VOCEA RUSIEI, la
Minsk s-a desf`[urat cea de-a doua
edi]ie a expozi]iei de armament [i
tehnic` militar` “MILEX-2003”. Au
participat circa 130 de firme din
industria de armament [i tehnic`
militar`, inclusiv de avia]ie.
 ACHIZI}II MILITARE. |n
baza unui contract \ncheiat \ntre

Vedere din Roma etern`

\nt`rirea democra]iei [i cre[terea economic`, situa]ia
politic`, programe de perspectiv`.
Pe l#ng` activitatea didactic` propriu-zis`,
cursan]ii beneficiaz` de un bogat program cultural,
av#nd posibilitatea s` viziteze Colosseumul, Panteonul,
Forul Imperial, Termele lui Caracalla, Columna lui
Traian, mai vechile [i mai noile bazilici. Foarte
semnificativ` mi s-a p`rut a fi “audien]a papal`” – o
\nt#lnire bianual` pe care papa Ioan-Paul al II-lea o
are cu credincio[i din toate col]urile lumii [i la care
particip`, ca invita]i, de fiecare dat`, [i cursan]ii
Colegiului de Ap`rare al NATO. Ar mai fi de ad`ugat
[i organizarea serii culturale interna]ionale, la care
fiecare ]ar` participant` [i-a prezentat, \n m`sura \n
care a fost posibil, elemente din buc`t`ria tradi]ional`
[i e[antioane de b`uturi na]ionale. Pot spune, f`r`
lips` de modestie, c` masa rom#neasc`, la care a
participat [i reprezentantul Republicii Moldova, a fost
una din cele mai bogate, at#t la capitolul m#nc`ruri,
c#t [i la cel al b`uturilor, oaspe]ii care s-au perindat
prin fa]a noastr` solicit#nd c#te un “supliment” din
bun`t`]ile rom#ne[ti.
C`pitan-comandor TACHE JURUBESCU

2003, Federa]ia Rus` va lansa \nc`
circa 10 sateli]i cu destina]ie militar`.
Ace[tia vor avea o durat` de
func]ionare cuprins` \ntre [apte [i
zece ani [i vor fi lansa]i de pe
cosmodromul Baikonur, din
Kazahstan. |n perspectiv`, Rusia
inten]ioneaz` s` transfere activit`]ile
spa]iale de la Baikonur la Plesetsk,
unde va fi dezvoltat [i programul de
realizare a rachetei de ultim`
genera]ie “Angara”.

SU-27
compania aeronautic` rus`
“SUKHOI” [i Ministerul Ap`r`rii din
Indonezia, \ncep#nd cu luna mai 2003,
consor]iul rus va livra For]elor Aeriene
Indoneziene aeronave [i echipamente
aeronautice \n valoare de 192,9
milioane de dolari. VOCEA RUSIEI
precizeaz` c` este vorba de livrarea a
dou` aparate de tipul “Su-27K”, dou`
aeronave model “Su-30MK”, dou`
elicoptere “Mi-35” [i 30 de seturi de
echipament pentru aeronavele
achizi]ionate.
 SATELI}I MILITARI. Din
Moscova, agen]ia ITAR-TASS
informeaz` c`, p#n` la sf#r[itul anului

 MODIFIC~RI BUGETARE.
Dup` cum relateaz` agen]iile UPI
[i ASSOCIATED PRESS, Departamentul Ap`r`rii al SUA a decis
transferarea a 161 milioane de dolari
din fondul For]elor Aeriene, destinat
programului de realizare a avionului
de lupt` “F/A-22 Raptor”, c`tre
bugetul Trupelor de Uscat, \n
vederea moderniz`rii tancurilor [i
autovehiculelor blindate.
 ACCIDENT AVIATIC.
Agen]ia de [tiri UPI informeaz` c`,
zilele trecute, un elicopter militar
american de tipul UH-60
“Blackhawk” s-a pr`bu[it \n fluviul
Tigru (din Irak), \n apropierea
localit`]ii Samarrah. |n urma
catastrofei, trei militari, afla]i la
bordul aparatului, [i-au pierdut via]a.
Sursa nu precizeaz` cauza accidentului.
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AVIONUL MILITAR ROMÂNESC C-130 HERCULES
\NTR-O NOU~ {I IMPORTANT~ MISIUNE |N AFGANISTAN
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n perioada 23–25 mai, o
delega]ie a conducerii
Armatei Rom#ne, \n frunte cu
ministrul ap`r`rii na]ionale, domnul
Ioan Mircea Pa[cu, s-a deplasat \n
Afganistan, \mpreun` cu pre[edin]ii
Comisiilor de Ap`rare, Ordine Public`
[i Siguran]` Na]ional` a l e c e l o r
d o u ` c a m e r e a l e P a r l amentului,
senatorul Sergiu Nicolaescu [i
deputatul R`zvan Ionescu. Avionul C130 Hercules nr. 5927, cu care s-a
efectuat deplasarea, a transportat, pe
l#ng` alte materiale, dou` tone [i
jum`tate de f`in`, rechizite [colare [i
alte ajutoare pentru popula]ia afgan`.
De[i comandan]ii de ehipaje au
parcurs, pe diferite rute, de cel pu]in
14 ori distan]a Bucure[ti–Kabul (sau
Kandahar), cea mai recent` misiune
a avut ineditul ei. Pilo]ii [tiau c#t de
dificil` este aterizarea la Trabzon,
aeroportul turcesc pe care, de la un
timp, se fac escale pentru realimentare. Condi]iile meteo nu tocmai
prielnice, pista de aterizare a[ezat`
\ntre cote de la 300 la 500 metri, au
\ngreunat contactul cu solul.
De altfel, pe cea mai mare parte a
traiectului de zbor, dar, cu deosebire
deasupra M`rii Caspice, a predominat
instabilitatea atmosferic`, zone de

turbulen]` cu nori cumulonimbus de
puternic` dezvoltare vertical`, curen]i
de forfecare, fenomene oragioase.
Acestea au fost ocolite cu dib`cie de
cei afla]i la man[`. Parc` pentru a-i
pune [i mai mult la \ncercare, la
Kandahar, unde au aterizat ini]ial, i-a
\nt#mpinat o furtun` de nisip.
Tot zborul deasupra Afganistanului este dificil, el desf`[ur#ndu-se
mai mult la vedere. |n spa]iul aerian al
acestei ]`ri greu lovite de soart` nu
exist` organ de dirijare, echipajele
fiind obligate s`-[i asigure protec]ia
aeronavelor prin inform`ri de trafic,
lu#nd leg`tura radio cu celelalte
echipaje aflate \n zbor pentru a evita
eventuale abordaje.
|n programul de zbor, pentru
aterizare este fixat` o or` fa]` de care
se admite o marj` de eroare de 2–3
minute. “{i acum – ne-a informat
comandorul Valerian Cristea,
comandantul Bazei 90 Transport
Aerian [i [eful misiunii de zbor –, ca [i
\n situa]iile anterioare, aterizarea s-a
executat la ora [i minutul planificate,
ceea ce demonstreaz` o precizie
matematic`”. M`iestria echipajului a
fost scoas` cu at#t mai mult \n eviden]`
cu c#t, pe parcurs, datorit` v#ntului
care se schimb` mereu pe \n`l]imi, au

|ntre altele, la Kandahar, ministrul ap`r`rii na]ionale, Ioan Mircea
Pa[cu, s-a \nt#lnit cu comandantul Brig`zii 1 Task Force “Devil”,
colonelul american John F. Campbell

trebuit s` efectueze permanent corec]ii.
S` ad`ug`m la toate acestea [i
problemele create de temperaturile
ridicate de la Kandahar, ajung#nd \n
toiul zilei, pe pist`, s` dep`[easc` 50
de grade. Totodat`, persist` \nc`
pericolul, la Kabul, mai ales, s` se
trezeasc` oric#nd, dup` dealuri, cu

rachete sau proiectile inamice. Nu
demult, \n zon`, a fost descoperit un
\ntreg arsenal de armament [i muni]ie.
Acum, ca [i la toate celelalte
misiuni, sunt fixate obiective duble:
unul const#nd \n planificarea
echipajelor astfel \nc#t zborul s` se
desf`[oare \n condi]ii de maxim`

devenirea. Pentru c` blazonul lor este ]esut
din fire de timp, brodat cu izb#nzi
nerecunoscute [i tivit cu misiuni, cel mai

A[a l-am cunoscut eu pe comandorul
Chiril` Pane[: \n zbor. A[a \l [tiu [i
ast`zi: zbur`tor. A[a \mi va r`m#ne \n
meandrele memoriei: pilot.
Iar dac` secunda \n zborul avioanelor
supersonice se depune resemnat` ca
piatra \n temelia unei deveniri
profesionale, memoria ei adun` \n monade
scumpe, rare [i bune de pus la ran`, tot ce
mai r`m#ne din preazilnicul om, om ca
to]i oamenii, dar croit dup` legi cere[ti.
Om bl#nd pare Romero. Rar l-am v`zut
crispat. Niciodat` nervos. Totdeauna
z#mb`re]. Mereu preocupat.
|n 29 de ani de zbor, a purtat prin cer
7 tipuri de avioane, a b`t`torit drumurile
nev`zute ale azurului, d#nd aripi de
duraluminiu la zeci de pilo]i ce au [tiut [i
putut s`-[i fac` din zbor profesie, a \nghi]it
\n sec “nodul pilotului” din ultima banc` [i
nu l-a uitat nici p#n` acum, c#nd a ajuns \n
prima, a schimbat meridiane [i paralele \n

MEMORIA SECUNDEI
sau
CEEA CE NU SE UITÃ
Comandorul Chiril` Pane[ a… adunat zilele trecute
ora de zbor cu num`rul 2.000 (dou` mii) pe avionul
MiG-21! 2.000 de ore de zbor \n peste 6.500 de
misiuni! Aceast` performan]` ne este \nf`]i[at` mai
mult literar dec#t jurnalistic de talentatul nostru
colaborator, c`pitan-comandorul Dumitru Berbunschi,
pilot, [i el, pe supersonicul MiG-21

D

in patru v#nturi, fronturile
atmosferice se ciocniser`
undeva deasupra Mediteranei [i c`rau
\n bazinul M`rii Negre nori negri [i grei
de ap`. Un v#nt slab se rostogolea sub
plafonul compact, sprijinit pe cercul
imperfect al orizontului. Nu ploua. Dar
sta s` plou`.
Am decolat din axul pistei de la
Borcea [i, f`r` s` avem vreme de privit
\nc` o dat`, marea de nori ne-a str#ns a
\mbr`]i[are, rece, ud`, \ns` nu
resping`toare. |mp`r]eam cabinele
“dublei” 9526 cu comandorul Chiril`
Pane[…
Nu mai [tiu cum am urcat. Plafonul
dens, compact, [i f`r` niveluri
intermediare, \mi l`sa senza]ia plutirii
\ntr-o gaur` neagr`, uria[` [i f`r` margini,
ca un stomac de pe[te r`pitor. |n cabin`
era cald, umed, dar nu lini[tit.
Comandorul, sub chingile cabinei a
doua, t`cea.
Eu, cu ochii lipi]i de aparatele de
bord, cu m#inile u[or crispate pe
comenzi, pilotam. {tiu sigur c` m`

chinuia ner`bdarea ie[irii deasupra
plafonului, unde soarele, st`p#n al cerului,
ne\ndoielnic exista.
Brusc, a[a cum rar po]i \nt#lni, lini[tea
zborului nostru s-a spart \n buc`]i sub biciul
de foc al unui fulger. Linia fr#nt` albro[cat`, iscat` din miezul cine-[tie-c`rui
nor cu dezvoltare vertical`, a f`cut ]`nd`ri
tihna \mbr`]i[`rii de ap` a norilor. Vag, ca
un trop`it m`runt [i aprig, auzeam ghea]a
plesnind fuzelajul avionului. Aparatele de
bod valsau necomandat, iar \n c`[ti bruiajul
radio nu mai contenea. Trepidajul
avionului f`cea din zborul nostru un mers
pe drumuri desfundate.
– M` \ntorc?
– Nu! – a r`spuns comandorul, iar
peste c#teva secunde aveam s` \n]eleg de
ce: dep`[isem norul cumulonimbus…
Zbor apus?!
Nu. Zbor viu, trecut din memoria rece
a secundei \n memoria cald` a omului, zbor
r`sfr#nt \n via]` cu iz de amintire [i depus
\n creier cu gir de \nv`]`tur`! Pentru c`
totdeauna pilo]ii \n tempouri de secunde
\[i zboar` via]a [i \n ritm de ore \[i sfin]esc

MiG-21 – un avion proiectat \n 1952 care \nc` mai zboar` la
\nceputul mileniului III
adesea greu de povestit. Un “greu” fizic, [i
nu lingvistic, nu un greu de cuvinte.

misiuni externe [i s-a \ntors fidel [i
statornic la cuibul lui de sub soarele

securitate, concomitent cu formarea
\n flux a capacit`]ii de pilotare pe post
de comandant a unor pilo]i.
A[a a fost cazul locotenentcomandorilor Mirel Grigore [i Iulian
Iancu, forma]i \n calitate de comandan]i
\n timp ce schimbau deta[amentul de
militari de la Craiova cu cel de la
Bistri]a, la \nceputul acestui an.
{i \nainte, [i acum, au avut ce
\nv`]a de la c`pitan-comandorul
Gheorghe Lupe[, comandantul
escadrilei C-130 Hercules, [i
locotenent-comandorul Virgil Ion,
comandan]ii echipajelor care au
efectuat aceast` misiune.
|n echipaj s-au mai aflat cei doi
navigatori: locotenent-comandorii
Vasile Coman [i Vasilic` Apostol,
inginerii de bord c`pitan-comandorul
Emil Popa [i maistrul militar principal
Viorel Cioc, precum [i specialistul cu
centrajul – maistrul militar principal
Dumitru B`lan.
Lor li s-a ad`ugat echipa tehnic`
care a asigurat preg`tirea specific` a
aeronavei \n ]ar` [i \n Afganistan,
realimentarea \n timpul escalelor, cu
atribu]ii importante [i \n siguran]a
zborului pe traiect.
Misiunea s-a bucurat de aprecierile \naltelor persoane oficiale de la
bord. {i, ca \ntotdeauna, de g#ndurile
curate ale militarilor din trupele
terestre afla]i \n Afganistan.
Cu sentimente prietene[ti i-au
\nt#mpinat cunoscu]ii lor camarazi din
avia]iile altor state, militarii americani
din zona \n care ac]ioneaz` [i
deta[amentul rom#nesc “{oimii
Carpa]ilor”, care i-au surprins,
spun#ndu-le, \n rom#ne[te: “Bine a]i
venit! Ce mai face]i?”
Zborurile \n Afganistan vor
continua, \n special \n perioada
schimb`rii deta[amentului bistri]ean
cu cel de la Ia[i. Dup` toate
probabilit`]ile, se vor efectua misiuni
[i \n situa]ia afluirii militarilor rom#ni
care vor face parte din for]ele de
men]inere a p`cii \n Irak.
PETRE B@N~

B`r`ganului, la m#ndra [i feciorii lui, a
\nv`]at s` tac` [i a [tiut s` asculte, a
adunat secundele p`g#ne [i orele haine
din “lunga timpului b`taie” [i le-a depus
simplu, ca o ofrand`, la picioarele zeului
ZBOR: 2.000 de ore pe avionul
supersonic: MiG-21!
Este mult? Pu]in o fi?!
Nu a zburat niciodat` avioane cu
“coarne” \n loc de man[`, tol`nit \n fotolii
moi [i \mb`tat de parfumul stewardesei,
nu a “f#lf#it” deasupra p`m#ntului \n
elicoptere cu echipaje mixte [i
autonomie de zbor c#t orele de curs ale
unei zile din clasa I primar`, nu a decolat
din Bahamas ca s` alimenteze \n aer
deasupra Mediteranei [i s` aterizeze la
Icirlik, nu a f`cut nimic din tot ce
\nseamn` ore de zbor parcurse \n ritmul
mersului biped ca dusul la cump`r`turi
ori t`iatul merelor \n salata de crudit`]i a
iubitei din Palermo…
El, comandorul Pane[, a adunat
zbor fulger`tor l#ng` secund`
ame]itoare, a “\mbl#nzit” aerodinamica
unui avion proiectat \n 1952 [i care este
“bun de zbor” \n urm`torul mileniu. Iar
ast`zi \[i num`r` orele petrecute la
man[`, \n cer, cu miile. Acele mii
esen]iale [i grele, mii adunate din sute
de misiuni de 8 minute – c#t dureaz`
turul de pist`, banalizat prin uzan]`,
esen]ializat prin perspectiv` – din zeci
de misiuni de 12 minute, c#t consumi
\ntr-un zbor demonstrativ, din alte c#teva
sute de misiuni la limita razei tactice,
care adun` secundele unei singure ore,
dar toate, absolut toate, \ncheiate cu c#te
una din cele peste 6.500 de ateriz`ri…
Grele secunde. |nalte ore. Demn`
devenire.

C`pitan-comandor
DUMITRU BERBUNSCHI
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F-104 Starfighter

F/A-18 Hornet

Misiuni: v#n`toare-interdic]ie.
Utilizatori: Canada, Finlanda, Spania, Suedia, SUA.

IRO
MULT

L

Misiuni: v#n`toare-interdic]ie.
Utilizatori: Belgia, Canada, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, SUA.

Armamentul:
 Tun: 20 mm;
 Rachete aer-aer: AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, AIM-7 Sparrow;
 Rachete aer-sol: AGM-65 Maverick, AGM-88 HARM, AGM-84 SLAM, AGM-15 JSOW;
 Bombe: GBU-31/32 JDAM, MK 82/83, CBU-59.

Armamentul:
 Tun: 20 mm;
 Rachete aer-aer: AIM-9 Sidewinder;
 Bombe: 1.955 kg.

Anvergura:
9,25 m;
Lungimea:
14,27 m;
|n`l]imea:
3,45 m;
Greutatea:
6,1 t;
Motoarele:
95,6 kN.

500

Misiuni: sprijin aerian, recunoa[tere.
Utilizatori: Marea Britanie, Spania, SUA.

AV-8 Harrier
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Viteza maxim` (Mach): 2,2
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Plafonul (km): 17,7
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Armamentul:
 Tun: 2 x 30 mm;
 Rachete aer-aer: AIM-9 Sidewinder;
 Bombe: 3.269 kg.
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Raza de ac]iune (km): 2.495

Raza de ac]iune (km): 1.400
Anvergura:
13,62 m ;
Lungimea:
18,31 m;
|n`l]imea:
4,88 m;
Greutatea:
13,83 t;
Motoarele:
2 x 98 kN.
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Armamentul:
 Tun: 30 mm;
 Rachete aer-aer: R-35, R-60;
 Rachete aer-sol: Kh-23, Kh-25, Kh-29;
 Bombe: S-8, S-24, S-25.

Anvergura:
6,68 m;
Lungimea:
16,69 m;
|n`l]imea:
4,11 m;
Greutatea:
6,8 t;
Motoarele:
75,4 kN.

Anvergura:
14,36 m;
Lungimea:
15,53 m;
|n`l]imea:
4,8 m;
Greutatea:
9,5 t;
Motoarele:
2 x 44,2 kN.
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Misiuni: sprijin aerian.
Utilizatori: Bulgaria, Cehia, Slovacia.

Pagin` realizat` de locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

SU-25 Frogfoot
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# Reporter pe frontul… invizibil # Reporter pe frontul… invizibil #

O ZI OBI{NUIT~ |NTR-O UNITATE APARTE
ÆInstruc]ie “la cataram`” \n Centrul de R`zboi Electronic Æ Armata-i grea doar pentru
cine [i-o face grea… Æ Media de v#rst` “bate” spre 30 de ani Æ Din 1992, nici un eveniment
deosebit Æ Toate misiunile – \ndeplinite cu calificativ maxim Æ Locotenentul ing. Argint –
un om de aur: doctorand la 26 de ani! Æ Tehnica \i ascult` doar pe adev`ra]ii profesioni[ti
Æ De 20 de ani, \n fa]a plan[etei

N

imic nu este mai \mb`rb`t`toare, mai fireasc`
[i mai reconfortant`
\ntr-o unitate militar` ca imaginea
desf`[ur`rii instruc]iei. Fiindc`
instruc]ia \nseamn` solda]i, iar
solda]ii \nseamn`, \n mod tradi]ional,
armat`. Instruc]ie de front, cunoa[terea regulamentelor, preg`tire
fizic`, instruc]ie de specialitate,
preg`tirea pentru serviciul de paz`.
Activit`]i specific ost`[e[ti, d`t`toare
de t`rie fizic` [i moral`, garan]ia
\ndeplinirii cu succes a tuturor
misiunilor \ncredin]ate celor afla]i
sub Drapel.
Dar, aten]ie, nu ne afl`m \ntr-o
unitate de infanterie, \ndeob[te
“pus`” pe instruc]ie “la cataram`”.
Locul document`rii noastre este o
entitate prin excelen]` tehnic`,
specializat` \n \ndeplinirea unor
misiuni specifice r`zboiului electronic. Cu at#t mai mult pot surprinde
secven]ele cu care \ncepem
reportajul. |ns` ele sunt reale,
autentice, sugestive. A[adar, nimic
mai normal: subunitatea comandat`
de sublocotenentul Ilie Sava
“face” instruc]ie. Dup` doar trei luni
de c`t`nie, tinerii recru]i au \nv`]at
deja “cu ce se m`n#nc`” \ntoarcerile
de pe loc [i din mi[care, m#nuirile
armei, pasul de defilare, mersul
t#r#[, alerg`rile \n forma]ie, cu masca
pe figur`. Ba, au executat [i dou`
[edin]e de tragere \n poligon, iar \n
urm` cu c#teva zile au intrat \n primul
lor schimb de santinel`. Sunt m#ndri
de isprava lor, par mai b`rba]i, mai
\ncrez`tori \n ei. Soldatul Roger
Toma a avut onoarea s` str`juiasc`
neclintit Drapelul de Lupt` al unit`]ii
– simbolul vitejiei, gloriei [i onoarei
militare. La r#ndul lui, soldatul
Valentin B`dic` [i-a f`cut datoria
la obiectivul \ncredin]at spre paz` [i
ap`rare. Recunoa[te c` mai are
unele st#ng`cii, \i e dor de cei
de-acas`, \nc` nu s-a deprins cu
m#ncarea de la “cazan”, dar, sus]ine
el cu convingere, “armata-i grea doar
pentru cine [i-o face grea”. {tie el la
cine [i la ce se refer`, \ns` prefer`
s` nu-[i “b#rfeasc`” tovar`[ul de
grup`. La urma urmei, n-or s` fac`
numai serviciu de paz`. Au \nceput
instruc]ia de specialitate, abia
a[teapt` s` treac` pe sta]ie, ca
operator bruiaj.

L

`s`m subunitatea s`-[i
vad` de instruc]ie [i
intr`m \n biroul comandantului. Ne \nt#mpin`, z#mbind
cald, colonelul Alexandru
Dumitriu. La 48 de ani ai s`i, pare
\nc` t#n`r de tot, [i-a p`strat alura
atletic`, mersul drept [i suplu. Doar
p`rul, pu]in grizonat, \i tr`deaz`
grijile, stagiul de 13 ani la comanda
unit`]ii. |i place s` vorbeasc` despre

subordona]ii s`i – “speciali[ti unul
[i unul” –, despre tinere]ea lor de
invidiat – media “bate” spre 30 de
ani! –, despre principalele misiuni al
Centrului de R`zboi Electronic:
cercetarea prin radioloca]ie a
spa]iului aerian; descoperirea [i
urm`rirea mijloacelor de atac aerian;
cercetarea mijloacelor radio;
neutralizarea prin bruiaj a leg`turilor
de conducere sol-aer [i aer-aer ale
avioanelor inamice; neutralizarea
prin bruiaj a instala]iilor de la bordul
mijloacelor aeriene; acoperirea unor
obiective importante prin bruiaj de
radioloca]ie, radio [i radionaviga]ie;
neutralizarea surselor de emisie ale
obiectivelor cercetate.
Nu intr` \n detalii tehnice. Nici
n-ar fi cazul. Unitatea are profilul ei
aparte [i esen]iale sunt profesionalismul oamenilor, devotamentul lor \n serviciu – majoritatea
execut` ture operative \n sistem de
24 cu 72 de ore –, rezultatele
concrete de zi cu zi. Iar acestea sunt
cu adev`rat demne de toat` lauda.
Toate misiunile au fost \ndeplinite
cu calificative maxime, chiar [i c#nd
mai aproape sau mai departe de noi
s-au desf`[urat conflicte militare
intense. Din 1992, unitatea nu s-a
\nregistrat cu nici un eveniment
deosebit. La inspec]ii [i controale,
calificativele au fost foarte bune, cu
o excep]ie, \n 2002, c#nd a fost doar
bun. De asemenea, la tragerile cu
armamentul din dotare, la aplica]ii,
la alte activit`]i ordonate –
aprecierea a fost “FOARTE BINE”.
Fire modest`, colonelul Dumitriu nu-[i arog` aceste succese. A[a
cum iube[te florile – are o mul]ime
de ghivece \n biroul s`u, altfel sobru
[i… func]ional –, tot a[a iube[te [i
cinstea [i adev`rul. |n dreptul
fiec`rei misiuni \ndeplinite exemplar, al fiec`rui succes, domnia sa
pune unul sau mai multe nume,
uneori o list` \ntreag` de ofi]eri,
mai[tri militari, subofi]eri, militari
angaja]i pe baz` de contract, salaria]i
civili. To]i formeaz` o ECHIP~, un
colectiv sudat, unit prin mii [i mii de
fire, inclusiv afective, inclusiv
sentimentale…

|

mpreun` cu comandantul
unit`]ii, mergem \n Punctul
de comand` [i conducere, al
c`rui [ef este locotenentul Alin
Voicu. Totul este impresionant,
perfect sincronizat cu misiunile ce
trebuie executate. Aparatur`
radioelectronic` performant`, h`r]i
caroiate savant, plan[ete \n continu`
dinamic`, monitoare pentru sintetizarea datelor. Dincolo de ele, doar
sugerate printr-un b#z#it fin,
infinitatea undelor hertziene, goana
nebun` a mesajelor, intersectarea
halucinant` de frecven]e, miriadele

de cifre [i litere ce compun [i
recompun clip` de clip` unul [i
mereu altul front invizibil al
r`zboiului electronic.
|ntr-un spa]iu relativ \ngust, \[i
unesc inteligen]a [i profesionalismul, experien]a [i intui]ia,
capacitatea de analiz` [i sintez`,
discern`m#ntul [i flerul maiorii
Florin Nena [i Tiberiu B`l`[oiu
– ambii speciali[ti cu \nalt` calificare,
buni cunosc`tori de limbi str`ine
(englez`, francez`, italian`) –,
c`pitanii Florin Berchez [i
Cristian Solonariu, locotenen]ii
Florin Ignat [i Marius C#mpanu.
Dintre ace[tia, cel mai… titrat ([ef
de promo]ie \n 1998) [i fericit (se
va c`s`tori \n cur#nd cu aleasa inimii
sale, care are [i… cas`!) este
locotenentul C#mpanu. Iar cel mai
norocos este c`pitanul Solonariu, a
c`rui so]ie lucreaz`, ca plan[etist`,
\n aceea[i unitate. To]i sunt nota]i,
an de an, cu calificativul “FOARTE
BUN” [i sunt lega]i prin str#nse
rela]ii de prietenie sincer`.
Doar maiorul Florea P#rvu,
expert \n bruiaj de radioloca]ie, are
un mare of: de exact doi ani, face
naveta la Ro[iori de Vede [i retur,
\ntruc#t n-a primit cas` pentru el [i
familie. |n schimb, locotenentul
inginer Cornel Argint este unicat
\n cadrul Centrului: la v#rsta de 26
de ani, a ob]inut, cu nota 10,
masteratul \n ingineria sistemelor de
avia]ie, iar anul viitor va sus]ine teza
de doctorat cu tema “Aspecte
privind contaminarea organismului
uman cu radia]ii electromagnetice”.
Recunoa[te, z#mbind, c` subiectul
i-a fost inspirat de t#n`ra lui so]ie,
profesoar` de biologie. A[a cum
aprecia comandantul unit`]ii, “Argint
este un om… de aur. Este m#ndria
noastr` [i-i apreciem \n mod
deosebit temeinicia cuno[tin]elor”.
Mai concret: \n ultimii trei ani, a fost
notat cu calificativul “EXCEP}IONAL”! Dar, recunoa[te cu fair play
Argint, “nici cu c`pitanul ing.
Ionu] Ilie nu ne este ru[ine”. {i are
perfect` dreptate. Ionu] lucreaz` \n
compartimentul logistic [i st`p#ne[te foarte bine limba englez`.
Anul trecut, el a fost selectat pentru
un curs de patru luni \n Statele Unite
ale Americii, pe linie de specialitate,
de unde s-a \ntors cu calificativul
maxim. Cum trebuie remarcate [i
eforturile unui num`r impresionant
de cadre ale unit`]ii de a-[i completa
studiile. Astfel, cinci locotenen]i –
Constantin Filip, C`t`lin
Ungureanu, Alin Voicu, Adrian
Dobrea [i Sorin Minu – [i trei
mai[tri militari – Constantin
P`un, Dan Costia [i Vasilic`
Mihalache – au absolvit sau sunt
studen]i la Politehnic` sau ASE. Un
sincer bravo tuturor!

L

a sugestia comandantului,
continu`m documentarea
\n biroul locotenentcolonelului Lucian {arl`u, [eful
de stat major al unit`]ii. De[i are
mult de lucru, domnia sa ne pune la
dispozi]ie o serie de aspecte ce
vizeaz` disciplina [i ordinea
interioar`, serviciul de paz`, instruc]ia militar` general` [i de
specialitate, asigurarea logistic` a
Centrului, situa]ia cu nevoile de
locuin]`, perspectivele nu tocmai
optimiste privind \ncadrarea pe
func]ii la nivel de subofi]eri [i militari
angaja]i pe baz` de contract. Conducerea unit`]ii face importante
eforturi [i demersuri ierarhice
pentru p`strarea cadrelor valoroase, punerea de acord a gradelor
militare cu func]iile prev`zute \n
statul de organizare, preg`tirea pe
filier` indirect`, pentru a deveni
subofi]eri, a unor “maci” care se
apropie de limita de v#rst` prev`zut`
de lege – 35 de ani. De asemenea,
unitatea este preocupat` de dotarea
cu aparatur` specific` modern`,
plurifunc]ional`, [i, nu \n ultimul r#nd,
de prelungirea duratei de func]ionare a autospecialelor din \nzestrare.
Despre acest ultim aspect
discut`m [i cu maistrul militar
clasa I Anton Ceriu, [ef de sta]ie
de radioloca]ie [i [ef de depozit
materiale tehnice de radioloca]ie [i
transmisiuni. Este de aproape 20 de
ani \n unitate [i cunoa[te toate
tainele profesiei. Da, o duc cam greu
cu piesele de schimb de la unele
sta]ii, \ns` nu fac din asta o tragedie.
“Tehnica \i ascult` doar pe adev`ra]ii
speciali[ti”, este de p`rere Ceriu, [i
mai t#n`rul s`u coleg, maistrul
militar Vasile Mihalache, \i d`
dreptate. De altfel, de aceea s-a [i
\nscris la facultate – s` acumuleze
noi cuno[tin]e, care s`-i permit` s`
g`seasc` solu]ii optime pentru orice
situa]ie ivit` la locul de munc`. Cei
doi sunt [i prieteni buni, Ceriu
tr`g#ndu-se din Vii[oara de Vaslui,
iar Mihalache din B`i[e[tii de
Vrancea. Sunt mul]umi]i c` li se
apreciaz` munca, sunt bucuro[i c`
sunt utili celor din jur…
|n pauza ce a urmat, s-a prezentat
la… interviu distinsa doamn`
Elisabeta Bl`ju], operatoare
pentru cercetarea spa]iului aerian,
mai pe scurt, plan[etist`. De exact
20 de ani lucreaz` \n aceast` unitate,
adun#nd experien]`, bune aprecieri,
respect, recuno[tin]a celor mai
tineri. Se g#nde[te cu oarecare
regret la apropiata ie[ire la pensie.
De[i so]ul s`u, care a fost colonel
inginer \n Statul Major al For]elor
Aeriene, a spus… “adio, arme”, \ns`
nu [i activit`]ii de inginer. E greu s`
te despar]i de colegii [i prietenii deo via]`, e greu s` renun]i la profesia

care ]i-a adus at#tea [i at#tea
satisfac]ii. Dar vremea curge \nainte
[i fiec`ruia \i vine r#ndul la predarea
[tafetei \n m#ini mai tinere. P#n`
atunci \ns`, doamna Bl`ju] \[i vede
\nainte de treab`, face tur` 24 cu 72,
st` cu ochii pe imensa plan[et`,
topeaz`, modific` itinerare,
transmite mesaje dup` mesaje. S-a
obi[nuit f`r` s#mbete [i duminici –
“doar c#te una pe lun`”! –, s-a obi[nuit
s` se odihneasc` ziua [i s` g`teasc`
la ore imposibile. Dar e fericit` c`
are familie unit`, c` are doi nepo]i
dr`g`la[i, c` este iubit` [i apreciat`
de ai ei.
St`m de vorb` pe \ndelete [i cu
doi “maci”: caporalii Cristian
Lupu [i Valentin Nicolae. Cristian
are 28 de ani [i este radiotelegrafist
clasa a 2-a. Se descurc` bine, \i place
armata, \i place \n unitate [i ar vrea
s` se \nscrie la [coala de subofi]eri
pe filier` indirect`, pentru a… ie[i la
pensie de aici, din Centru. Dar,
pentru siguran]`, s-a \nscris [i la
Facultatea de jurnalistic`, pe care o
va absolvi anul viitor. Atunci va
decide ce [i cum. Dar pentru
Valentin, tot radiotelegrafist, care
peste o lun` va \mplini 35 de ani,
lucrurile nu sunt prea simple. Ca
s`-l lini[teasc`, [eful de stat major \l
asigur` c` va r`m#ne mai departe
“pe func]ie”. A[a s` fie! Pentru c`,
altfel, Valentin va trebui s` se apuce
de… agricultur`, de lucrarea
p`m#ntului.

z
S-a f`cut ora 15.30 [i
cadrele care nu sunt \n tur`
operativ` se \ndreapt` spre
autobuzul care \i va transporta acas`. R#d, glumesc, se
amuz` de orice. C#]iva locotenen]i privesc cu oarecare
p`rere de r`u spre terenul de
fotbal. Ar face o miu]`, dar a
doua zi au “program \nc`rcat” [i e mai bine s` vin`
odihni]i la serviciu.
De la poarta caz`rmii,
unitatea pare una obi[nuit`.
{i, \ntr-un fel, chiar este. C`ci
este imposibil s`-]i imaginezi,
nepus \n tem`, c` prin
s`ge]ile at#t de cumin]i ale
antenelor mai \nalte ori mai
scurte se poart`, invizibil, un
r`zboi adev`rat, necesar, [i
totu[i pa[nic, nev`t`m`tor \n
esen]a lui: r`zboiul electronic.

z
Colonel (r) NICOLAE RADU
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Este o obi[nuin]` pentru mul]i dintre
noi, ca dup` o zi de munc` s` ne
cufund`m \n ambian]a c`minului propriu,
\n cel mai confortabil fotoliu din cas`, s`
urm`rim cu nesa] [tirile de pe canalele
T.V., s` savur`m ultimele informa]ii pe
Internet sau s` ne \ntindem pe pat cu o
carte bun` \n m#n`. {i, dac` sim]im
nevoia unui repaus, astfel \nc#t s` ne
destindem o bun` parte a masei
musculare, de ce oare nu avem dreptul
la acela[i regim de via]` [i pentru
musculatura ocular`?
Ochiul uman are capacitatea de a
vedea clar la diferite distan]e,
prin modificarea puterii sale
dioptrice; cu alte cuvinte, at#t
timp c#t privirea este fixat`
la distan]`, ochiul este
relaxat; pe m`sur` ce
imaginea fixat` se apropie, ochiul face
un efort menit s` permit` o vedere clar`
aproape (acomoda]ie). Acest lucru ar
putea sugera clar c` pentru a ne relaxa
musculatura ocular` este suficient s`
privim undeva \n dep`rtare, la un reper
situat la peste 5 metri. Este un remediu
sigur pentru persoanele f`r` vicii de
refrac]ie. A[adar, savurarea unui roman,
oric#t de palpitant s-ar dovedi [i oric#t
de relaxant ar p`rea la prima vedere, ca
de altfel orice alt` activitate care solicit`
vederea de aproape, necesit` un efort
ocular pe care nu-l con[tientiz`m [i care,
cumulat \n timp [i \n lipsa unui repaus
ocular adecvat poate genera nepl`ceri.
Un alt mod pl`cut [i “relaxant” de a
ne petrece timpul liber este… calculatorul. Opera]iunile efectuate de acesta
sunt influen]ate de capacit`]ile vizuale
ale utilizatorului, de caracteristicile
echipamentului [i, nu \n ultimul r#nd,
de mediul exterior. |n fa]a calculatorului,
\ntr-un interval de timp relativ scurt,
aten]ia [i privirea operatorului sunt
\mp`r]ite \ntre sursa de informare,
tastatura aparatului [i monitor. Cerin]ele
vizuale difer` fa]` de fiecare component`

\n parte [i efectele lor duc la apari]ia unor
probleme asem`n`toare cu cele induse
de munca obi[nuit` de birou. Sunt
semnalate: \nro[irea ocular` [i periocular`,
astenia acomodativ` sau a[a numita
oboseal` ocular`, dureri de cap (cefalee),
senza]ie de c`ldur` [i m#nc`rime \n jurul
ochilor, vedere neclar` sau dublat`
(diplopie) [i, nu \n ultimul r#nd, a[a numita
durere fizic` ocular`. Din fericire, toate
aceste efecte sunt temporare, ele dispar
dup` o perioad` de odihn`, dar reapar dup`
reluarea lucrului.
Tot mai frecvent pacien]ii, utilizatori
ai calculatoarelor, se pl#ng: “monitorul
mi-a stricat ochii”. Nu exist` dovezi c`

a privirii [i a pozi]iei capului, \ntre cele
trei componente: monitor, tastatur` [i
textul al`turat, schimbare realizat` \ntrun interval redus de timp, sunt premisele
sigure ale oboselii musculaturii
interesate \n acest joc. Mai mult dec#t
at#t, \n condi]iile utiliz`rii unui monitor
cu performan]e reduse (semne mici,
[terse, f`r` contrast adecvat) se pot
accentua acuzele men]ionate. Dac`
cerin]ele necesare pentru o vizualizare
corect` sunt satisf`c`toare, atunci
probabilitatea apari]ei fenomenului de
suprasolicitate ocular` este relativ mic`.
Este benefic` folosirea de monitoare de
calitate superioar`, ce permit vizualizarea
unor caractere curate [i
stabile [i citirea cu u[urin]`
a textelor. Vizibilitatea
caracterelor depinde de
contrastul [i de gradul de
iluminare al fundalului.
Marea majoritate a monitoarelor au un
afi[aj pozitiv (caracterele apar luminoase
pe un fundal \ntunecat). Trebuie acordat`
posibilitatea utilizatorului de a regla
intensitatea luminoas` a caracterelor [i
a fundalului, asigur#nd \n felul acesta
valoarea optim` \ntre contrast [i
iluminarea mediului \nconjur`tor.
Claritatea imaginilor influen]eaz`, de
asemenea, vederea: caracterele bine
conturate sunt u[or perceptibile, \n
schimb, dac` marginile lor sunt [terse,
caracterele \nvecinate se \ntrep`trund,
calitatea imaginii sufer`, recunoa[terea
lor determin#nd suprasolicitarea ochilor.
Toate acestea sunt motive mai mult
dec#t convig`toare de a solicita o
consulta]ie oftalmologic`. Este important
de cunoscut c`, la ora actual`, exist`
lentile optice special concepute pentru
utilizatorii de calculatoare, lentile tratate
antireflex, dar [i posibilitatea sus]inerii
st`rii de oboseal` excesiv` oculare cu
preparate medicamentoase.

S` ne p`str`m
lumina ochilor!

OGLINDA A D N I L G O
RETROVIZOARE

lucrul la calculator cauzeaz` afec]iuni
vizuale, dar \n cazul unor condi]ii
neadecvate, se ajunge la suprasolicitarea
ochilor. Munca efectuat` \n fa]a
monitoarelor accentueaz` [i mai mult
problemele vizuale anterioare ale celui
care lucreaz`, indiferent de faptul c` poart`
sau nu ochelari. Poate s` constituie un
impediment capacitatea de acomodare
limitat` a ochiului sau faptul c` ochelarii,
care fac posibil` citirea textelor tip`rite la
o anumit` distan]`, nu asigur` un confort
bun vizual la distan]a la care se afl`
monitorul.
Efectele oboselii vizuale apar mai ales
atunci c#nd ochiul este supus unei
solicit`ri \n condi]ii vizuale necorespunz`toare, indiferent de durata de lucru.
Aceste condi]ii se pot datora ilumin`rii
necorespunz`toare, particularit`]ilor
muncii efectuate, sau tulbur`rilor de
vedere ale persoanelor \n cauz`, \n lipsa
corec]iei optice adecvate. Activitatea
prelungit` \n fa]a calculatorului presupune
suprasolicitarea musculaturii globilor
oculari, care asigur` acomoda]ia (vederea
clar` aproape), convergen]a [i modific`rile
diametrului pupilar. Schimbarea frecvent`

s`rit din ma[in`, [i-a rupt c#teva coaste, era s`
moar`. U[oare leziuni au suferit [i ceilal]i militari
afla]i \n cabin`.

Pentru evitarea
accidentelor de circula]ie
De[i, fa]` de aceea[i perioad` a anului
trecut, num`rul accidentelor de circula]ie pe
drumurile publice s`v#r[ite de personalul militar
din structurile Statului Major al For]elor Aeriene,
at#t cu autovehicule proprietate personal`, c#t
[i cu autovehicule militare, este cam acela[i,
acestea s-au amplificat ca gravitate. Din
nefericire, trei persoane [i-au pierdut via]a \n
\mprejur`ri de nimeni dorite.
Cel mai recent caz este al locotenentului
Leonard Cadar. O via]` curmat` at#t de timpuriu,
din motive ce puteau fi evitate! |mpreun` cu el
[i-a g`sit sf#r[itul \nc` o persoan` care era \n
ma[in`, unchiul so]iei. Dou` familii \ndoliate.
Pagube materiale mari la ambele autovehicule
implicate \n accident.
T#n`rul ofi]er se \ntorcea, al`turi de ruda
sa, dintr-o vizit`. Pe raza localit`]i Comarnic,
jude]ul Prahova, la trecerea peste un pod,
datorit` neadapt`rii vitezei la condi]iile de drum,
a pierdut controlul volanului [i s-a lovit de
parapetul acestuia. Ma[ina a rico[at pe
contrasens [i s-a izbit violent de o autoutilitar`
ARO-320, care circula regulamentar. O frac]iune
de secund` [i cei doi n-au mai putut fi salva]i.
Numai norocul a f`cut ca, \ntr-o alt` situa]ie,
s` nu se petreac` \nc` o tragedie. Din cauza
exploziei, pe fa]` dreapta, a anvelopei unui
camion militar care circula pe o [osea \n jude]ul
Cara[-Severin, maistrul militar aflat la volan a
pierdut controlul asupra autovehicului care s-a
oprit \ntr-un gard de beton. Speriat, [oferul a

Discut`m cu locotenent-colonelul ing. Ion
Gurgu despre aceste evenimente [i alte dou`
care au avut loc de la \nceputul anului. |n mare
parte ele s-au produs pe fondul oboselii, al lipsei
de experien]`, al neadapt`rii vitezei la condi]iile
de trafic.
Iat` de ce, \n condi]iile unui trafic mai intens
\n sezonul care urmeaz`, este bine s` se aib`
\n aten]ie m`suri de prevenire a accidentelor.
De[i ar p`rea c` nu toate precau]iile sunt de
acela[i rang ca importan]`, via]a a confirmat c`
una este tot la fel de \nsemnat` ca [i cealalt`.
Fie c` este vorba de verificarea minu]ioas` a
st`rii tehnice a autovehiculului, a sistemelor de
direc]ie, fr#nare etc. sau de portul, obligatoriu,
al centurii de siguran]`. Av#nd \n vedere c`
temperaturile sunt \n cre[tere, speciali[tii
recomand` ca ma[inile s` fie echipate cu
anvelope bune, \ncingerea asfaltului
determin#nd explozii ce ar putea avea urm`ri
catastrofale. |n aceea[i ordine de idei, este de
preferat s` se evite deplas`rile \n timpul amiezii,
c#nd motorul se supra\nc`lze[te, oboseala,
toropeala, generate de c`ldurile mari pot cauza
sc`derea aten]iei.
Locotenent-colonelul Gurgu este de p`rere
c` persoanele care au autoturisme mai vechi
trebuie s` aib` \n vedere executarea unor
controale tehnice am`nun]ite la ateliere service
autorizate. |n cazul deplas`rilor mai lungi, este
foarte indicat s` se fac` un calcul al timpului \n
a[a fel \nc#t s` nu fie nevoie s` se apese pedala

Maior dr. AURORA NICODIN,
medic primar oftalmolog INMAS

de accelera]ie mai mult dec#t este normal.
Traficul \n localit`]ile mari poate fi ocolit,
apel#ndu-se la circula]ia pe [oselele de centur`.
Pentru a nu fi supu[i necazurilor de tot felul,
inclusiv celor provocate de aplicarea amenzilor
legale, dotarea autovehiculelor cu extinctor, acolo
unde este cazul [i cu l`di]e de nisip, cu truse
medicale, triunghiuri reflectorizante este, de
asemenea, indicat`, f`r` doar [i poate.
|ncadrarea \n toate aceste obliga]ii vitale,
asociat` cu luarea tuturor m`surilor ce se
consider` necesare, creaz` un cadru prielnic
evit`rii accidentelor de circula]ie.

MEMORII
TULBUR~TOARE
|n cei peste 13 ani care s-au scurs de la
Revolu]ia din Decembrie 1989, s-a scris mai
mult dec#t oric#nd \n deceniile anterioare
despre participarea For]elor Aeriene ale
Rom#niei la ac]iunile de lupt` din cel de al
doilea R`zboi Mondial. Subiecte considerate
tabu \n fostul regim, cum a fost,
de pild`, campania din Est, \[i
afl` acum o larg` reflectare nu
numai \n mass-media, ci [i \n
lucr`ri de memorialistic`, studii
[i cercet`ri, volume de
beletristic`.
O vast` [i documentat`
\ntreprindere \n aceast`
direc]ie s-a materializat,
\nainte de toate, \n cele nou`
volume editate de Asocia]ia
Na]ional` a Veteranilor de
R`zboi [i incluse \n ciclul
“Veterani pe drumul
onoarei [i jertfei”, \n
cele dou` c`r]i consacrate
\n exclusivitate ac]iunilor avia]iei, precum
[i \n alte lucr`ri ale istoricilor militari ori
ap`rute sub egida unor filiale jude]ene
ANVR.
Un asemenea demers s-a concretizat
[i \n aceast` lun`, prin lansarea volumului
“Ne-am ap`rat glia, credin]a [i
neamul”, elaborat de filiala “Dimitrie
Cantemir” a sectorului 4.

P

romo]ia 10 mai 1945 de adjutan]i
aviatori, numit` [i “Promo]ia
P`cii”, s-a \nt#lnit, pentru a 20-a
oar` de la absolvire. Este un caz, credem,
unic. Din c#te cunoa[tem, nici o alt` serie de
pilo]i nu a mai realizat p#n` acum o asemenea
performan]`.
Potrivit celor declarate de majoritatea
participan]ilor, meritul incontestabil \n aceste
reu[ite revine unui om de mare suflet, c`pitancomandorul (r) Mihail Nicolau [i so]iei sale,
actri]a Constan]a Nicolau, care \n to]i ace[ti
ani au f`cut mari eforturi, inclusiv materiale [i
financiare, pentru a asigura revederea
supravie]uitorilor acestei promo]iei.
Evenimentul a debutat la Monumentul
Eroilor Aerului, unde au fost evocate momente
din acei ani, numele celor ce s-au jertfit \n
slujba aripilor rom#ne[ti, \n a c`ror memorie
s-a p`strat un moment de reculegere.
Activitatea a continuat la Baza 90
Transport Aerian. Absolven]ii, fo[ti instructori
de zbor, elevi ai acestora din seriile ulterioare
au prezentat aspecte din timpul [colii [i din
perioada c#t s-au aflat \n aeronautic`.
Formarea lor ca zbur`tori av#nd loc \n anii
r`zboiului, parte dintre adjutan]i [i-au continuat

|nt#lnire
de suflet
studiile la {coala de ofi]eri navigan]i, ajung#nd
comandan]i de unit`]i [i mari unit`]i, cadre de
valoare ale avia]iei noastre militare. Al]ii au
avut de \ndurat nedrept`]ile totalitarismului, fiind
\nl`tura]i abuziv din armat`, suferind, timp de
peste patru decenii, o serie de priva]iuni
materiale [i morale. Drumul \n via]` al
absolven]ilor, din care mai sunt \n via]` 20, a
fost surprins \n evoc`ri memorialistice [i \n
versuri de neobositul aviator [i scriitor Mihail
Nicolau, \n cele dou` volume ale sale
“Schimbare de destin” [i “Zbor \nfr#nt”.
Manifestarea a beneficiat de sprijinul
Statului Major al For]elor Aeriene, personal al
[efului categoriei noastre de for]e armate,
generalul-locotenent Constantin Gheorghe.
Participan]ii au adus c`lduroase mul]umiri
conducerii [i personalului Bazei 90 Transport
Aerian “Gheorghe B`nciulescu”, precum [i
forma]iei de estrad` a Cercului Militar din
Ploie[ti pentru contribu]ia deosebit` la
finalizarea, \n cadru pl`cut, a ac]iunii.

Pagin` realizat` de comandor (r) PETRE B@N~
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VIOREL PANAITESCU: V` d`m
o veste bun` dumneavoastr` [i fiului
dumneavoastr`, Marcel. Potrivit
proiectului noii legi privind preg`tirea
popula]iei pentru ap`rare, aprobat zilele
trecute de Guvern, durata stagiului militar
obligatoriu se reduce de la un an la 9
luni, iar serviciul militar cu termen redus,
efectuat de absolven]ii de \nv`]`m#nt
superior (cazul fiului dumneavoastr`), se
mic[oreaz` de la 6 luni la 4 luni. De
asemenea, durata serviciului civic \n
folosul comunit`]ii (fostul serviciu militar
alternativ), \ndeplinit de tinerii care, din
motive religioase, nu pot pune m#na pe
arm`, se reduce de la doi la un an, iar
pentru absolven]ii institu]iilor civile de
\nv`]`m#nt superior – de la un an la 6
luni. |n conformitate cu prevederile noii
legi, tinerii care au \mplinit v#rsta de 28
de ani [i nu doresc s` efectueze stagiul
militar pot pl`ti o sum` compensatorie,
al c`rei cuantum va fi stabilit, anual, prin
hot`r#re de guvern. Proiectul de lege
mai prevede c` [i femeile pot efectua, la
cerere, serviciul militar. |ns` ele vor fi
obligate la desp`gubiri dac` pe durata

Cartea, ap`rut` \n condi]ii grafice
deosebite, la Editura Olimp, reune[te
pe l#ng` memorii ale unor veterani din
trupele de uscat [i marin`, m`rturii
elocvente, de o mare \nc`rc`tur` emo]ional`, ale aviatorilor [i artileri[tilor
antiaerieni. Episoade tulbur`toare din
ac]iunile lor, desf`[urate la bordul
avioanelor, \n pozi]iile de tragere ale
tunurilor [i mitralierelor antiaeriene, sau
pur [i simplu cu arma \n m#n`, ca ni[te
veritabili infanteri[ti, sunt descrise cu lux
de am`nunte, pun#nd \n eviden]` curajul
[i eroismul cu care bravii
veterani din For]ele
Aeriene [i-au f`cut datoria
fa]` de ]ar`.
Dar faptele lor de arme
transpar nu numai din
memoriile proprii, ci, a[a
cum sublinia \n “Cuv#nt
\nainte” generalul (r) Marin
Badea Dragnea, pre[edintele Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor de R`zboi,
[i din ac]iunile descrise de
ceilal]i fo[ti lupt`tori care-i
glorific` pe camarazii din alte
arme, pe “aviatorii afla]i singuri
sub cupola cerului, \n b`taia
artileriei antiaeriene sau a focului
necru]`tor al aparatelor de zbor du[mane,
st#rnind admira]ia combatan]ilor tere[tri
pentru curajul lor”.
O carte care se recomand` de la sine
[i care ofer` numeroase pilde de
patriotism, de d`ruire ost`[easc`.

stagiului militar r`m#n \ns`rcinate [i
doresc s` p`streze sarcina.
Colonel (r) VALENTIN GROSESCU: |n virtutea unei recente
conven]ii \ncheiate \ntre Direc]ia
Financiar-Contabil` din Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale [i C.N. “Po[ta Rom#n`”
S.A., pensionarii militari pot solicita virarea
pensiei lunare \ntr-un cont curent
personal. Pentru aceasta, titularul care
opteaz` ca achitarea drepturilor ce i se
cuvin s` se efectueze prin cont bancar va
solicita, \n scris, unit`]ii bancare la care s`
se fac` viramentul deschiderea unui cont
curent. Dup` aprobare, titularul va depune
la subunitatea po[tal` care \l deserve[te o
cerere prin care va solicita ca pensia s`-i
fie virat` \n contul respectiv, f`c#nd dovada
calit`]ii de pensionar militar (cu un mandatcupon de plat`). Virarea sumelor reprezent#nd drepturile de pensii ale
beneficiarilor titulari de conturi curente
personale se va efectua la data de 14 a

lunii de plat` sau \n urm`toarea zi
lucr`toare, dac` 14 este zi nelucr`toare.
A[adar, domnule colonel, pute]i trece la
forma dorit` de livrare a pensiei.
Sergent-major MARIANA IEPURA{: |n num`rul anterior al
publica]iei noastre am scris, dup` cum
a]i v`zut, o pagin` despre fetele care
urmeaz` cursul de subofi]eri pe filier`
indirect`. |ntr-un viitor foarte apropiat,
vom poposi [i \n unitatea \n care sunte]i
\ncadrat` pentru a relata despre modul
\n care aplic` \n practic`, fetele care au
absolvit deja cursul, cuno[tin]ele
asimilate. Fi]i sigur` c` nu v` vom ocoli.
Comandor (r) IOAN POPESCU:
Da, vom continua seria articolelor
consacrate veteranilor de r`zboi din
For]ele Aeriene care s-au afirmat \n
timpul luptelor din cea de a doua mare
conflagra]ie a secolului trecut. {i cum
dumneavoastr` sunte]i unui dintre ei,
poate dintre cei mai reprezentativi, cu
peste 150 de misiuni cu avionul de
bombardament, v` ve]i reg`si negre[it
\n paginile revistei.
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AVIATORI
GERMANI
{I
ROM@NI
|N
MISIUNE
“CER
DESCHIS”
S-a \ncheiat, cu succes, cea de a
14-a misiune comun` rom#nogerman` pe rela]ia “Cer Deschis”.
Activitatea a avut trei componente
principale, const#nd \n executatea
de c`tre partea german` a unui zbor
de observare deasupra teritoriului
]`rii noastre, sprijinirea sistemului
“Cer Deschis” al Rom#niei \n
preg`tirea datelor necesare
certific`rii interna]ionale –
executarea de zboruri pentru
culegere de date, cu survolarea
]intei de calibrare, calculul
parametrilor [i ob]inerea valorilor
pentru \n`l]imea de zbor care va fi
notificat` de Rom#nia cu ocazia
certific`rii – [i prezentarea de c`tre
echipa noastr`, condus` de
comandorul Liviu Grigorescu, a
noului tip de senzor instalat la
bordul avionului rom#nesc de
observare – camera fotoaerian` tip
RC-20. Aceast` ultim` ac]iune a
vizat \ndeplinirea obliga]iilor
asumate de ]ara noastr` ca parte la
Acordul “Cer Deschis” rom#noungar. |n acest scop au fost prezen]i
[i doi exper]i din ]ara vecin`. Echipa

La Academia For]elor Aeriene
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german` a fost condus` de
locotenent-colonelul Peter Lohr.
Locul de operare au fost bazele
aeriene Otopeni [i Boboc, care au
asigurat personalul [i condi]iile
necesare preg`tirii, desf`[ur`rii [i
evalu`rii activit`]ilor.
Echipamentele [i aparatura de
m`sur` [i control \n vederea
execut`rii zborurilor pentru
culegere de date [i prelucr`rii
rezultatelor au fost aduse \n
Rom#nia de echipa german`, care
a inclus [i exper]ii necesari instal`rii
[i oper`rii.
Pentru \ndeplinirea scopurilor
fixate s-a constituit o echip`
multina]ional`, format` din exper]ii
celor trei ]`ri, care a reu[it s` execute
\n totalitate activit`]ile planificate [i
s` ob]in` rezultatele scontate.
Zborul de observare a constituit
o bun` ocazie de preg`tire comun`
a sistemelor na]ionale “Cer
Deschis” ale Rom#niei [i Germaniei.
|n afara echipelor “Cer Deschis”
care au executat misiunea \n teren,
trebuie men]ionate activit`]ile de
asigurare executate de alte

Fotbal

De pe treapta a doua,
cu g#ndul la Cupa UEFA
S-a tras cortina peste cea de-a 85a edi]ie de campionat a sportului rege
– fotbalul. S-a \ncheiat o competi]ie
f`r` virtu]i deosebite, dominat`, ca
[i precedentele, de mediocritate, de
suspiciune [i mult`, mult` g#lceav`.
La final, laurii de campioan` au
revenit echipei RAPID, care a
totalizat 63 de puncte din 90 posibile.
Un succes meritat, ob]inut \ns`, \n
principal, datorit` evolu]iei bune din
tur, c#nd, practic, n-a avut
contracandidate. Au retrogradat
direct UTA [i SPORTUL STUDEN}ESC, iar “POLI” AEK [i O}ELUL
vor sus]ine meciuri de baraj pentru
r`m#nerea \n prima divizie valoric`.
Echipa noastr` de suflet,
STEAUA, s-a clasat pe un mul]umitor, totu[i, loc secund, acumul#nd
56 de puncte – cu 7 mai pu]in dec#t
prima clasat`, dar cu 11 mai mult

Redac]ia

dec#t ocupanta locului trei, GLORIA
BISTRI}A. Locul al doilea pe podium,
care d` dreptul juc`torilor antrena]i
de Victor Pi]urc` s` participe la
preliminariile Cupei UEFA, s` ne
reprezinte \n fotbalul european.
Acum putem analiza “la rece” ce a
mers [i ce nu a mers la STEAUA \n
edi]ia de campionat cu num`rul 85,
ce [anse de progres are echipa \n edi]ia
ce va urma. De[i cu un portar foarte
talentat [i, \n general, constant de-a
lungul celor 30 de etape – l-am numit
pe Martin Tudor –, de[i cu doi funda[i
(Florentin Dumitru [i Mirel R`doi)
“de na]ional`”, \n mod paradoxal,
compartimentul defensiv a fost cel mai
\n suferin]`, aici pierz#ndu-se
majoritatea punctelor importante.
Ap`rarea stelist` a “\ncasat” 27 de
goluri, uneori datorit` gre[elilor
personale ale funda[ilor, alteori din
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structuri implicate – \n special
Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal [i ROMATSA S.A.
Asisten]a acordat` de Germania
\n cadrul preg`tirii pentru
certificare a sistemului nostru “Cer
Deschis” este esen]ial` \n atingerea
standardelor interna]ionale \n acest
domeniu. Realizarea certific`rii
interna]ionale a avionului [i
senzorilor va permite angajarea \n
alte activit`]i necesare Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale [i altor institu]ii
guvernamentale rom#ne (aerofotogrametrie, cartografie, c`utare [i
salvare, monitorizarea zonelor
sensibile – catastrofe naturale,
ecologice etc).
La succesul activit`]ii au
contribuit [i alte structuri-expert,
cu care s-a realizat o bun`
cooperare. |n acest sens, a fost
remarcat aportul firmei M.T.
ILROM (Kodak), al c`rei reprezentant a participat la activit`]ile
legate de utilizarea filmului
fotoaerian.
PETRE B@N~

cauza nesincroniz`rii \n interven]ii,
“rarefierii” \n situa]iile de contraatac
advers. De-abia dup` \nt`rirea
dispozitivului cu R`chit` [i aducerea
la “\nchidere” a lui Aliu]` [i Bo[tin`,
ap`rarea a c`p`tat mai mult`
siguran]`, mai mult aplomb.
La mijloc, echipa a fost inconstant`,
dar halfia a fost compartimentul forte
\n majoritatea partidelor c#[tigate.
Juc`tori tehnici, iu]i [i abili, Og`raru,
Paraschiv, Opri]a, Ne[u, Falemi au
construit mult [i ingenios, au \mpins
jocul spre poarta advers`, au preg`tit
inteligent ocaziile de gol. Din p`cate,
unul dintre juc`torii steli[ti cei mai
talenta]i, Adrian Neaga, bun [i la
construc]ie [i la finalizare, a fost mai
tot timpul ie[it din form`, iar \n retur
aproape c` nu a jucat, fiind transferat
la echipa de tineret. Credem c` a venit
momentul ca Neaga s` se maturizeze,
s` renun]e la fi]e [i s` pun` osul la
treab` pentru a justifica banii investi]i
pe el, \ncrederea [i simpatia fanilor
care, \nc`, \l mai iubesc.
|n sf#r[it, atacul s-a descurcat
bini[or, a \nscris 42 de goluri, dar a [i
ratat nepermis de mult. De[i a ob]inut
titlul de golgeter, Claudiu

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

Cum mai alearg` timpul… Zici c` zboar`!
Parc` ieri am trecut prima oar` pragul Academiei,
\ncerc#nd s` mimez u[urin]a cu care purtam cel
mai mare geamantan pe care \l g`sisem \n casa
p`rin]ilor mei, \n care m` str`duisem s` \nghesui
toate lucrurile din [ifonier. Trebuia s` fac impresie
bun` \n fa]a noilor mei colegi, chiar dac`, \n
acest scop, am fost nevoit s` fac un “popas” la
jum`tatea distan]ei, nu pentru a-mi trage
sufletul…, ci pentru a-mi lega din nou [ireturile
de la \nc`l]`ri, pe motiv c` le sim]eam… “sl`bite”.
De aceast` dat` am reg`sit cazarma ceva
mai lini[tit` dec#t de obicei. A venit vara [i, o
dat` cu ea, taberele de instruc]ie [i activitatea
practic` \n unit`]ile For]elor Aeriene. Aviatorii
pleac` la zbor, racheti[tii [i artileri[tii – la trageri,
iar meteorologii [i radiolocatori[tii – \n stagiu.
Studen]ii anului IV au sus]inut deja
examenul de competen]` lingvistic` [i se

desf`[oar` \n Academia For]elor Aeriene. De
asemenea, exist` contacte permanente cu
institu]iile similare din Statele Unite ale Americii,
Germania, Fran]a, Grecia, Italia, Polonia,
Ungaria, Bulgaria, Serbia [i Muntenegru.
Frecventele vizite ale delaga]iilor str`ine ofer`
posibilitatea realiz`rii unui benefic schimb de
experien]`, at#t \n privin]a structurii [i
con]inutului procesului de \nv`]`m#nt, c#t [i \n
privin]a formelor de desf`[urare a activit`]ilor
didactice.
|n luna aprilie, Academia For]elor Aeriene a
g`zduit reuniunea Consor]iului institu]iilor militare
de \nv`]`m#nt superior. Aceste \nt#lniri, care se
desf`[oar` trimestrial, reunesc reprezentan]i ai
academiilor din Sistemul Na]ional de Ap`rare,
Ordine Public` [i Siguran]` Na]ional`, ai Direc]iei
Militare de Resurse Umane [i ai Ministerului
Educa]iei [i Cercet`rii, viz#nd adaptarea

preg`tesc pentru cel de licen]`, care se va
desf`[ura \n perioada 7–20 iulie. Acesta va
consta, pe de o parte, \n evaluarea cuno[tin]elor
fundamentale [i de specialitate dob#ndite pe
parcursul celor patru ani de studii, iar pe de alt`
parte, \n prezentarea [i sus]inerea lucr`rilor de
licen]`, ale c`ror teme acoper` o gam` foarte
larg` de domenii [i au fost distribuite studen]ilor
\nc` din anul III.
|n ultima perioad` de timp, o dat` cu decizia
de a permite accesul fetelor \n institu]iile militare
de \nv`]`m#nt, a crescut interesul mijloacelor
de comunicare \n mas` – televiziune, radio,
pres` scris` – pentru activit`]ile care se

\nv`]`m#ntului militar superior la muta]iile care se
petrec \n sistemele de \nv`]`m#nt superior na]ional
[i european, precum [i la cerin]ele beneficiarilor –
unit`]ile militare \n cadrul c`rora \[i vor desf`[ura
activitatea absolven]ii Academiei.
Tot \n luna aprilie, Academia For]elor
Aeriene a fost gazda Sesiunii studen]e[ti de
comunic`ri [tiin]ifice, care a reunit studen]i ai
urm`toarelor institu]ii de \nv`]`m#nt: Academia
Tehnic` Militar`, Academia For]elor Terestre,
Academia For]elor Navale, Academia de Poli]ie,
Universitatea “Spiru Haret” [i Universitatea
“Transilvania”. Au fost prezentate peste 130 de
lucr`ri, \n cele patru sec]iuni ale sesiunii: [tiin]e
exacte [i inginere[ti, [tiin]e militare [i
manageriale, [tiin]e umaniste, sociale [i politice,
tehnica din for]ele aeriene [i utilizarea ei \n lupt`.
Faptul c` lumea [tiin]ei reprezint` un
domeniu de maxim interes pentru studen]ii
Academiei For]elor Aeriene este demonstrat,
printre altele, de preocuparea pentru realizarea
unei reviste de informare [tiin]ific` realizate de
studen]i [i cadre didactice. Nu vor fi neglija]i
nici studen]ii pe care natura i-a \nzestrat cu
talent literar, Revista Academiei For]elor Aeriene
fiind \nso]it` de un supliment de crea]ie.
Prin natura activit`]ilor care se desf`[oar`
\n Academia For]elor Aeriene, aceast` institu]ie
militar` [i-a c#[tigat un loc binemeritat \n
\nv`]`m#ntul universitar de stat, de lung` durat`,
fiind acreditat` prin Hot`r#rea Guvernului
Rom#niei nr.410/2002.
|n prezent, Academia For]elor Aeriene “Henri
Coand`” formeaz` ofi]eri licen]ia]i \n “[tiin]` militar`”,
specializarea “Managementul organiza]iei”, pentru
armele: avia]ie navigan]i (pilo]i), avia]ie nenavigan]i
(controlori de trafic), meteorologie, radioloca]ie,
artilerie [i rachete sol-aer.
Anul acesta, la sf#r[itul lunii iulie, Academia
For]elor Aeriene organizeaz` concurs de
admitere pentru specializ`rile: avia]ie navigan]i
[i artilerie [i rachete sol-aer. Pentru locurile
scoase la concurs pot candida b`ie]i [i fete,
absolven]i de liceu, cu bacalaureat.

R`ducanu a avut o evolu]ie
inconstant`, capriciile lui cost#nd
echipa puncte pre]ioase. L#ng` el,
ba Mutic`, ba Opri]a, ba Al.
Pi]urc`, ba Tric`, ba Og`raru au
punctat pe contraatac sau din faze
elaborate, men]in#nd la cote
normale tradi]ionalul apetit de
goluri al ro[-alba[trilor. Se poate
\ns` [i mai mult, [i mai bine.
Aflat din nou la c#rma echipei,
Victor Pi]urc`, secondat cu brio
de {tefan Iovan, ajutat de ceilal]i
tehnicieni, a reu[it s` pun` pe
picioare un “unsprezece” tehnic,
tenace, eficient. Dar echipa mai
trebuie reglat`, omogenizat`,
\nt`rit` cu valori autentice, de
perspectiv`. De altfel, finan]atorul
echipei, Gigi Becali, a promis noi
achizi]ii, noi acumul`ri calitative,
care s` permit` reintrarea STELEI
\n lupta pentru titlu, \n lupta pentru
afirmare \n fotbalul european.
Felicit`ri tuturor juc`torilor,
antrenorilor [i tehnicienilor [i mult
succes \n Cupa UEFA!
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