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AVIATORI
SPORTIVI
ROM@NI |N
SLOVENIA

COMEMORAREA
VULTURULUI
CARPA}ILOR
Se uit` b`rba]i politici, se
uit` scriitori de renume. Pe el,
\ns`, nu-l vom uita
Nicolae Iorga
Statul Major al For]elor
Aeriene [i prim`ria comunei
B`ne[ti, localitate \n apropierea
c`reia, la 13 septembrie 1913,
s-au fr#nt, pentru totdeauna,
aripile marelui inventator [i pilot
Aurel Vlaicu, \n temerara sa
\ncercare de a trece Carpa]ii, au
organizat, \n fa]a Monumentului
marelui disp`rut, un ceremonial
militar-religios de comemorare a
pionierului avia]iei rom#ne [i
mondiale. La activitate au
participat reprezentan]i ai
unit`]ilor For]elor Aeriene,
Ministerului Administra]iei [i
Internelor din zon`, precum [i ai
Comandamentului Opera]ional
Aerian Principal, Bazei 90
Transport Aerian, ai Ligii Aeriene
Rom#ne, cet`]eni, cadre didactice [i elevi din B`ne[ti.
Dup` intonarea Imnului de
Stat, preotul localit`]ii a oficiat
slujba de pomenire.
{eful Statului Major al
For]elor Aeriene, generalullocotenent Gheorghe Catrina, \n
cuv#ntul s`u, a evocat puternica
personalitate a aviatorului erou,

subliniind locul, rolul [i contribu]ia de pionierat ale lui Aurel
Vlaicu \n formarea [i dezvoltarea
aeronauticii militare, exemplul de
dragoste, devotament [i slujire pe
care l-a dat genera]iilor ce i-au
urmat, via]a [i pilda sa geniale [i
eroice deopotriv`  devenind
repere \n drumul spre afirmare al
fiec`rui aviator militar.
Aurel Vlaicu a fost evocat, de
asemenea, de primarul comunei
B`ne[ti, Petre Costache [i de
pre[edintele Ligii Aeriene
Rom#ne, generalul de flotil`
aerian` (r) Ion Dicezare.
A urmat, apoi, solemnitatea
depunerii coroanelor de flori.
Aviatori de la Aeroclubul
Gheorghe B`nciulescu din
Strejnic au evoluat la man[ele
aeronavelor lor deasupra
mul]imii din fa]a Monumentului
de la B`ne[ti, \nchinat memoriei
lui Vlaicu.

TAROM
LA
50
DE ANI
Compania TAROM a \mplinit cinci decenii de existen]`.
|nfiin]at` la 18 septembrie
1954, dup` \ncetarea activit`]ii
TARS (Transporturile Aeriene
Rom#no-Sovietice), compania
s-a dezvoltat an de an, devenind
tot mai performant` [i
solicitat`, fiind singurul operator na]ional de transport aerian.
Ini]ial, compania avea \n
dotare avioane de tip Li-2, cu o
capacitate de 1721 pasageri,
oper#nd mai \nt#i pe rute
interne [i apoi pe rute externe.
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La numai doi ani de la \nfiin]are, ea \[i triplase deja capacitatea de transport.
|n 1961 au fost achizi]ionate
primele avioane turbopropulsoare mediu-curier de tip IL-18
care, aveau o capacitate de 109
pasageri [i o vitez` de croazier`
de 650 km/h, urmate d e
turboreactoarele IL-62, Tu154 [i Boeing 707.
Dup` [ase ani, TAROM
opera deja c`tre aproape toate
]`rile europene, iar \n 1966 a
efectuat primul zbor peste

Aeroclubul din Slovenj Gradec, Slovenia, a organizat un airshow interna]ional
numit Aero-Expo. Dup` cum sugereaz` [i numele, nu este vorba doar de un airshow,
ci [i de o expozi]ie, axat`, \n special, pe avia]ia sportiv`, aeronave ultrau[oare
motorizate (ULM), avioane Business etc. Au fost prezentate, la sol [i \n zbor, mai
multe tipuri de ULM-uri , avioane de acroba]ie [i [coal` (EXTRA-300, IAK-55, PITTS,
PILATUS, PIPER, CESSNA etc.), avioane Business (CESSNA, CITATION JET,
GALAXY BEECH CRAFT) [i militare (MiG-21, GALEB G2, PILATUS). V#rful de lance
al airshow-ului a fost cunoscuta forma]ie a avia]iei militare italiene Frecce Tricolori.
Lotul na]ional de acroba]ie aerian` zbor cu motor din cadrul Aeroclubului Rom#niei
a participat cu o forma]ie de acroba]ie aerian` [i un num`r de acroba]ie solo.
Pilo]ii acroba]i Lucian Tatu  cap  [i Ioan Postolache  coechipier  au evoluat
pe avioanele
EXTRA-300.
Programul forma]iei
noastre a cuprins
loopinguri, tonouri,
nod de Savoya, zbor
pe spate, zbor \n
oglind` [i a fost
deosebit de apreciat
de spectatori [i
speciali[ti. Campionul de acroba]ie al
Sloveniei, Peter
Podlusec, a felicitat pilo]ii rom#ni, dup` \ncheierea evolu]iei, spun#nd: Sunte]i cea
mai bun` forma]ie de acroba]ie pe care am v`zut-o; voi [i Sky Box.
Acroba]ia solo a fost executat` de pilotul Vlad Borzea, cu un avion EXTRA-300,
[i a cuprins vrie plat`, tonouri lente [i rapide, abracadabra, zbor pe spate la mic`
\n`l]ime. Evolu]ia a ]inut spectatorii cu r`suflarea t`iat`, st#rnind o furtun` de aplauze.
Trebuie men]ionat c` aceasta a fost prima prezen]` interna]ional` a lotului
na]ional de acroba]ie aerian` dup` achizi]ionarea avioanelor EXTRA-300. Cu aceast`
ocazie au fost stabilite contacte preliminare pentru participarea, anul viitor, la airshowuri din Italia, Austria [i Ungaria. (P. ION)

Atlantic. Anul 1969 a marcat
efectuarea primei curse charter
spre America de Sud.
|n prezent, TAROM dispune
de nou` aeronave Boeing 737 [i

Pasiunea pentru zbor [i
d`ruirea pentru profesie au
fost, dintotdeauna, calit`]ile de
excep]ie ale personalului
TAROM-ului, o bun` parte din

Boeing 737
[apte ATR 42 seria 500. Toate
aceste aeronave au o v#rst`
medie cuprins` \ntre cinci [i
[ase ani, flota companiei fiind
cea mai t#n`r` din Europa.

acesta fiind format, \n decursul
celor cinci decenii, \n institu]iile [i unit`]ile operative ale
avia]iei militare, la man[a aeronavelor acesteia.
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ai Prefecturii jude]ului Bra[ov,
Prim`riei municipiului, Inspecto-

retragere, invita]i ai studen]ilor.
Mesajele comandantului Academiei [i
[efului Statului Major al For]elor Aeriene
au scos \n eviden]` necesitatea schimb`rii
mentalit`]ii profesorilor [i studen]ilor din

ratului {colar, universit`]ilor bra[ovene,
comandan]i ai unit`]ilor militare din
Bra[ov, cadre militare \n rezerv` sau \n

perspectiva structur`rii [i desf`[ur`rii
procesului de preg`tire la nivelul
standardelor NATO.

DIN NOU LA |NV~}~TUR~
La Academia For]elor Aeriene
Vineri, 1 octombrie 2004, la Academia
For]elor Aeriene Henri Coand` din
Bra[ov, a avut loc festivitatea de deschidere
a anului universitar 20042005.
La festivitate au participat [eful Statului
Major al For]elor Aeriene, generalullocotenent Gheorghe Catrina, \nso]it de
[eful resurselor la Statul Major al For]elor
Aeriene, generalul de brigad` Marinel
Nicolae, [i de reprezentantul Inspectoratului Ministerului Ap`r`rii Na]ionale,
comandorul Tudorel Ene.
De asemenea, ceremonia a fost onorat`
de prezen]a Alte]ei Sale Principele Radu de
Hohenzollern-Veringen, reprezentant
special al Guvernului pe probleme de
integrare, cooperare [i dezvoltare durabil`.
La activit`]i au mai fost de fa]` reprezentan]i

La {coala Militar` de Mai[tri
[i Subofi]eri a For]elor Aeriene
O festivitate specific` momentului
deschiderii noului an de \nv`]`m#nt s-a
desf`[urat [i la {coala Militar` de Mai[tri
[i Subofi]eri a For]elor Aeriene, din
garnizoana Boboc.
|n alocu]iunea sa, comandantul,
comandorul Marian Milea, a precizat
c` procesul instructiv-educativ \n aceast`

prestigioas` institu]ie a \nv`]`m#ntului militar rom#nesc, care
decenii la r#nd a asigurat formarea speciali[tilor militari necesari Armatei
Rom#niei pentru \ntre]inerea [i exploatarea tehnicii [i armamentului, precum [i
pentru conducerea subunit`]ilor, este \n
m`sur` s` se ridice la \n`l]imea aspira]iilor
lui Vuia, Vlaicu, Coand`, Bungescu [i
Burileanu.
A fost eviden]iat faptul c` perspecti-

CADE}I ITALIENI 
OASPE}I AI ACADEMIEI
FOR}ELOR AERIENE
HENRI COAND~
|n ziua de 23 septembrie 2004,
o delega]ie militar` italian`, condus`
de generalul-maior Giovanni Luigi
Domini, comandantul Academiei
Aeronautice Italiene, s-a aflat \n vizit`
de documentare [i schimb de
experien]` la Academia For]elor
Aeriene Henri Coand`. Oaspe]ii 
printre care s-au aflat 79 de cade]i [i
cadete din anul V ingineri [i anul III
pilo]i [i navigatori la sol  au fost primi]i
de comandantul Academiei For]elor
Aeriene Henri Coand`, generalulmaior Constantin Zaharia.
Pe timpul vizitei, desf`[urate
\ntr-o ambian]` de prietenie, de
deschidere [i \n]elegere, membrii
delega]iei militare italiene au avut un
schimb de opinii cu cadrele didactice

[i studen]ii anului IV, arma avia]ie,
activitate care a permis identificarea
punctelor comune [i a celor specifice
din perspectiva procesului de formare
a viitoarelor cadre pentru for]ele
aeriene. De asemenea, oaspe]ilor
italieni le-au fost prezentate principalele elemente de logistic` din institu]ie
[i programa de \nv`]`m#nt a studen]ilor Academiei Henri Coand`.
|n acela[i cadru prietenesc,
delega]ia militar` italian` a vizionat
c#teva casete cuprinz#nd istoria,
economia [i cultura ora[ului [i
jude]ului Bra[ov, a vizitat castelul
Bran [i alte locuri turistice din zon`.
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Locotenent-colonel
DUMITRU DINU

vele sunt promi]`toare av#ndu-se \n
vedere dezvoltarea viitoare a tehnicii
militare, nivelul preg`tirii [i concep]ia
privind rolul [i misiunile noastre \n cadrul
organismului militar NATO.
Din partea conducerii Statului Major
al For]elor Aeriene a fost prezent comandorul Eugen Casapu, care a prezentat
un mesaj \n care au fost subliniate
obiectivele ce stau \n fa]a [colii \n noul
an de \nv`]`m#nt.

|n perioada 2024 septembrie,
Divizionul 1, din cadrul Regimentului 11
Rachete Sol  Aer Horea, a desf`[urat
o aplica]ie cu trupe privind preg`tirea
[i ducerea ac]iunilor de lupt` pentru
ap`rarea antiaerian` a unui obiectiv
economico-militar.
Pe \ntreaga durat` a desf`[ur`rii

La finalul aplica]iei, comandantul
regimentului, colonel Silviu Dimitriu,
a remarcat implicarea [i eficien]a
echipei de lupt` \n gestionarea situa]iilor
propuse, precum [i utilizarea [i
men]inerea tehnicii \n parametrii optimi
de func]ionare. Aceste aspecte, precum
[i capacitatea statului major de

Aplica]ie cu trupe
CRISTIAN 2004
aplica]iei Cristian 2004, personalul
divizionulu al c`rui comandat este

conducere [i aplicare a procedurilor de
comand` au eviden]iat nivelul superior

locotenent-colonelul Ion Dihoiu, a
demonstrat c` formeaz` o echip` unit`
[i preg`tit` pentru a face fa]` misiunilor
sale specifice.

de instruire \n vederea ridic`rii graduale
a capacit`]ii de lupt` a divizionului, \n
conformitate cu cerin]ele NATO.
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Aerodromuri ale For]elor
Aeriene Rom#ne vor fi modernizate
de INTELCAN (Canada)
[i THORN (Fran]a)

A reap`rut
VIA}A MILITAR~

PUBLICA}IE
DE SUFLET
A ARMATEI
|n prim`vara anului 2001,
publicistica militar` rom#neasc` primea
o grea lovitur`. Via]a Armatei,
continuatoare a revistei Lumea militar`
ilustrat`, fondat` \n 1935, urmat` de
Via]a Militar`, cu ob#r[ie temporal` \n
1947, \[i \nceta subit apari]ia. Din motive
de care nu dorim s` mai auzim
vreodat`, publica]ia \n care semnaser`, de-a lungul vremii, marile personalit`]i
ale literaturii, [tiin]ei, artei [i culturii rom#ne[ti, oglinda de suflet a o[tirii rom#ne,
era [tears` din calendarul apari]iilor lunare.
Singura publica]ie a armatei care trecea dincolo de por]ile caz`rmilor [i prima
revist` ilustrat` din ]ar` care a v`zut lumina tiparului printre gloan]ele r`t`cite din
\ns#ngerata iarn` a anului 1989 era redus` la t`cere.
Iat` c`, la numai trei ani de la acea m`sur` arbitrar`, revista a reap`rut,
\ntr-o form` grafic` nou`, modern`, cu o tematic` [i un con]inut sensibil
\mbun`t`]ite, pentru presa militar` soarele r`s`rind mai puternic, mai str`lucitor.
I-au salutat reluarea drumului spre iluminarea inimilor [i con[tiin]elor cititorilor
cu minunate fapte de via]` ost`[easc` [eful Statului Major General al Armatei
Rom#ne, generalul dr. Mihail Popescu, comandantul suprem al For]elor Aliate
din Europa, generalul James L. Jones, [efii statelor majore ale categoriilor de
for]e armate, al]i \nal]i lideri militari din ]ar` [i de peste hotare, personalit`]i ale
literaturii, culturii [i artei rom#ne[ti, confra]i din mass-media.
64 de pagini, bogat ilustrate, cu fotografii [i documente de epoc` [i actuale,
vin \n fa]a cititorilor cu subiecte de mare \nsemn`tate din mai toate domeniile
vie]ii militare: instruc]ie, educa]ie, \nv`]`m#nt, participare la misiuni interna]ionale,
memorii de r`zboi [i jurnalistice, crea]ie literar` etc. Toate acestea reu[esc s`-i
aduc` pe lectori cu ochii min]ii \n fa]a frontului ap`r`torilor de ]ar`, de securitate
interna]ional`, de lini[te [i pace, care poart` ca \nsemn pe tunica militar` cuv#ntul
drag: Rom#nia.

NOUT~}I DE LA FILIALA ARPIA  CRAIOVA
La [ase ani de la \nfiin]are, filiala
Craiova a Asocia]iei Rom#ne pentru
Propaganda [i Istoria Aeronauticii se
prezint` cu frumoase realiz`ri.
Obiectivele majore au vizat cinstirea
eroilor aviatori, inventatori, constructori
de aeronave [i tehnicieni ai avia]iei
militare [i civile, precum [i antrenarea
tinerilor \n activit`]i aeronautice.
Recenta adunare general` a
filialei a consemnat, \ntre altele,
desf`[urarea de activit`]i omagiale \n
ora[ul B`ile[ti, locul natal al celebrului
pilot Petre Ivanovici, excelent acrobat
\n cunoscuta escadril` Dracii Ro[ii [i
autor al unor memorabile raiduri
interna]ionale; \n comuna Maglavit,
unde s-a n`scut, cu 76 de ani \n urm`,
generalul-maior prof. dr. ing. {tefan
Ispas, numele s`u fiind atribuit {colii
generale din localitate; \n comuna
Peri[or, de care se leag` momente
importante din copil`ria [i adolescen]a
savantului Henri Coand`. Aici s-a
inaugurat o sal` memorial` \n [coala
ce-i poart` numele.
|n cadrul Grupului [colar Anghel
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Saligny, s-a \nfiin]at cercul Aripi
tinere, subordonat filialei.
O contribu]ie deosebit` la organizarea [i desf`[urarea numeroaselor
[i interesantelor activit`]i ale filialei
ARPIA din Craiova a avut-o c`pitancomandorul (r) ing. Marin Iov`nel.
Meritele sale au fost relevate, \n cadrul
recentei adun`ri generale, de cei nou`
fo[ti aviatori care au luat cuv#ntul,
precum [i de prim-vicepre[edintele
ARPIA, generalul de flotil` aerian` (r)
Constantin Mereu, care i-a \nm#nat,
din partea Asocia]iei Na]ionale, o
Diplom` de Excelen]`, \n semn de
pre]uire a activit`]ii depuse \n fruntea
filialei.
Adunarea general` a luat act de
retragerea c`pitan-comandorului (r)
Iov`nel din func]ia de pre[edinte, din
motive de s`n`tate, [i a ales noul
Consiliu Director, av#ndu-l \n frunte pe
comandorul (r) Mitic` Mirea, fost pilot
de \ncercare pe avioane de v#n`toare
cu reac]ie. Calitatea de vicepre[edinte
i-a revenit comandorului (r) Mihail
Nicolau. (PETRE B@N~)

Compania canadian` Intelcan a
anun]at, printr-un comunicat de pres`
din data de 14 octombrie, semnarea
unui contract \n valoare de 24 de
milioane de dolari cu Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale al Rom#niei privind modernizarea aeroporturilor militare C#mpia
Turzii [i Boboc, prin integrarea unui
sistem modern de management al
traficului aerian.
Procesul strategic de planificare
va \ncepe p#n` la sf#r[itul anului
2004, iar cele dou` baze aeriene

CONSTANTA
CALIT~}II
Sintagma folosit` ca titlu al
consemn`rii de fa]` caracterizeaz`
edi]iile Revistei de Medicin` [i
Psihologie Aeronautic`. |n aceea[i
idee se \nscrie [i recenta apari]ie, pe
cel de-al treilea trimestru al anului \n
curs.
Proba calit`]ii, trecut` mereu cu
succes, potrivit aprecierii speciali[tilor,
este dublat` de o tematic` mereu
actual`, cu trimitere la
problemele cele mai
frecvente \n medicin`,
cu manifest`ri directe
sau indirecte \n tonusul
fizic [i moral al personalului aeronavigant [i
nu numai.
Partea a treia a
materialului Patofiziologia somatiz`rii,
de dr. med. Mirela
Manea, dr. psih.
Traian Manea, conf.
dr. Viorel Poalelungi,
continu` investiga]iile
\n c`utarea cauzelor
exacte privind geneza somatiz`rii. Dar
poate ar fi necesar s` reproducem ce
ne spun autorii \n introducere:
Somatizarea reprezint` tendin]a de a
tr`i [i de a exprima o suferin]` somatic`, drept r`spuns la stres sau la un
traumatism psihic. Aceasta s-ar
manifesta ca disconfort somatic,
inexplicabil printr-o tulburare sau
leziune fizic`, [i nu este efectul
secundar al consumului de medicamente, alcool sau droguri. Fie [i numai
aceste prime preciz`ri ne \ndeamn` s`
citim articolul, pornind chiar de la primul
num`r din acest an. Cu at#t mai mult
cu c#t simptomele pot ap`rea, \n mod
episodic, [i la omul s`n`tos, aflat sub
ac]iunea unui stres psihic.
Materialul Noi reglement`ri
privind farmacoterapia la personalul

modernizate ar trebui s` fie
opera]ionale p#n` \n anul 2007, a
d e c l a r a t pre[edintele Intelcan
Technosystems, Ron Weissberger.
De asemenea, firma THORN
(Fran]a) a c#[tigat licita]ia pentru
asigurarea [i instalarea balizajului
la cele dou` piste de decolareaterizare  ne informeaz` colonelul
Liviu Nichifor, [eful sec]iei comunica]ii [i informatic` din Statul Major
al For]elor Aeriene.
aeronautic, [i el o continuare a lucr`rii
precedente, re]ine aten]ia asupra
necesit`]ii actualiz`rii unor informa]ii
medicale \n continu` schimbare, dup`
cum ne asigur` autorii, conf. univ. dr.
Marian Macri [i dr. Mirela Anghel,
informa]ii cu implica]ii deosebit de
importante \n practica aeronautic`.
Tot din articol afl`m ce medicamente au fost autorizate, ce se ia \n
medica]ia antialergic` [i care sunt
spray-urile nazale recomandate. |n
concluzie, autorii recomand` pilo]ilor s`
nu apeleze la automedica]ie.
Num`rul tot mai mare de persoane
care folosesc avionul
[i lipsa unor metode
standardizate de
cuantificare a riscului
de decompensare a
afec]iunilor cronice \n
timpul zborului a determinat un colectiv de
speciali[ti s` realizeze
un protocol de investigare a bolnavilor cu
afec]iuni pulmonare.
Rezultatele sunt expuse \ntr-un articol pe
aceast` tem`. Care
merit` citit.
Pe l#ng` unele
articole ce se adreseaz` cu predilec]ie
speciali[tilor, cum ar fi, de pild`, cele
referitoare la prevalen]a [i etiologia
aritmiilor \n cardiomiopatiile primitive,
eozinofilia [i bolile parazitare, evaluarea
pacien]ilor cu hepatit` cronic` cu virus
C [.a., revista ne propune c#teva
materiale interesante cu adres` direct`
la personalul aeronavigant. Este vorba
de agen]ii stresori care ac]ioneaz`
asupra acestuia, de Dumitra Iancu [i
Gabriela Lupe[, precum [i de articolul
Managementul obezit`]ii la pilo]i,
realizat de un colectiv format din dr.
Mirela Anghel, conf. univ. dr. Marian
Macri [i preparator univ. dr. Drago[
Popescu.
Deci, \nc` un num`r de revist` bine
conceput, cu o seam` de materiale de
interes, de mare actualitate. (P. B.)

CER SENIN u Nr. 5 (76) u septembrie 2004

AGEND~
Vizite de informare-documentare

BRUGES (BELGIA):

LA CENTRUL
DE ANTRENARE
A PILO}ILOR
PE AVIOANELE
CU REAC}IE
|n perioada 1218 septembrie 2004,
generalul de flotil` aerian` F`nic`
C#rnu, [eful Instruc]iei [i Doctrinei din
Statul Major al For]elor Aeriene, [i c`pitancomandorul Alexandru Trandafir, [ef de
birou \n cadrul Serviciului Doctrin`, au
efectuat o vizit` de informare-documentare
la Centrul de Antrenare a Pilo]ilor pentru
Avioanele cu Reac]ie, cu loca]ia \n ora[ul
belgian Bruges. Perioada vizitei a coincis cu
cea de-a 48-a Conferin]` a Comitetului
Director al programului Euro-NATO Joint Jet
Pilot Training (ENJJPT), program la care
particip` 13 state membre ale Alian]ei NordAtlantice: Belgia, Canada, Danemarca,
Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Statele
Unite ale Americii [i Turcia. Conferin]a de la

FLORENNE (BELGIA):
|n acela[i interval de timp, 1218
septembrie 2004, comandorul Liviu
Beleuzu, [eful Sec]iei Planificare
Instruc]ie din cadrul Statului Major al
For]elor Aeriene, [i locotenent-colonelul
Daniel Stoicescu, [eful Biroului
Managementul Dezvolt`rii, au efectuat o
vizit` la Centrul de Preg`tire Tactical
Leadership Programme  TLP, din cadrul
Bazei Aeriene Florenne, Belgia.
Centrul de Preg`tire are drept scop

antrenamentele de baz`, avansat [i preopera]ional pe avioanele T-37 [i T-38 [i elemente
tactice de baz`, ofensive [i defensive, aer-aer
Bruges a avut ca scop stabilirea politicilor [i
[i aer-sol. Preg`tirea dureaz` 13 luni [i
sarcinilor Centrului de Antrenare a Pilo]ilor
asigur` o medie de 250 de ore de zbor. Propentru Avioane cu Reac]ie (ENJJPT) pentru
gramul de preg`tire personal` a pilo]ilor
perioada imediat urm`toare, stabilirea
instructori dureaz` circa 80 de ore de zbor,
modului de finan]are a programului [i
dup` care ace[tia execut` exclusiv preg`tirea
elaborarea proiectului noului Memorandum
pilo]ilor elevi (pe durata a 3 ani), efectu#nd
de \n]elegere pentru perioada 20052015, at#t
\n jur de 1.000 de ore de zbor.
cu actualii membri, c#t [i cu ]`rile recent
|n momentul de fa]`, programul ENJJPT
primite \n NATO, printre care [i Rom#nia.
este considerat cel mai complex sistem de
Programul ENJJPT a luat fiin]` \n 1982
preg`tire preopera]ional` a pilo]ilor avioanelor
[i are ca obiectiv principal preg`tirea
de lupt` din ]`rile membre NATO [i cel mai
standardizat` a pilo]ilor avioanelor de lupt`
bun program de acest gen din lume. Preg`tirea
din ]`rile NATO, precum [i preg`tirea
propriu-zis` a pilo]ilor [i instructorilor se
specific` a instructorilor de zbor. Pentru
desf`[oar` \n S.U.A., la Baza Aerian` Sheppard,
\n cadrul unei unit`]i speciale.
pilo]ii elevi, modulele de preg`tire includ
Participarea For]elor
Aeriene Rom#ne la programul ENJJPT ar prezenta o serie de avantaje,
printre care standardizarea preg`tirii pilo]ilor \n
conformitate cu procedurile NATO, preg`tirea
unui corp stabil de instructori pentru {coala de Aplica]ie a For]elor Aeriene,
cre[terea calit`]ii preg`tirii
pilo]ilor care urmeaz` s`
treac` pe avionul MiG-21
Avionul de antrenament \n zbor pe timp de noapte LanceR sau pe viitorul
avion de lupt` multirol.
T-38 (Baza Aerian` Sheppard  SUA)

CENTRUL
DE PREG~TIRE
T A C T I C A L
LEADERSHIP
PROGRAMME

asigurarea uniformiz`rii [i actualiz`rii
preg`tirii de specialitate  zbor, cursuri
teoretice, doctrin`  conform standardelor
NATO [i formarea deprinderilor de lucru
\n echipe constituite din
personal al For]elor
Aeriene din statele
membre ale Alian]ei.
Finan]area centrului
este asigurat` de Marea
Britanie, Germania,
Italia, Statele Unite ale
Americii, Belgia, Olanda, Spania [i Danemarca, iar Fran]a pune la
dispozi]ie spa]iul aerian
pentru desf`[urarea
activit`]ii de zbor. Limba utilizat` \n cadrul
centrului este engleza,
Avionul-cistern` pentru alimentare \n aer CK-135
la nivel de cel pu]in 2-2(Baza Aerian` Florenne  Belgia)
2-2. |n viitor, programa
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de \nv`]`m#nt va fi axat` pe integrarea \n
sistemul de preg`tire specific noilor
membri NATO [i perfec]ionarea activit`]ii
de zbor pe timp de noapte. Cursurile
organizate sunt grupate pe dou` categorii:
care nu implic` activitate de zbor [i care
implic` activitate de zbor. Toate zborurile
se desf`[oar` pe fond tactic, pe parcursul
a 2-3 ore, cu alimentare \n aer [i suport
AWACS. |ntruc#t avioanele MiG-21
LanceR nu au capabilitate de alimentare
\n aer, conducerea centrului a avansat
propunerea ca Rom#nia s` participe la
cursul de zbor cu 2 pilo]i/serie, \n calitate
de observatori.
Pe timpul vizitei, ofi]erii rom#ni [i
gazdele au purtat discu]ii detaliate \n
leg`tur` cu modul de organizare [i
desf`[urare a cursurilor, con]inutul
programei de \nv`]`m#nt, facilit`]ile
existente la Baza Aerian` Florenne,
costurile de participare [i de utilizare a
serviciilor puse la dispozi]ie, perspectivele [i evolu]iile procesului de preg`tire
a ofi]erilor de avia]ie din statele membre
ale Alian]ei Nord-Atlantice, criteriile [i
procedurile de selec]ionare preventiv` a
speciali[tilor din For]ele Aeriene Rom#ne
propozabili a participa la cursurile
Tactical Leadership Programme care nu
implic` activitate de zbor.
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AGEND~

PROTOCOL

|NTRE FOR}ELE AERIENE ROM@NE
{I FOR}ELE AERIENE UNGARE
La 24 septembrie a.c., a fost semnat, la
Szolnok, \n Ungaria, Protocolul Adi]ional \n
domeniul C`utare-Salvare, de c`tre generalullocotenent Gheorghe Catrina, [eful
Statului Major al For]elor Aeriene
Rom#ne, [i generalul-maior Janos Sagy,
comandantul For]elor Aeriene Ungare.
|ncheierea acestui protocol era impus` at#t
de prevederile Conven]iei Interna]ionale a
Avia]iei Civile, semnat` la Chicago, \n 1944,
c#t [i de prevederile acordului bilateral privind
cooperarea \n domeniul for]elor aeriene ale
celor dou` ]`ri.
Semnarea protocolului a reprezentat
momentul final al unui laborios proces de
negociere, care s-a derulat pe o perioad` de
mai bine de un an, timp \n care echipa de
negociatori rom#ni, condus` de comandorul
Adrian Marinescu, din Serviciul Instruc]ie,
[i format` din maiorul Iulian M`creanu, din
Biroul Rela]ii Militare Interna]ionale al Statului
Major al For]elor Aeriene, [i Adrian Alexe,
din Sec]ia Cooperare Militar` Interna]ional` a
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, a c`utat,
\mpreun` cu reprezentan]ii partenerului ungar,
s` g`seasc` cele mai bune solu]ii pentru
problemele ce trebuiau rezolvate.
Negocierile s-au purtat av#ndu-se tot timpul \n vedere premisa fundamental` c`

REVEDERE
EMO}IONANTÃ

interesul superior al salv`rii vie]ilor omene[ti
trebuie s` primeze [i c` nici un efort nu este
prea mare pentru aceasta. Astfel, prin

Aspect de la ceremonia semn`rii documentului
prevederile sale, protocolul asigur` leg`tura
permanent` \ntre centrele de conducere a
opera]iunilor de c`utare-salvare, conducerea
\n comun a opera]iilor, folosirea \n comun a
mijloacelor specializate, participarea la

Dumitru Puiu [i Aureliu Cioab`  pleca]i prea
devreme \n eternitate.
Printre participan]i s-au aflat comandorii (r)
Dumitru Tache (Coco[), primul pilot rom#n
care a zburat \n simpl` comand` pe supersonicul MiG-23, Dumitru Cristian, un valoros
comandant de regiment de elicoptere,
Alexandru Marcu, pilot de excep]ie, Petru
Obreja, renumit ofi]er de stat major, precum

Promo]ia 1952 a celor dou` [coli de
ofi]eri de avia]ie, de la Tecuci [i Foc[ani,
[i-a dat \nt#lnire, dup` 52 de ani de la
absolvire, la Cercul Militar Na]ional. Tinerii entuzia[ti [i frumo[i de atunci
s-au rev`zut [i s-au \mbr`]i[at sub chipul de azi al
unor oameni \nnobila]i de
aura unor ani boga]i \n
\mpliniri, din care peste 30
petrecu]i la man[a aeronavelor, \n complexitatea
trudei de stat-majori[ti
sau la catedrele institu]iilor de \nv`]`m#nt militar
aeronautic.
Dup` 52 de ani, din nou \mpreun`...
La apelul solemn au
r`spuns prezent doar 50, din 237, c#]i au fost
[i multe alte personalit`]i ale avia]iei noastre
\n urm` cu peste cinci decenii. Absen]ele,
militare de mai ieri.
grele, dureroase, au fost marcate prin
Le-au fost al`turi la ceasul dep`n`rii
p`strarea unui moment de reculegere.
amintirilor comandan]i [i instructori de zbor
Este promo]ia care, al`turi de cele
din anii de [coal`: generalul-locotenent (r)
imediat anterioare, s-a aflat la baza trecerii
Gheorghe Z`rnescu, comandorii (r)
de la avia]ia clasic` la cea reactiv`, din
Popescu-Greaca, Mihail B`etanu, Gheorghe
aceasta f`c#nd parte valoro[ii generali
Curuliuc. (P. SP~TARU)
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opera]iuni de c`utare-salvare pe teritoriul
celuilalt stat, simplificarea procedurilor,
activit`]i de preg`tire \n comun.
Se asigur` astfel cadrul juridic ca
opera]iunile comune de c`utare-salvare a
echipajelor [i pasagerilor aeronavelor militare
aflate \n dificultate, \n zona de frontier`
comun`, s` poat` fi conduse [i desf`[urate \n
comun folosindu-se for]ele [i mijloacele aflate
cel mai aproape de zona accidentului,
indiferent c`ruia din cele dou` state apar]in.

Din acest moment va \ncepe s` se desf`[oare
procesul de implementare a prevederilor
protocolului de c`tre structurile nominalizate
ale for]elor aeriene din cele dou` ]`ri, astfel
\nc#t el s` devin` opera]ional [i efectiv.

CER DESCHIS 
CU
FEDERA}IA RUS~
|n baza Tratatului multilateral CER
DESCHIS, Federa]ia Rus` a executat
o misiune de observare \n partea de
sud-est [i centru-sud a teritoriului nostru
na]ional, cu un avion An-30 B.
Sub raportul oportunit`]ii, au fost
vizate cre[terea aportului armatei la
implementarea politicii Rom#niei de
\nt`rire a securit`]ii interna]ionale [i
stabilit`]ii regionale [i realizare a unui
climat de bun` vecin`tate, \ncredere [i
securitate cu ]`rile din regiune.
Echipa monitorilor rom#ni, condus`
de c`pitan-comandorul Niculai
Ududec, [i-a dovedit [i \n acest caz
experien]a dob#ndit` timp de 13 ani \n
executarea misiunilor de observare
aerian` [i aplicare a regimului CER
DESCHIS, sprijinul acordat echipei
Federa]iei Ruse \n efectuarea zborului
fiind apreciat de conduc`torii misiunii.
Este primul zbor de observare pe
care Federa]ia Rus` \l execut` deasupra
Rom#niei \n cadrul Tratatului CER
DESCHIS. (PETRE B@N~)
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EXERCI}IU AERIAN REAL

|N LUPT~ PENTRU SALVAREA DE VIE}I OMENE{TI LA

COOPERATIVE SAREX 2004
Primul exerci]iu COOPERATIVE SAREX s-a desf`[urat \n septembrie 2003 la Baza
Aerian` Szentkiralyszabadja, Ungaria. Exerci]iul a avut drept scop antrenarea [i perfec]ionarea
for]elor participante \n realizarea interoperabilit`]ii \n aer [i \n cadrul unor opera]iuni limitate,
la sol, pentru misiuni de evacuare medical` [i c`utare-salvare. Din punct de vedere conceptual,
exerci]iul a fost de tip real, implic#nd for]e [i mijloace planificate pentru desf`[urarea
activit`]ilor de zbor pe timp de zi. Aproximativ 150 de militari, din patru ]`ri, au lucrat
integrat [i \ntrunit \n cadrul unei unit`]i specializate \n c`utarea, salvarea [i evacuarea aeromedical`, simul#ndu-se interven]ii \n cadrul producerii unor accidente [i catastrofe aeriene.
Av#nd la baz` experien]a acumulat` \n 2003, scenariul, misiunile, for]ele [i mijloacele
implicate pentru COOPERATIVE SAREX 2004 au fost proiectate [i aplicate la o scar` mai
ampl` [i \ntr-un mod mai complex.
Astfel, au fost implicate cu for]e [i mijloace Ungaria (dou` elicoptere Mi-8), Rom#nia
(dou` elicoptere IAR-330 Puma), Slovenia (un elicopter Bell-412) [i Serbia (un elicopter Mi-8). Au participat observatori
din Italia, Croa]ia [i Ucraina.

Gazda
exerci]iului
Regimentul de Elicoptere
86 Szolnok a fost gazda
exerci]iului COOPERATIVE
SAREX 2004. Dispus \n partea
de nord-vest a Ungariei, ora[ul
Szolnok a fost de-a lungul
timpului scena unor importante evenimente militare.
Aeroportul Szolnok a fost
construit \n 1939 [i, \ncep#nd
cu anul 1940, a g`zduit
permanent diferite tipuri de
aeronave. |n timpul celui de-al
doilea r`zboi mondial a fost
ocupat, pe r#nd, de unit`]i
apar]in#nd Germaniei [i fostei
Republici Sovietice. |n 1961 a
devenit centrul de instruire
pentru ofi]erii pilo]i [i ingineri
din For]ele Aeriene Ungare,
dezvolt#ndu-[i structura prin
crearea, \n 1964, a unui

Regiment de Instruire pentru
Avia]ie, [i, \n 1971, a unui
Regiment de Recunoa[tere \n
Zbor. O transformare important` s-a petrecut \n anul 1984,
c#nd unitatea a fost \nzestrat`
cu elicoptere Mi-2, Mi-8 [i cu
avioane IAK-52, An-26, fiind
\nfiin]at Regimentul de
Transport Aerian Combinat 89.
Procesul amplu de reorganizare a For]elor Aeriene
Ungare a determinat comasarea tuturor escadrilelor de
elicoptere \ntr-o singur` unitate, fapt ce a dus la \nfiin]area
Regimentului de Elicoptere 86
Szolnok, la 1 august 2004.
Misiunile regimentului sunt
executate de o escadril` de
elicoptere de transport (Mi-8,
Mi-17) [i o escadril` de elicoptere de atac (Mi-24). Principalele misiuni ale regimentului
constau \n instruirea for]elor
aflate la dispozi]ia NATO, a

Schimb de experien]` \ntre reprezentan]ii ]`rilor
participante la exerci]iu privind echipamentul
medical ce \nzestreaz` elicopterele destinate
misiunilor MEDEVAC
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Elicopterul IAR-330 Puma, echipat \n varianta
MEDEVAC, \n zbor c`tre Regimentul de Elicoptere
86 Szolnok, Ungaria
For]ei de Reac]ie Rapid` \n
colaborare cu trupele terestre,
c`utare-salvare [i evacuare
medical`.

Profesionalism
aero-medical
Dup` un zbor fantastic, pe
un cer c#nd senin, c#nd
fr`m#ntat de nori fie pufo[i, fie
plumburii, cele dou` elicoptere
IAR-330 Puma, echipate \n
varianta MEDEVAC, au aterizat pe aeroportul Timi[oara,
unde au fost efectuate formalit`]ile de vam`. O dat` \ncheiate opera]ia de alimentare cu
combustibil [i verific`rile tehnice specifice, elicopterele [iau reluat zborul, purt#nd cei 20
de militari ai Statului Major al
For]elor Aeriene Rom#ne c`tre
Regimentul de Elicoptere 86
Szolnok, Ungaria, locul de
desf`[urare al exerci]iului

COOPERATIVE SAREX
2004.
Delega]ia rom#n`, condus`
de comandorul Adrian
Marinescu, a fost \nt#mpinat`
pe aerodromul Szolnok de
colonelul Lajos Toth, directorul exerci]iului.
La scurt timp au sosit [i
delega]iile Serbiei, la bordul
unui elicopter Mi-8, [i Sloveniei, la bordul unui elicopter
Bell-412.
Cocktail-ul oferit de gazde,
la ceas de sear`, [i-a atins din
plin scopul, [i anume de a se
realiza un prim dialog \ntre
membrii delega]iilor participante la exerci]iu.
Prima zi din cadrul exerci]iului a fost dedicat` fami-

Ä
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EXERCI}IU AERIAN REAL
liariz`rii cu procedurile ce
urmau a fi aplicate, modului de
cooperare \ntre echipaje,
identific`rii zonelor \n care se
va ac]iona [i, nu \n ultimul
r#nd, lucr`rilor de \ntre]inere
tehnic`.
|n zilele ce au urmat s-a
trecut la executarea misiunilor
stabilite \n scenariul exerci]iului. Prima misiune a revenit
elicopteri[tilor rom#ni. Conform procedurilor stabilite,
echipajul compus din coman-

acordarea primului-ajutor,
r`ni]ii au fost imobiliza]i \n
t`rgi [i urca]i la bordul
elicopterului. Pe timpul transportului c`tre locul de dispunere a spitalului de campanie
s-au \ntocmit fi[ele r`ni]ilor,
astfel \nc#t la momentul pred`rii acestora la camera de
urgen]` erau \ntrunite toate
condi]iile efectu`rii unor interven]ii, acolo unde se impunea,
mai complexe. Locotenentul
medic Drago[ Tudose, parti-

Forma]ie de elicoptere Mi-8, apar]in#nd Serbiei [i
Ungariei, \n zbor, \n cadrul unei misiuni MEDEVAC

Aspect din cadrul unei interven]ii efectuate de o
echip` medical` rom#neasc`
dorul Adrian Marinescu,
c`pitanul-comandorul
Cristinel Ion, c`pitanul Ioan
C`lin [i mai[trii militari
Ginel Nedelcu [i Constantin
Hurchi a fost alarmat, primind
misiunea de a evacua doi pilo]i
catapulta]i dintr-un avion L39. Echipa medical`, format`
din locotenentul medic
Drago[ Tudose [i caporalul
paramedic Cristinel Mihai,
a urcat de urgen]` la bordul
elicopterului IAR-330 Puma
care a decolat c`tre locul
accidentului. Dup` cercetarea mai multor zone, s-a
identificat locul unde erau
pozi]iona]i r`ni]ii. Ca o
dovad` de \ndem#nare [i
rapiditate \n interven]ie, locotenentul medic Drago[ Tudose
[i maistrul militar Ginel
Nedelcu au cobor#t \n rapel din
elicopter, dup` care au intervenit asupra primului r`nit.
Elicopterul a aterizat [i caporalul paramedic Cristinel
Mihai [i maistrul militar
Constantin Hurchi s-au ocupat
de al doilea r`nit. Dup`
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nivel de accesibilitate, misiuni
ce au solicitat din plin experien]a [i \ndem#narea celor ce
au intervenit. Astfel, sergentul
Radmila Brecelj, din echipa
medical` sloven`, a apreciat c`
scenariul exerci]iului a fost
foarte apropiat de realitate, cu
multe situa]ii complexe,
oferindu-ne astfel posibilitatea
de a analiza dac` suntem
capabili s` ac]ion`m \ntr-un
mediu nou, coordona]i de o
structur` multina]ional`.

cipant la mai multe
exerci]ii ce au inclus
[i componente de
c`utare-salvare (SAR)
[i evacuare medical`
(MEDEVAC),
aprecia c` participarea la un exerci]iu
strict dedicat misiunilor de tip SAR [i
MEDEVAC este o
experien]` extrem de
util` pentru cei care
lucreaz` \n acest
domeniu. Observatorii exerci]iului, prezen]i pe toat` durata
derul`rii misiunii, au
apreciat profesionalismul echipajului
navigant [i medical
rom#nesc, in integrum.
Maistrul militar Ginel Nedelcu,
La r#ndul lor,
echipajele ungar, slo- echipat \n costum de scafandru, \n
momentul interven]iei pentru
ven [i s#rb au fost
salvarea r`nitului aflat \ntr-o
alarmate, primind mibarc`, pe lac
siuni de c`utaresalvare [i evacuare
Echipajul celuilalt elicopter
medical` \n diverse zone,
IAR-330 Puma, compus din
variate ca form` de relief [i

c`pitanii Gavrilu]` Malo[,
Artur Palfi, Corneliu Titiana
[i maistrul militar Ioan
Bogdan, a primit misiunea de
a evacua doi r`ni]i dintr-o
zon` \mp`durit`. Ploaia deas`,
de toamn`, [i norii plumburii
au contribuit din plin la
cre[terea gradului de complexitate al misiunii. Cu toate
acestea, locul de amplasare a
r`ni]ilor a fost identificat
repede, iar medicul Flaviu
Cucerzan [i caporalul paramedic Vasile Dragu au intervenit prompt, acord#nd primul
ajutor [i \mbarc#nd r`ni]ii.
C`pitanul Gavrilu]` Malo[,
comandantul echipajului, participant pentru prima oar` la un
astfel de exerci]iu, aprecia c`
este o adev`rat` provocare s`
ac]ionezi \n aceste condi]ii, \n
cadrul unei for]e multina]ionale!
Pe \ntreaga durat` a exerci]iului, elicopterele IAR-330
Puma au func]ionat perfect,
de[i au fost solicitate din plin,
meritul pentru acest lucru
revenind echipei tehnice,
formate din locotenentcomandorul ing. Lauren]iu
Machedon, c`pitanul ing.
Eugeniu Ghinea, mai[trii
militari Eugen Chelu [i
Florin Udrea.
O misiune aparte, const#nd \n c`utarea, salvarea [i
evacuarea unui pilot catapultat [i aflat \ntr-o barc` pe
un lac, a revenit primului
echipaj rom#nesc, din care a
f`cut parte, de aceast` dat`, [i
c`pitanul Sorin S#rbu. O
dat` ajun[i la locul de ampla-
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sare a r`nitului, maistrul
militar Ginel Nedelcu, echipat
\n costum de scafandru, a
cobor#t pe cablul troliului
ac]ionat de maistrul militar
Constantin Hurchi, a luat
r`nitul, dup` care au fost
urca]i la bordul elicopterului.
Dup` cum ne-a m`rturisit
ulterior maistrul militar Ginel
Nedelcu, o astfel de interven]ie are un grad \nalt de dificultate. Am experien]` \n astfel de
misiuni, dar pericolele te
p#ndesc la fiecare mi[care
executat`. M` bucur c` totul a
decurs \n bune condi]ii.
Locotenent-colonelul
Alberto Pelacchi, observator
din partea Italiei, a apreciat
profesionalismul cu care militarii rom#ni au ac]ionat \ntr-o
situa]ie complex`, fapt eviden]iat [i \n cadrul debriefing-ului
desf`[urat la \ncheierea misiunii.

For]a
multina]ional`
\n ac]iune
Ultima zi a exerci]iului a
avut un scenariu deosebit,
special creat pentru a demonstra capabilitatea for]elor [i
mijloacelor implicate de a
ac]iona \n comun.
La desf`[urarea acestei
misiuni au participat [i generalul-locotenent Gheorghe
Catrina, [eful Statului Major
al For]elor Aeriene Rom#ne,
generalul-maior Janos Sagy,
[eful For]elor Aeriene
Ungare, ata[a]i militari [i
reprezentan]i mass-media.
Conform scenariului, a[a
cum ne-a precizat maiorul

Iulian M`creanu, ofi]er \n
staff-ul exerci]iului, cele [ase
elicoptere participante la
exerci]iu trebuiau s` intervin`
la locul unei catastrofe
aeriene, activitatea fiind
coordonat` de c`tre Centrul de
Comand`-Control al Opera]iunilor SAR al For]elor
Aeriene Ungare. Dup` ce, la
locul accidentului, au aterizat
toate elicopterele, echipajele
medicale, sub \ndrumarea
celulei de coordonare, au
\nceput acordarea primului
ajutor [i efectuarea evacu`rii
medicale cu ambulan]ele sau
elicopterele, func]ie de priorit`]i. Nu pu]ine au fost
situa]iile \n care membrii
echipajelor au ajutat echipele
medicale la transportul r`ni]ilor, care erau dispersa]i pe
o suprafa]` mare, fapt ce a
contribuit la eficientizarea
activit`]ii. Dup` aproximativ o
or`, r`ni]ii au fost evacua]i de
la locul catastrofei aeriene.
Maiorul medic Gabriella
Czifra, din deta[amentul
ungar, considera, la \ncheierea misiunii, c` \ntre ]`rile
participante a fost o colaborare
excelent`, d#ndu-se dovad` de
flexibilitate, \n]elegere [i aplicare a regulilor stabilite.
Sublocotenentul
Kresimir Tafra, observator
din partea Croa]iei, a apreciat
c` la un astfel de exerci]iu ai
foarte multe lucruri de \nv`]at.
Colaborarea dintre participan]i a fost lucrul pe care l-am
apreciat cel mai mult. Pe viitor
trebuie dezvoltate astfel de
exerci]ii, \ntruc#t \ntotdeauna
este loc de mai bine.
La ceremonialul de \nchidere, colonelul Lajos Toth,
directorul exerci]iului, a

Cobor#rea \n rapel a locotenentului medic Drago[
Tudose  o demonstra]ie a abilit`]ilor pe care le
st`p#ne[te pentru a ajunge rapid
la locul accidentului
apreciat c` \n cadrul
<<COOPERATIVE SAREX
2004>> s-a atins un \nalt nivel
de interoperabilitate, \ntruc#t
s-au utilizat echipamente
compatibile, s-au oferit [i
primit servicii interschimbabile, s-au utilizat acelea[i
proceduri, fapt ce a contribuit
la \mbog`]irea experien]ei
echipajelor participante.
Comandorul Adrian Marinescu, comandantul deta[amentului rom#n, a precizat:
cu fiece an, exerci]iul implic`
mai multe for]e [i mijloace [i

devine tot mai complex.
Scopul exerci]iului, acela de a
aplica [i dezvolta cooperarea
\n cadrul misiunilor SAR
executate cu elicoptere militare, precum [i \ntre echipajele aeronavelor [i cele
medicale, \n situa]ii de urgen]`, a fost pe deplin atins.
S - a s t a b i l i t c a urm`torul
exerci]iu COOPERATIVE
SAREX va fi g`zduit de
Rom#nia \n 2005.
C`pitan CRISTIAN PREDA

La COOPERATIVE SAREX 2004 au participat 160 de militari din Rom#nia, Ungaria, Slovenia, Serbia, Italia,
Ucraina [i Croa]ia
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De la crearea NATO, rolul
fundamental al for]elor aliate a
fost acela de a garanta securitatea
[i integritatea teritorial` ale
statelor membre. Atributul de
asigurare a securit`]ii prin
descurajare [i ap`rare colectiv`
r`m#ne [i ast`zi una dintre
responsabilit`]ile fundamentale
ale Alian]ei, dar, de la sf#r[itul
r`zboiului rece, rolul [i
organizarea for]elor NATO au
cunoscut schimb`ri majore, at#t
pentru a se adapta noului mediu
de securitate, mult mai dinamic [i
mai complex, c#t [i pentru a
promova larg cooperarea militar`
cu statele partenere.
|n timpul r`zboiului rece,
sistemul NATO de planificare a
ap`r`rii era, \n principal, axat pe
men]inerea capacit`]ilor necesare
ap`r`rii \mpotriva unei posibile
agresiuni din partea Uniunii
Sovietice [i a Pactului de la
Var[ovia. O dat` cu c`derea
zidului Berlinului, mul]i au
sugerat c` NATO nu mai era
necesar`. Cu toate acestea,
securitatea euro-atlantic`, de[i
mai pu]in confronta]ional`, a
devenit mai complex` [i multe
provoc`ri noi au ap`rut din afara
Europei, din proliferarea armelor
de distrugere \n mas` [i a
mijloacelor de transport al
acestora, precum [i din terorism.
Aceast` nou` agend` \n domeniul
securit`]ii a devenit clar` la
\nceputul anilor 90, o dat` cu
conflictele etnice din Balcani,
c#nd for]elor NATO li s-a solicitat
s` joace un rol activ \n domeniul
sprijinului p`cii [i al
gestion`rii crizelor.
Mai recent, atacurile teroriste din
septembrie 2001 [i opera]iunile
subsecvente din Afganistan,
menite s` distrug` r`d`cinile Al
Qaeda, grupul terorist
responsabil pentru aceste atacuri,
au condus la sporirea
preocup`rilor privind
amenin]`rile generate de
terorism, de proliferarea armelor
de distrugere \n mas`. For]ele
NATO contribuie, \n prezent, la
ap`rarea \mpotriva terorismului [i
joac` un rol mai substan]ial \n
cadrul misiunilor interna]ionale
de sprijin al p`cii, care sunt
\ntreprinse de NATO, pentru
prima oar` \n istoria sa, dincolo
de spa]iul euro-atlantic. Astfel,
chiar dac` ast`zi amenin]`rile cu
care se confrunt` Alian]a sunt mai
pu]in apocaliptice dec#t \n timpul
r`zboiului rece, acestea sunt
foarte reale, presante [i
adesea imprevizibile.
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MODIFICAREA ROLULUI
FOR}ELOR ALIAN}EI
NORD-ATLANTICE
For]ele conven]ionale
ale NATO
De la sf#r[itul r`zboiului rece, dimensiunea
de ansamblu a for]elor conven]ionale a fost redus`
semnificativ: for]ele terestre ale statelor membre,
la dispozi]ia Alian]ei, au fost reduse cu 35%;
num`rul navelor de mare capacitate a fost
diminuat cu 30%, iar cel al escadrilelor de lupt`,
cu aproximativ 40% de la \nceputul anilor 90. |n
cazul majorit`]ii for]elor, s-a renun]at la nivelul \nalt
de capacitate de r`spuns, acestea fiind restructurate \n sensul dezvolt`rii unei mai mari flexibilit`]i
[i mobilit`]i, precum [i pentru a-[i asuma un rol
mai important \n domeniile de sprijin al p`cii [i
gestionare a crizelor [i de a coopera eficient cu
for]e din state nemembre NATO.
Un exemplu al modului \n care noile
circumstan]e au generat modific`ri \n ceea ce

[i 1995, for]ele NATO s-au implicat \n r`zboiul
bosniac, \n sprijinul Organiza]iei Na]iunilor Unite,
pentru a oferi asisten]` \n procesul de monitorizare
[i aplicare a sanc]iunilor ONU \n Adriatica, precum
[i \n zonele de interdic]ie aerian` aflate deasupra
Bosniei-Her]egovina, [i pentru a furniza sprijin
aerian For]ei de Protec]ie a ONU din teren.
Loviturile aeriene lansate \n august [i septembrie
1995 pentru a opri asediul asupra ora[ului
Sarajevo au ajutat la restabilirea echilibrului de
putere [i au asigurat o solu]ionare pa[nic` a
conflictului. Ulterior, \n decembrie 1995, cu mandat
ONU, NATO a dislocat o for]` multina]ional` care
s` pun` \n aplicare m`surile militare \nscrise \n
acordul de pace.
|n prim`vara anului 1999, rolul NATO \n
gestionarea crizelor a fost consolidat o dat` cu
lansarea, de c`tre alia]i, a opera]iunilor aeriene
\mpotriva regimului iugoslav, pentru a-l for]a s`
se conformeze solicit`rilor interna]ionale de a
\nceta represiunile politice [i etnice \n provincia

Bombardierul strategic B-2 SPIRIT, escortat de avioane de atac
de tipul F-117 NIGHTHAWK
prive[te felul \n care for]ele militare aliate sunt
organizate este reprezentat de introducerea
conceptului militar de For]e Operative Multina]ionale Inter-Arme (CJTF). Acest concept asigur` o
structur` flexibil` care permite comandan]ilor
militari s` accepte servicii provenind din ]`ri
diferite, \n scopul \ndeplinirii cerin]elor specifice
ale unei anumite opera]iuni militare. Aceasta
faciliteaz`, de asemenea, integrarea ]`rilor
nemembre NATO \n opera]iuni de sprijin al p`cii
conduse de NATO [i permite derularea opera]iunilor militare conduse de U.E., pe baza utiliz`rii
capacit`]ilor NATO. Noile roluri ale NATO \n
gestionarea crizelor [i sprijinul p`cii au sporit
\ncep#nd cu mijlocul anilor 90. Astfel, \ntre 1992

Kosovo. O for]` multina]ional` de amploare,
condus` de NATO, a fost mandatat` s` contribuie
la restaurarea stabilit`]ii.
Doi ani mai t#rziu, la \nceputul anului 2001,
NATO, \n cooperare cu noul guvern democratic
iugoslav, s-a angajat \n prevenirea crizelor \n
Serbia de Sud, o zon` cu popula]ie numeroas`
de etnie albanez`. Mai t#rziu, \n acela[i an, NATO
[i Uniunea European` s-au angajat \n diploma]ia
preventiv` pentru a contribui la evitarea izbucnirii
r`zboiului civil \n Fosta Republic` Iugoslav` a
Macedoniei, \ncuraj#nd negocierile unui plan de
pace. O for]` a NATO de dimensiuni reduse a fost
dislocat` \n scopul dezarm`rii, \n mod pa[nic, a
rebelilor [i pentru a asigura securitatea
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observatorilor interna]ionali, astfel \nc#t stabilitatea
a fost cur#nd restaurat`.
Opera]iunile din Balcani au permis for]elor
NATO s` acumuleze o experien]` semnificativ`
\n privin]a opera]iunilor de sprijin al p`cii [i
gestionare a crizelor, precum [i \n activitatea de
conducere a coali]iilor multina]ionale din care fac
parte [i ]`ri nemembre NATO. Aceasta face ca

for]ei navale \mpotriva noilor amenin]`ri. Din
octombrie 2001, \n cadrul Opera]iunii Active
Endeavour, navele NATO patruleaz` Mediterana
de est, monitoriz#nd traficul pe mare [i identific#nd
[i descuraj#nd activit`]ile teroriste. De atunci,
misiunea a fost extins` pentru a include atribu]ii
\n domeniul escort`rii, la cerere, a navelor
nemilitare prin Str#mtoarea Gibraltar [i suprave-

Complexul de rachete sol-aer PATRIOT  aflat \n dotarea for]elor NATO
NATO s` fie un instrument de o utilitate
inestimabil` \n mediul prezent de securitate. De
la atacurile teroriste din septembrie 2001, Alian]a
a fost din ce \n ce mai mult solicitat` s` contribuie
la consolidarea securit`]ii \n zonele de instabilitate
aflate dincolo de spa]iul euro-atlantic tradi]ional.
|n Afganistan, \n august 2003, Alian]a a preluat
comanda For]ei Interna]ionale de Asisten]` pentru
Securitate (ISAF), \n scopul de a sprijini procesul
de stabilizare a unui stat \ndelung afectat de r`zboi
civil [i care a oferit ad`post terori[tilor. {i \nainte
de aceasta, NATO a jucat un rol semnificativ \n
sprijinul alia]ilor care [i-au asumat roluri de lideri
\n cadrul ISAF. Rolul sporit al NATO asigur`
continuitate [i rezolv` problema necesit`]ii de a
identifica noi state care s`-[i asume pozi]ia de
lideri ai misiunii, la fiecare [ase luni. Personalul
NATO opereaz` sub egida ISAF [i continu` s`
ac]ioneze cu mandat ONU, care a fost extins \n
octombrie 2003 pentru a permite ca misiunea s`
ac]ioneze [i \n afara capitalei Kabul.
Angajamentul NATO \n Afganistan este prima
misiune a Alian]ei \n afara spa]iului euro-atlantic.
Acest lucru reflect` decizia crucial` adoptat` de
mini[trii de externe alia]i la reuniunea de la
Reykjavik, din mai 2002, \n cuprinsul c`reia s-a
prev`zut c` NATO trebuie s` aib` capacitatea
de a asigura for]e care s` se deplaseze rapid,
oriunde ar fi necesar, [i s` sus]in` opera]iuni la
distan]` [i \n timp. Mai mult, urmare a interven]iei
conduse de S.U.A. \mpotriva regimului lui Saddam
Hussein, NATO a fost de acord s` sprijine divizia
multina]ional` condus` de Polonia \n partea
central` a Irakului, \n domeniile gener`rii for]ei,
logistic, comunica]ii [i informa]ii. Este preg`tit`,
de asemenea, s` ofere sprijin similar [i altor alia]i
care ar solicita ajutor.
Mediul de securitate post-11 septembrie 2001
a experimentat, de asemenea, folosirea clasic` a
CER SENIN u Nr. 5 (76) u septembrie 2004

gherea sistematic` a navelor suspecte. |n plus
fa]` de descurajarea terorismului, opera]iunea
naval` s-a soldat cu c#teva beneficii nea[teptate
[i a avut un efect vizibil asupra securit`]ii [i
stabilit`]ii \n Marea Mediteran`, cu efecte pozitive
asupra activit`]ilor economice [i comerciale.

For]ele nucleare
ale NATO
Politica NATO fa]` de armele nucleare este unul
dintre domeniile politicii militare \n care, \n ultimul
deceniu, au avut loc cele mai radicale schimb`ri.
|n timpul r`zboiului rece, for]ele nucleare ale NATO
au jucat un rol central \n cadrul strategiei Alian]ei.
Existen]a unui num`r semnificativ al acestor for]e
[i dorin]a afirmat` a guvernelor aliate de a le men]ine
[i a avea \n vedere utilizarea lor au fost menite s`
ac]ioneze ca un factor descurajant  nu doar
\mpotriva utiliz`rii armelor nucleare de c`tre alte
]`ri, ci [i ca ultim` m`sur` \mpotriva oric`rei forme
de agresiune.
La jum`tatea anilor 50, strategia numit`
retaliere masiv` a scos \n eviden]` descurajarea
bazat` pe amenin]area c` NATO ar riposta, cu
orice mijloace aflate la dispozi]ie, \n special cu
arme nucleare, la agresarea oric`ruia dintre
membrii s`i. |n 1967, a fost promovat` strategia
r`spunsului flexibil, av#nd la baz` descurajarea
agresiunii prin crearea incertitudinii, \n mintea unui
poten]ial agresor, cu privire la natura ripostei
NATO, conven]ional` sau nuclear`. Aceasta a
r`mas strategia NATO p#n` la sf#r[itul r`zboiului
rece.
Armele nucleare au un rol mult redus \n cadrul
strategiei de ast`zi a Alian]ei. Fiecare dintre cele
trei puteri nucleare ale NATO  S.U.A., Marea
Britanie [i Fran]a  [i-a redus semnificativ

cantit`]ile de armament, \n unele cazuri chiar p#n`
la 80%. Circumstan]ele \n care folosirea acestor
arme poate fi conceput` sunt recunoscute ca fiind
extrem de \ndep`rtate, iar acestea nu mai sunt
\ndreptate \mpotriva vreunui stat sau a vreunei
amenin]`ri specifice.
Scopul fundamental al for]elor nucleare
r`mase este politic: acela de a prezerva pacea [i
de a preveni coerci]ia, prin evaluarea riscului unei
agresiuni \mpotriva NATO ca incalculabil [i
inacceptabil. |mpreun` cu capacit`]ile conven]ionale, ne-nucleare, acestea creeaz` incertitudine
\n planurile oric`rei ]`ri care ar putea c`uta
avantaje politice [i militare din amenin]area sau
folosirea armelor nucleare, biologice sau chimice
\mpotriva Alian]ei.
|n acela[i timp, alia]ii NATO au un angajament
pe termen lung \n privin]a controlului armelor
nucleare, procesului dezarm`rii [i pre\nt#mpin`rii
prolifer`rii armelor nucleare, iar NATO sprijin`
eforturile de reducere a armelor nucleare \ntr-o
manier` prudent` [i progresiv`, precum [i eforturile
de limitare a prolifer`rii armelor de distrugere \n
mas` (WMD). De altfel, recent, NATO [i-a creat un
Centru WMD pentru a identifica cerin]ele [i nevoia
de schimb de informa]ii \n domeniu.
Termenul de for]e NATO poate avea
o interpretare gre[it`. NATO nu are o
armat` permanent`. |n schimb, statele
membre, \n mod individual, fac angajamente \n privin]a tipurilor [i dimensiunilor for]elor care vor fi puse la
dispozi]ia Alian]ei pentru a duce la
\ndeplinire sarcini sau opera]iuni
agreate. Aceste for]e r`m#n sub control
na]ional p#n` \n momentul solicit`rii lor,
dup` care sunt plasate sub
responsabilitatea comandan]ilor militari
ai NATO.
|n fapt, NATO are pu]ine for]e
militare permanente. Personal integrat
de mici dimensiuni din cadrul diferitelor
comandamente multina]ionale formeaz`
structura militar` integrat` a Alian]ei.
C#teva for]e opera]ionale, precum For]a
Aerian` a NATO de Avertizare Timpurie,
asigur` func]ionarea permanent` a
capacit`]ilor de comunicare sau ap`rare
[i supraveghere aerian`. |n ceea ce
prive[te For]ele Navale Permanente,
care con]in un num`r mic de nave [i
personal provenind de la diferite for]e
navale ale unor alia]i, acestea sunt
dislocate pe baza principiului rota]iei.
Chiar dac` NATO nu are o armat`
permanent`, ea poate mobiliza for]ele a
26 de alia]i. Structura sa multina]ional`
integrat` a atins un nivel de interoperabilitate f`r` precedent \n istorie \ntre
for]ele militare, \nzestrate [i preg`tite \n
comun. Aceasta, \mpreun` cu ani de
experien]` \n conducerea opera]iunilor
multina]ionale de gestionare a crizelor
[i men]inere a p`cii, confer` NATO o
valoare inestimabil` \n contextul actual
de securitate, care necesit` o ac]iune
interna]ional` coordonat` pentru
abordarea noilor amenin]`ri.

Sursa:
http//www.nato.int/docu/nato-trans/
nato-trans-rom.pdf
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atru ofi]eri [i un subofi]er din For]ele
Aeriene Rom#ne se afl` \n Afganistan, \n
cadrul misiunii APODKAIA (Airport
Debarcation  Kabul International Airport). Misiunea a
\nceput pe data de 16 aprilie 2004 pentru locotenentcomandorii D`nu] Dobre (de la Baza 86 Aerian`),
Cristian Oprea (de la Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal) [i plutonierul-major Cristina }ibichi (de
la Baza 95 Aerian`) [i la 7 iunie 2004 pentru locotenentcomandorii Octavian Filon (de la Baza 71 Aerian`) [i
Pompiliu Voinea (de la Comandamentul Opera]ional
Aerian Principal).
Redac]ia CER SENIN a reu[it s` ia leg`tura, prin
INTERNET [i telefon, cu locotenent-comandorul
Octavian Filon, cu care a realizat convorbirea pe care
o red`m \n r#ndurile ce urmeaz`.

|N MISIUNE LA KABUL
MILITARI DIN FOR}ELE AERIENE ROMÂNE
AC}IONEAZ~ PE UN AEROPORT DIN AFGANISTAN
[i acest lucru ne d` putere, \ncredere [i optimism. V`
asigur`m c` ]inem sus steagul ]`rii!
 Ce misiuni \ndeplini]i, concret, [i cu ce riscuri
v` confrunta]i?
 Locotenent-comandorul D`nu] Dobre este
comandant de deta[ament APODKAIA, respectiv [eful
controlorilor de trafic de pe Aeroportul Interna]ional din

confrunt`rile militare nu s-au \ncheiat definitiv, rebelii
afgani n-au predat \n totalitate armele. Practic, noi lucr`m
ca pe front, dup` regulile stricte ale r`zboiului. Nu suntem
expu[i direct, dar \n orice clip` putem deveni ]inta
rachetelor sau tirurilor de artilerie, fie ele [i \nt#mpl`toare,
r`zle]e. Iar turnul de control de pe Aeroportul
Interna]ional din Kabul se afl` \n afara perimetrului de
dispunere a taberei militare  p`zit` cu str`[nicie de
trupele ISAF , la poarta de intrare a aeroportului f`c#nd
de paz` un singur soldat afgan, care mai mult se roag`
dec#t vegheaz`. Repet, \ns`, nu ne speriem, nu ne
pl#ngem. Suntem militari, profesioni[ti [i nu precupe]im
nici un efort pentru a ne situa mereu la \n`l]imea
\ncrederii ce ni s-a acordat.
 Ave]i leg`tur` cu cei de acas`, v` e
dor de ei?
 Da, avem leg`tur` cu cei de acas`. So]ia mea,
Monica-Cristina, este salariat civil la Baza 71 Aerian`,
unde \ndepline[te func]ia de operator spa]iu aerian.
Vorbim la telefon despre noi, despre cei doi b`ie]i ai
no[tri, Alin [i C`t`lin, despre rude, despre colegii de
unitate. |mi e dor de to]i, dar [tiu c` ei sunt bine [i acest
lucru m` lini[te[te, m` face s` m` concentrez mai mult
asupra misiunilor de aici.
 V` mul]umesc mult, domnule locotenentcomandor, [i v` doresc s`n`tate [i \ndeplinirea
irepro[abil` a misiunilor!

Locotenent-comandorul Octavian Filon (\n picioare) [i colegii s`i de
tur`, \n turnul de control de pe Aeroportul Interna]ional din Kabul
 Alo, redac]ia CER SENIN? Sunt locotenentcomandorul Octavian Filon, controlor de trafic aerian
pe Aeroportul Interna]ional din Kabul. Am primit mesajul
dumneavoastr` [i sunt gata s` v` r`spund la \ntreb`ri.
 Pentru \nceput, spune]i-ne, domnule
locotenent-comandor, cum este la Kabul [i cum se
descurc` militarii rom#ni \n cadrul misiunii APOD
KAIA?
 M` aflu \n tab`ra militar` din capitala
Afganistanului [i am ie[it cu o or` \n urm` din tur`. Pe
timpul serviciului meu nu s-a \nt#mplat nimic deosebit,
de[i putea s` se \nt#mple. |n apropierea zonei noastre
de responsabilitate au fost lansate mai multe rachete,
[apte dintre acestea explod#nd la impactul cu solul...
Aici, vremea este torid` chiar [i la jum`tatea lui
septembrie, temperatura dep`[e[te 40 de grade Celsius
[i v#nturile puternice \ngreuneaz` considerabil
vizibilitatea. Dar, cu toate c` ne-a fost mai greu la \nceput,
ne-am obi[nuit cu toate adversit`]ile locului [i ne
\ndeplinim irepro[abil misiunile. Eu [i colegii mei ne
bucur`m de aprecieri unanime din partea comandan]ilor
[i camarazilor de misiune. Suntem aici rom#ni, germani,
polonezi, portughezi, danezi, unguri, turci, lituanieni,
estonieni, olandezi, belgieni, islandezi. Ne \n]elegem
foarte bine, cooper`m str#ns sub toate aspectele. Tr`im
\n condi]ii de campanie, ne e dor de cas`, de ]ar`, dar
[tim c` reprezent`m For]ele Aeriene Rom#ne, Rom#nia,
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Kabul, Oprea este [ef birou meteo, Voinea [i cu mine
suntem navigatori [efi [i controlori de trafic aerian, iar
Cristina }ibichi este administratorul deta[amentului [i,
la nevoie, [ofer. Nu lucr`m \n acelea[i ture, dar ne
\nt#lnim des, locuim \n aceea[i tab`r`, beneficiem de
acelea[i condi]ii de cazare [i hr`nire  dup` standarde
NATO. Serviciul \l execut`m, de regul`, \n trei ture zilnice:
dou` de c#te 6 ore pe timp de zi [i una de 12 ore  pe
timp de noapte. |ntre turele de serviciu avem c#te dou`
zile libere. Eu sunt \n tur` cu un ofi]er danez [i unul
portughez. Comandantul misiunii este un ofi]er islandez,
cu care am mai lucrat [i \n Kosovo. {tiu exact ce am de
f`cut sub aspect profesional, sunt absolventul unui curs
de controlori de trafic aerian din Statele Unite ale Americii
[i cunosc foarte bine at#t procedurile specifice, c#t [i
limba englez`. Zona noastr` de responsabilitate este
un perimetru cu o raz` de 10 mile [i o \n`l]ime de 12.000
de picioare (circa 3.600 de metri). Serviciul de tur` se
execut` \n turnul de control al aeroportului, unde nu
exist` radare. Ne orient`m, a[adar, exclusiv dup`
observarea cu ochiul liber. Iar traficul este destul de
intens: la fiecare 3 minute trebuie s` dirij`m 23 ateriz`ri,
decol`ri sau survoluri de aeronave civile [i militare.
Evident, mai apar [i situa]ii critice. Odat`, un avion a
luat foc la impactul cu pista, alt`dat` unei aeronave
militare i s-a blocat trenul de aterizare. Am rezolvat
incidentele f`r` victime [i f`r` urm`ri grave.
Vorbea]i de riscuri. Da, exist` [i riscuri. |n fond, aici

P.S. Tocmai c#nd am \ncheiat convorbirea
telefonic` cu locotenent-comandorul Octavian Filon,
ne-a b`tut la u[a redac]iei... locotenent-comandorul
Pompiliu Voinea, aflat \ntr-o permisie de 15 zile \n ]ar`.
Ne-a salutat c`lduros [i ne-a f`cut urm`toarele
preciz`ri: Acum e foarte bine pentru noi, rom#nii, la
Kabul, dar perioada de acomodare a fost deosebit de
dificil`, sub aspect profesional, datorit` complexit`]ii
traficului aerian [i densit`]ii activit`]ii zilnice. Pe nici
un aerodrom din Rom#nia nu exist` o asemenea
dinamic` a aeronavelor, iar \n For]ele Aeriene Rom#ne
nu se aplic` \n totalitate regulile ICAO de dirijare, a[a
cum se aplic` la Kabul. Am depus eforturi mari pentru
a intra \n m#n`, cum se spune, [i, ajuta]i de experien]a
anterioar`, de cuno[tin]ele dob#ndite la cursurile de
specialitate efectuate \n str`in`tate, am trecut relativ
repede peste perioada de adaptare [i am fost certifica]i
\n timp scurt \n calitatea de controlori de trafic aerian
de turn la Kabul... Suntem onora]i c` am fost selecta]i
s` reprezent`m For]ele Aeriene Rom#ne \n aceast`
misiune at#t de important` [i dorim s` ducem la bun
sf#r[it ceea ce am \nceput. Ne-a mobilizat \n mod
deosebit vizita la Kabul a domnului general-locotenent
Gheorghe Catrina, [eful Statului Major al For]elor
Aeriene, care ne-a \mb`rb`tat, ne-a dat \ncredere \n
puterile noastre. |n]elegem s` r`spundem la investi]ia
ce s-a f`cut \n noi cu \ndeplinirea la cel mai \nalt nivel
profesional a misiunii APODKAIA.
A[a s` fie, domnule locotenent-comandor!

Colonel (r) NICOLAE RADU
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LA AIR MEET  2004
EGALI |N LUPT~
CU ALIA}II DIN NATO
PILO}II DE PE MiG-21 LANCER
La pu]in timp dup` \ntoarcerea aviatorilor no[tri din
Baza 86 Aerian` de la
exerci]iul NATO AIR MEET
 2004, \ncerc`m s` refacem
filmul activit`]ii lor la importanta aplica]ie desf`[urat` \n
localitatea Konya, din Turcia.
Ne ajut` locotenent-comandorul Gheorghe Stancu. Vorbim despre pilo]i,
despre lupt`torii aerieni.
Afl`m c` au plecat hot`r#]i s`
fac` o figur` frumoas`, dar nu
au lipsit temerile. Aveau s`
\nt#lneasc` aviatori din 15
state NATO. S`-i \nt#lneasc`,
s` lupte al`turi de unii, \n
gruparea BLUE FORCES, [i
\mpotriva altora, a celor din
gruparea RED FORCES. A[a
era planificat. La fa]a locului
\ns`, lucrurile s-au schimbat,
iar pilo]ii rom#ni au executat
misiuni [i \n gruparea RED
FORCES. Apoi se mai g#ndeau ei, aviatorii rom#ni, la
experien]a mai mult dec#t
consistent` a partenerilor [i,
nu \n ultimul r#nd, la nivelul
tehnicii de lupt` din dotarea
unora dintre participan]i. {i
aveau dreptate. Lucrurile au
fost complicate, uneori mai
complicate dec#t s-au a[teptat
ei, dar s-au descurcat bine,
chiar foarte bine.
|n fapt, pilo]ii au executat

gen este plasat` pe vertical` la
o anumit` \n`l]ime. |nchipui]iv` o astfel de alc`tuire: c#teva
zeci de avioane, de diferite
tipuri, a[ezate unele peste
altele [i care zboar` cu un
scop. Care nu se plimb` ca la
parad`, ci au o misiune, parte
din aceast` misiune revenind
fiec`rei forma]ii din componen]a pachetului, [i, de-

misiuni de ap`rare aerian`
combinat`, de v#n`toare liber`, interdic]ie aerian`, au participat la distrugerea ap`r`rii
aeriene a adversarului, la lupt`
radioelectronic` sau au efectuat escort` pentru alte
aeronave. A[a, \n[irate
pur [i simplu, una c#te
una, misiunile acestea
nu ar fi foarte complicate. Dar sintagma
exerci]iu real a impus
condi]ii deosebite.
Ritmul ac]iunilor a fost
unul pentru care adjectivul alert este palid. Au
existat situa]ii \n care de
pe aceea[i pist` au
decolat \ntr-o or` 60 de
avioane. A]i citit bine:
de pe una [i aceea[i
pist` de decolare plecau
\n misiune 60 de
avioane la interval de
Locotenent-comandor Gheorghe
cel mult un minut!
Dup` decolare, urma
integrarea \n pachet. U[or
sigur, fiec`rui lupt`tor aerian.
de zis, greu de f`cut.
Aici conceptul de echip` este
Pachetul acesta nu era o
de la sine \n]eles, iar despre
forma]ie clasic`, forma]ie cu
cel de profesionalism parc`
care erau mai obi[nui]i ai
nici nu trebuie s` mai vorbim.
no[tri, arip` la arip`, \ntins`
Din astfel de t`v`luguri
pe cerul patriei. Pachetul
aeriene au f`cut parte pilo]ii
despre care este vorba cuprinno[tri [i \n astfel de situa]ii
de forma]ii clasice, arip` la
s-au comportat la acela[i nivel
arip` de c#te 2, 4, 6 aeronave,
cu pilo]ii din ]`ri de mult
iar fiecare forma]ie de acest
membre ale NATO. Zborul
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\ntr-o astfel de configura]ie te
oblig` la multe: la curaj [i la
modera]ie, \n acela[i timp; la
deprinderi foarte bune de
pilot [i la disponibilit`]i
complete de lupt`tor; la grij`
pentru securitatea ta, a
coechipierului, a partenerilor
de deasupra sau de dedesubt.
Dar mai mult dec#t orice
altceva conteaz` \ndeplinirea
misiunii; iar pentru aceasta,
tu, parte a pachetului,
trebuie s` ac]ionezi la fel ca
partenerul t`u, chiar dac` el se
afl` la man[a unui F-16 sau a
unui MIRAGE-2000. Ca s` nu
mai vorbim de timp. Marja de
eroare \n timp este de cel mult
cinci secunde!
Dar, de[i complicate, de[i
desf`[urate \n teren necunoscut, cu totul nou pentru
aviatorii rom#ni, cu bruiaj
radio [i de radioloca]ie, exerci]iile nu le-au pus probleme
de nerezolvat. Nici confrunt`rile cu alte avioane de lupt`
nu s-au dovedit peste puterile
alor no[tri. De pild`, se
temeau de F-4 PHANTOM,
dar l-au dobor#t. S-au
comportat foarte bine \n
compania for]elor albastre,
ceea ce era planificat,
[i, drept
recompens`, au fost inclu[i
[i \n for]ele ro[ii!
Ipostaz` \n care, de
asemenea, au avut
evolu]ii foarte bune \n
m`sura \n care au fost
solicita]i.
Ne-am sim]it
bine, ne m`rturise[te
locotenent-comandorul Stancu. Pe unii
dintre pilo]i \i \nt#lnisem [i \n alte
\mprejur`ri. De[i la
un exerci]iu de o
astfel de factur` [i de
Stancu
o astfel de amploare
nu mai participasem,
ne-am integrat bine [i ne-am
f`cut datoria a[a cum [i-au
f`cut-o [i ceilal]i pilo]i.
Au luptat [i au c#[tigat
[ase din cei opt pilo]i care
au f`cut parte din delega]ia
Rom#niei, fiecare execut#nd c#te patru sau cinci
misiuni.
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TEHNICIENII {I INGINERII
Despre activitatea mai[trilor militari [i a inginerilor,
discut`m cu locotenentcomandorul inginer Marius
Cristea. Au f`cut deplasarea
23 de oameni  4 ingineri [i 19
mai[tri militari. {eful echipei
tehnice a fost locotenentcomandorul inginer Bogdan
Zvonaru. N-au ap`rut probleme deosebite. Operativitatea celor trei avioane a fost
tot timpul sut` la sut`. Ceva de
remarcat? Mai ales camaraderia, prietenia pe care le-au
manifestat partenerii lor
\ntr-ale exploat`rii avioanelor.

L-159 (de la cehi), MiG-29 (de
la unguri), F-4 PHANTOM (de
la turci), TORNADO (de la
germani). La r#ndul lor, ai
no[tri i-au \nv`]at pe tehnicienii
str`ini cum se procedeaz` \n
cazul MiG-ului 21 LanceR.
L-am \nt#lnit [i pe maistrul
militar clasa I Constantin
Tuduriu. A fost [i el \n Turcia.
Nu este pentru prima dat`
c#nd merge \n str`in`tate. |n
2002 a participat la o activitate
\n Fran]a. Ba chiar [i \n Turcia
a mai fost o dat`. Lucreaz` la
MiG-ul 21 din [coala de mai[tri
militari. Iar din 1983 se afl` \n
unitatea de avia]ie
de la Fete[ti. Are
experien]` \ndelungat`, 21 de ani, dar
[i metode care s`
\ndep`rteze suficien]a, rutina din activitatea sa. |nainte de
zbor,  c o n s u m ` 
cam dou` ore pentru a preg`ti avionul.
O face serios, tenace, \n a[a fel \nc#t
pilotul s` plece \n
misiune lini[tit, cu
aeronava func]ioLocotenent-comandor
n#nd, pe c#t se
Marius Cristea
poate, perfect. {i el,
ca [i ceilal]i colegi ai
A fost [i un program prin
s`i, [tie bine limba englez` [i
care tehnicienii no[tri au
nu are probleme de comuni\nv`]at lucruri interesante
care cu partenerii str`ini. Cum
despre refacerea
capacit`]ii de lupt` a
diferitelor aeronave
prezente pe aerodromul de la Konya,
iar tehnicienii str`ini [i-au \nsu[it
acelea[i opera]iuni
necesare la MiG-21
LanceR. A fost o
experien]` interesant`, util`, o nou`
premis` a realiz`rii
interoperabilit`]ii
reale [i totale \ntre
for]ele aeriene
Maistru militar clasa I
NATO. Astfel, mai[Constantin Tuduriu
trii militari de la
Baza 86 Aerian`
Fete[ti au \nv`]at \n bun`
nu are probleme nici maistrul
m`sur` ce [i cum trebuie f`cut
militar clasa I Nicu[or
pentru a preg`ti \n vederea
Pismis  specialist principal la
execut`rii unei misiuni
grupa de control obiectiv.
avioanele F-16 (de la danezi),
Munca lui, ca a tuturor celor
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ce trudesc pentru a
preg`ti aeronave
pentru zbor, este
foarte important`.
La MiG-ul 21 modernizat are de
lucru, dar are [i cu
ce. |n ideea c`
realizeaz` controlul
parametrilor pe calculator, marja de
eroare a aprecierilor fiind practic
inexistent`. Evalu`rile sale, ale colegiMaistru militar clasa I
lor de la control
Nicu[or Pismis
obiectiv sunt folositoare [i folosite [i
oameni serio[i [i responsabili
de c`tre mecanicii sau ceilal]i
care fac posibil` desf`[urarea
speciali[ti de la avioane, dar [i
zborurilor f`r` dureri de cap. A
de c`tre pilo]i. Despre particise citi f`r` incidente sau
parea la AIR MEET  2004,
accidente cu cauze tehnice.
numai lucruri bune. {i-a f`cut
\n mod normal treaba, a
cunoscut lucruri noi, oameni
Dac` e s` ne lu`m dup`
noi. A realizat c` rom#nii sunt
ceea ce ne-a spus comanla fel de bine preg`ti]i ca [i
dorul Victor Str#mbeanu,
partenerii din NATO. Au chiar
comandantul Bazei 86
[i ceva \n plus. Adic` un nivel
Aerian` Fete[ti, particide implicare mai mare, fapt ce
parea aviatorilor rom#ni la
supline[te superioritatea unor
AIR MEET  2004 a fost
mijloace tehnice existente \n
o reu[it` muncit`, un
for]ele aeriene ale altor state.
succes preg`tit, faptul cel
Me[terii aerodromurilor
mai important fiind acela c`
noastre (a[a cum \[i spun ei
la nici un compartiment nu
\ntre ei, a[a cum le spun cu
ne-am situat mai jos dec#t
simpatie [i pre]uire pilo]ii)
partenerii no[tri.
sunt prezen]e indispensabile,

ELICOPTERI{TII
Din informa]iile pe care le
de]inem, participarea ]`rii noastre era prev`zut` ini]ial, doar cu
aeronavele supersonice. Partea
rom#n` a propus s` vin` la Konya
[i cu elicoptere IAR-330 SOCAT.
{i ini]iativa a fost \nsu[it`. Mai ales
c` ele \[i demonstraser` capabilit`]ile \n exerci]iile anterioare,
desf`[urate \n Fran]a, Polonia,
Bulgaria. O dovad` \n acest sens
o constituie [i faptul c` locotenent-colonelul american
Bryan Bartlett, de la Comandamentul |ntrunit de la Izmir,
[eful CSAR pentru acest
exerci]iu, a solicitat, chiar a doua
zi dup` sosirea \n zon`, s` se
execute, \mpreun` cu el la bord,
un zbor cu SOCAT-ul rom#nesc,
pentru recunoa[terea posibilelor
locuri de recuperare a supravie]uitorilor. |i [tia pe elicopteri[tii
no[tri de la COOPERATIVE
KEY  2003, din Bulgaria. Evo-

lu]iile lor \i merseser` la suflet. Ca
[i acum, \n Turcia. Le-a promis
c` va veni special \n Rom#nia s`
cunoasc` ]ara, s`-i vad` la ei \n
unitate. De altfel, o parte dintre
pilo]i [i tehnicieni erau la a treia,
unii chiar la a patra misiune
multina]ional`. Printre ei, locotenent-comandorul Ion Adrian
Constantinescu, comandantul
deta[amentului, [i c`pitanul
Aurelian Badea, cu ajutorul
c`rora am consemnat r#ndurile
de fa]`.
Locotenentul
Florin
Olteanu, pilot, [i maistrul
militar Aurel Nedelea, mecanic
de bord, au primit la exerci]iul de
la Konya botezul aplica]iilor NATO.
Cele dou` elicoptere IAR-330
SOCAT au zburat \n fiecare zi,
diminea]a sau dup`-amiaza, \n
misiuni de c`utare, salvare [i lupt`
sau de escort` a altor aeronave,
uneori chiar [i dou` ore, dou` ore
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[i jum`tate (aveau rezervoare
suplimentare), dup` cum erau
dispuse zonele de ac]iune [i
hot`r#te ie[irile. Fiecare pilot a
zburat, \n medie, 20 de ore. Pe
vreme bun`, dar [i cu vizibilitate
redus`, mai cu seam` din cauza
particulelor de praf ce se ridicau
diminea]a, de regul`, din zona
semide[ertic`.
|n podi[ul Anatoliei, unde s-a
desf`[urat \n cea mai mare parte
exerci]iul, cele dou` elicoptere IAR330 SOCAT, \mpreun` cu
elicopterele SUPER PUMA
Cougar turce[ti, au avut misiunea
de a recupera pilo]ii c`zu]i \n zona
inamic`. Zon` puternic ap`rat` de
rachete sol-aer [i artilerie antiaerian`. Pe post de supravie]uitor s-a
aflat, la un moment dat, [i c`pitanul
Aurelian Badea, care trebuia s`
cunoasc` la perfec]ie o sumedenie
de proceduri, semnale, coduri etc.
Toate misiunile au fost importante. Nu a sem`nat una cu alta. Pe
acela[i traiect sau pe rute diverse,
pe marginea lacurilor s`rate secate,
\n zone montane, deluroase, cu
ateriz`ri pe platouri situate la
\n`l]imi de 1.500  2.000 de metri.
Le-au fost de mare ajutor
h`r]ile digitale ce acopereau
toat` zona, din Rom#nia p#n` la
Konya [i raionul ducerii ac]iunilor de lupt`, h`r]i puse la punct
cu o precizie demn` de toat`
lauda de speciali[ti de la Direc]ia
Topografic` Militar`.
Preg`tirea misiunilor \mpreun` cu turcii, olandezii, italienii,

francezii, dar \n special cele cu
echipajele turce[ti, s-a f`cut, \n
propor]ie de 90 la sut`, \n s`lile
rom#nilor. |i considerau, to]i, mai
prieteno[i, mai deschi[i, mai
comunicativi, cu un deosebit
sim] al umorului. {i analiza
zborurilor, la fel.
Fiind foarte complexe, cu
schimb`ri bru[te de situa]ii,
scenariile trebuiau bine \nsu[ite.
Acela[i lucru se impunea av#nd

Fondul tactic era \ntr-o continu`
dinamic`.
Un elicopter turcesc, care
transporta trupe speciale, ateriza
\n locul unde se afla supravie]uitorul, identificat [i confirmat \n
prealabil prin coduri speciale de un
avion polonez, date care se
transmiteau, tot codificat, \n
englez`, echipajelor de elicoptere.
Cele dou` SOCAT-uri rom#ne[ti
ce
escortaser`
aeronava

Consult`ri \ntre parteneri, \nainte de a porni
\ntr-o nou` misiune de lupt`
\n vedere c` pe un spa]iu limitat
ac]ionau, \n acela[i timp, mai
multe categorii de aeronave:
elicoptere de transport, de atac,
avioane de atac la sol, de v#n`toare. Fiecare segment al zborului trebuia bine calculat.

NATO Air Meet  2004 este un exerci]iu la care au
participat 16 na]iuni. Rom#nia, ca nou membru al Alian]ei, a
luat parte pentru prima dat` la o aplica]ie de o asemenea
anvergur`. Noi ur`m bun venit ]`rii dumneavoastr` \n marea
familie NATO [i \i apreciem prezen]a!
NATO Air Meet  2004 a fost o ocazie pentru toate na]iunile
membre NATO s` se \nt#lneasc`, s` conlucreze, s` planifice
[i s` participe \mpreun` la exerci]ii aeriene. Cu alte cuvinte,
s` exerseze o nou` procedur` de r`spuns a NATO \n teatrele
de opera]ii. Echipajele au fost mobilizate \n aceast` zon` pentru
a se preg`ti s` zboare \mpreun`, s` lupte \mpreun`. S` realizeze
\mpreun` un obiectiv comun.
Echipa Rom#niei a fost uluitoare. Au uimit prin venirea lor
din Rom#nia at#t cu avioane MiG-21 LanceR, c#t [i cu elicoptere
IAR-330 SOCAT. Cred c` rom#nii au dob#ndit o experien]`
valoroas` \n antrenamentele de lupt` cu specific aer-aer. De
asemenea, am convingerea c` experien]a dob#ndit` \n urma
exerci]iilor de lupt` [i ap`rare, a misiunilor de c`utare [i salvare
este valoroas`.
Am \nv`]at multe lucruri de la echipa Rom#niei, probabil
la fel de multe c#te au \nv`]at ei de la noi.
General de brigad` DAVID E. CLARY
USAF Exercise Co-Director, [eful Statului Major
al Comandamentului
Componentei Aeriene NATO-IZMIR
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turceasc`, dup` aterizarea acesteia, pe timpul c#nd era recuperat
supravie]uitorul, f`ceau asigurarea

din aer, gata oric#nd s` intervin`.
Locotenent-comandorul
Ion Adrian Constantinescu a
condus cu competen]` toate
ac]iunile. Iar c`pitanii Cristian
{tef`nescu, Mihai Ioni]`,
Dumitru Frunz` nu [i-au
dezmin]it calit`]ile. Echipa
tehnic` [i mecanicii de bord,
mai[trii militari Daniel
Negoi]`, Mircea Cristea, Ilie
Daniel, Cutochera[, c`pitanul
Mihai Oan]` [i locotenentul
Daniel R`dulescu, au asigurat
o foarte bun` func]ionare a
elicopterelor.
Momentul de final a fost
entuziasmant. Cu c`pitanul
Aurelian Badea cap de forma]ie. Baza era atacat`.
Elicopterele rom#ne[ti urmau
s` intre pentru executarea
misiunii. Li s-a transmis c` nu
este momentul. Li se puneau
la \ncercare priceperea,
calitatea de lupt`tori aerieni.
Viraj. |nc` o \ncercare. S-a
primit acordul. Atunci, la
secund`, deasupra tribunei
oficiale, din care [efii exerci]iului urm`reau desf`[urarea ac]iunii, a ap`rut [i
avionul polonez. Deasupra
elicopterelor rom#ne[ti, care
au impresionat, \nc` o dat`.
To]i, ca la o comand`, au
izbucnit \n aplauze.

Comandori (r) DUMITRU AMARIEI [i PETRE B@N~
Foto: PETRIC~ MIHALACHE
A fost un exerci]iu deosebit de complex, foarte preten]ios,
care a cerut mult antrenament [i mult` pricepere din partea
\ntregii echipe, nu numai a pilo]ilor. Ceea ce a[ puncta eu este
participarea Rom#niei ca singur` ]ar` membr` NATO, din cele
[apte admise de cur#nd. Este singura care are aceast`
capabilitate s` participe cu avioane de lupt`, cu elicoptere de
atac.
Capabilitatea \nseamn` s` \ndepline[ti o serie de criterii
extrem de severe, de performan]`. S` dispui, \n primul r#nd, de
un avion care s` fie interoperabil cu cele care particip`. A]i v`zut
c#te avioane au fost prezente aici, peste 80 de avioane de
v#n`toare, care \n cea mai mare parte au zburat \n acela[i timp.
Acesta este un lucru absolut nou pentru noi. |n Rom#nia nu avem
posibilitatea s` ne antren`m zbur#nd \ntr-un antrenament cu 50
sau 60 de avioane. A fost ceva nou [i pilo]ii no[tri au f`cut fa]` cu
succes. Misiunile au fost foarte diverse de la sprijin aerian
nemijlocit p#n` la interdic]ie aerian`. Sau misiuni de escort` sub
protec]ia AWAD-ului. Cu elicopterele de atac am executat misiuni
de c`utare, salvare [i lupt` sau de escort` a altor elicoptere.
Procesul de integrare este foarte lung [i cere multe resurse,
multe str`danii, multe schimb`ri. Dar e important c` suntem
absolut pe drumul cel bun. Prin tot ceea ce facem \n preg`tirea
oamenilor, prin achizi]ionarea echipamentelor, suntem pe
drumul NATO.
General-locotenent GHEORGHE CATRINA,
[eful Statului Major al For]elor Aeriene Rom#ne
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Exerci]iul aerian rom#no-britanic  LONE CHEETAH 2004

{COAL~ PENTRU TINERII PILO}I,
{COAL~ A SPIRITULUI DE ECHIP~
|n perioada 20 septembrie  1 octombrie 2004 s-a
desf`[urat, pe aerodromul militar Mihail Kog`lniceanu
 Constan]a, exerci]iul rom#no-britanic cu numele de
cod Lone Cheetah 2004. La exerci]iu au participat
204 militari rom#ni [i 140 militari britanici, care s-au
antrenat \n comun cu 10 aeronave de tipul MiG 21
LanceR, 2 elicoptere IAR 330 PUMA (din partea
rom#n`) [i 9 aparate de tipul Jaguar GR3 A (din partea
britanic`). Dup` cum ne-a precizat directorul
exerci]iului, comandorul Victor Str#mbeanu,
comandantul Bazei 86 Aerian`, exerci]iul Lone
Cheetah 2004 a avut drept scop dezvoltarea
interoperabilit`]ii la nivel NATO, prin antrenament \n
comun [i \ndeplinirea unor misiuni complexe dup`
standardele Alian]ei Nord-Atlantice. |n fapt, a fost vorba
de o adev`rat` [coal` pentru tinerii no[tri pilo]i [i o
[coal` a spiritului de echip`. Am \nv`]at mult unii de la
al]ii, ne-am completat reciproc, am consolidat o
camaraderie \nceput` cu un an \n urm`, \n cadrul
exerci]iului <<Lone Kite 2003>>. Sunt convins c` ne
afl`m pe un drum bun [i cooperarea noastr` va deveni
[i mai fructuoas`  este de p`rere comandorul
Str#mbeanu. Iar locotenent-colonelul William
Cruickshank, comandantul Escadrilei 6 RAF Coltishall,
\l completeaz`: Sunt impresionat de profesionalismul
aviatorilor rom#ni, de marea lor disponibilitate de a
\nv`]a repede [i temeinic. Exerci]iul nostru comun a
fost un succes [i a[ fi foarte bucuros dac` o astfel de
experien]` se va repeta [i \n urm`torii ani.
|n cadrul exerci]iului, aviatorii rom#ni [i britanici au
executat misiuni aer-aer [i misiuni aer-sol, zboruri pe
traiect [i de recunoa[tere, zboruri de interceptare [i
lupt` aerian`, zboruri \n dispozitiv tactic  cu aparatele
Jaguar GR3 A \n misiuni de atac la sol [i aeronavele
MiG 21 LanceR \n rol de escort` , [i zboruri cu
echipaje mixte. De asemenea, dou` elicoptere
rom#ne[ti IAR 330 Puma au \ndeplinit misiuni de
transport [i leg`tur`, respectiv MEDEVAC. S-a zburat \n
valuri, unul diminea]a, altul  dup`-amiaza, [i s-au
executat at#t misiuni specifice fiec`rei categorii de
aeronav`, c#t [i misiuni comune, \n cadrul acestora din
urm` avioanele MiG 21 LanceR \ndeplinind, pe r#nd,
fie rolul de v#n`tori, fie rolul de escort`. |n ciuda
condi]iilor meteo nefavorabile \n unele zile, exerci]iul
[i-a atins \n \ntregime scopul, marc#nd un moment
important \n antrenarea aviatorilor rom#ni la nivelul
exigen]elor NATO [i dup` procedurile NATO. Iar
partenerul britanic ne-a oferit un foarte bun exemplu
at#t sub raport profesional, c#t [i sub raport uman,
interrela]ional. Am format o echip`, am g#ndit
\mpreun` ca la NATO, am ac]ionat \mpreun` ca la
NATO, ne-am evaluat \mpreun` rezultatele ca la NATO.
Iar lec]ia \nv`]at` din acest exerci]iu comun ne va fi de
mare folos pentru pa[ii urm`tori de integrare, sub toate
aspectele, \n Alian]a al c`rei membru cu drepturi
depline am devenit \n prim`vara acestui an.
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PRIN EFORTURILE
|NTREGULUI
PERSONAL
Exerci]iul Lone Cheetah
2004 a mobilizat \ntregul
personal al Bazei 86 Aerian` [i,
deopotriv`, infrastructura
aerodromului Mihail Kog`lniceanu. {i nu-i deloc u[or [i
nu-i deloc simplu s` asiguri [i
s` oferi condi]ii optime pentru

Bo]escu, Radu Juncu,
C`t`lin Late[. Despre fiecare
s-ar putea scrie pagini \ntregi,
dar vom sublinia, aici, doar
calit`]ile care le sunt comune
[i definitorii  dragostea fa]` de
arma [i specialit`]ile alese,
profesionalismul irepro[abil,
d`ruirea, ambi]ia, aplecarea
spre nou, disciplina, solidaritatea, dorin]a [i capacitatea de
autodep`[ire.
Cum, de asemenea, se
cuvine s` subliniem munca
f`r` preget, seriozitatea, operativitatea, r#vna [i modestia
celor care asigur`, pe pist`,
\nfrunt#nd vitregia [i meandrele naturii, decol`rile [i
ateriz`rile, siguran]a zborului,
func]ionarea [i refacerea ime-

L`ncierul nostru  gata de start pentru o nou`
misiune \n cadrul exerci]iului Lone Cheetah 2004
desf`[urarea unor activit`]i
complexe, unele \n premier`,
pe durata a zece zile de mare
densitate [i maxim` solicitare
profesional` [i managerial`. Ei,
bine, spre lauda lor, to]i cei
implica]i \n acest exerci]iu
[ i -au f`cut p#n` la cap`t
datoria. Ne referim, \n primul
r#nd, la cei care au dus greul
misiunilor  au planificat [i au
executat, \n deplin` siguran]`,
exerci]iile propriu-zise. Este
vorba de oameni deosebi]i
despre care revista noastr` a
scris [i cu alte ocazii:
comandorii Victor Str#mbeanu [i Dan Buciuman,
c`pitan-comandorii
Constantin Dobre [i Dumitru Berbunschi, locotenentcomandorul Adrian Popescu, c`pitanii Daniel Moise
[i Robert Zomoni]`, locotenen]ii R`ducu Moise,
Gabriel Gheorghe, Bogdan

diat` a capacit`]ii de lupt` a
aeronavelor. Sunt ei, tehnicii,
mecanicii, armurierii, verificatorii, starterii  adev`ra]i
mae[tri \n meseria lor, anonimii aerodromului, cei care dau
cale liber` spre \nalturi pilo]ilor
[i ma[inilor lor zbur`toare. Vin
primii pe pist` [i pleac` ultimii
de pe pist`. {i nu cer, pentru
aceasta, nici privilegii, nici
statui \n piatr`. Trudesc de
diminea]a p#n` seara mai mult
pe mute[te, \[i v`d de treaba
lor, se bucur` de izb#nda
cuceritorilor v`zduhului [i
sufer`, vai, o dat` cu ei c#nd
misiunile nu se \ncheie cu
bine.
I-am cunoscut de aproape
pe c#]iva dintre ei, le-am
ascultat dolean]ele, le-am
admirat devotamentul, caracterul puternic, tenacitatea,
siguran]a pe cuno[tin]ele [i
deprinderile lor, simplitatea \n
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fosta Iugoslavie, \n numeconturat \n ace[ti ani [i
roasele aplica]ii [i exerci]ii bi
au fost probate cu
[i multina]ionale desf`[urate
str`lucire \n cei [ase
sub egida NATO sau a Prograani ai celui de-al doilea
mului Parteneriat pentru Pace.
r`zboi mondial: sprijin
|n prezent, escadrila este
aerian pentru for]ele
\nzestrat` cu avioane de tipul
terestre (de unde [i
Jaguar GR3 A, urm#nd ca din
renumele de Ochii
2006 s` primeasc` \n dotare
Armatei de Uscat) [i
aparate Eurofighter. Actualul
atac la sol.
comandant al escadrilei
Dup` r`zboi, Escae s t e locotenent-colonelul
drila 6 a continuat s`
(wing commander) William
preg`teasc` genera]ii
Cruickshank, care a condus
dup` genera]ii de pilo]i
delega]ia englez` la exerci]iul
experimenta]i,
Lone Cheetah 2004 [i a
ilustr#ndu-se ca un
executat mai multe misiuni \n
adev`rat port-drapel al
tandem cu pilo]i rom#ni. Pe
Royal Air Force. |n
Ministrul ap`r`rii na]ionale, Ioan Mircea Pa[cu, [i [eful
\ntreaga durat` a exerci]iului,
19691970, \n dotarea
Statului Major al For]elor Aeriene Rom#ne, generalul- escadrilei au intrat
aviatorii britanici [i-au \ndelocotenent Gheorghe Catrina, prezen]i la conferin]a de pres` a avioanele de tip Jaguar,
plinit irepro[abil misiunile, au
exerci]iului Lone Cheetah 2004, al`turi de ambasadorul
cooperat deschis [i fructuos cu
destinate atacului la sol
Marii Britanii la Bucure[ti, Quinton Quayle, [i ata[atul Marii de la altitudini joase [i
aviatorii rom#ni, au dat dovad`
Britanii \n Rom#nia, colonelul Anthony Beattie
de modestie [i spirit camarafoarte joase (5080 de
deresc. {i pentru ei, ca [i
metri). De la data de 27
pentru personalul Bazei 86
vorb` [i purtare, modestia
Bazei 86 Aerian`  un g#nd
noiembrie 1974, loca]ia escaAerian`, exerci]iul Lone
netrucat`, spiritul de cast`,
bun [i ur`ri de noi succese \n
drilei a devenit Coltishall, la
Cheetah 2004 a \nsemnat o
obi[nuin]a de a se considera
profesie [i \n via]`!
nord-est de Londra. An dup`
[coal`, o lec]ie \nv`]at`, un pas
talpa aerodromului. Maisan, noi absolven]i ai [colilor
ESCADRILA 6 
trul militar principal Vasile
Pa[cu este tehnician promo]ia
O ISTORIE
1981, are 23 de ani pe aerodroGLORIOAS~
mul din Fete[ti, i-a preg`tit
pentru zbor avionul lui Doru
Englezii au venit \n
Davidovici, apoi lui Dorel Luca,
Rom#nia cu cea mai
lui Berbunschi, lui Zomoni]`.
vestit` structur` aerian`
E m#ndru de meseria lui, de
din Royal Air Force 
faptul c` nu a dat chix
Escadrila 6 Coltishall,
niciodat`. Ar vorbi ore \n [ir de
care \n acest an [i-a
tot ce face el \ntr-o zi de zbor,
s`rb`torit nou` decenii
despre memoratorul de
d e e x i s t e n ] ` , n u m `exploatare, despre controlul
r # ndu-se printre cele
profilactic, despre subtilit`]ile
mai b`tr#ne, dar [i mai
unui control la s#nge \nainte
glorioase forma]iuni de
de decolare [i dup` aterizare.
avia]ie din Europa [i din
|i ]ine isonul maistrul militar
lume. La scurt timp
Avionul Jaguar GR3 A  \n c`utarea ]intelor
clasa I Alexandru Besnea,
dup` constituire, la 30
specialist armament de bord,
ianuarie 1914, \n localispre apropiere [i asimilare \n
cu 18 ani de meserie \n spate
militare de pilotaj intrau pe
tatea Farnborough, escadrila a
cadrul colectivit`]ii militare
pe acela[i aerodrom. Face
por]ile aerodromului de la
intrat \n lupt`, botezul focului
numit` NATO.
naveta \ntre Fete[ti [i Mihail
Coltishall
pentru
a-[i
perfecav#nd loc pe data de 8
Kog`lniceanu, dar acest lucru
]iona
preg`tirea
\n
aceast`
octombrie 1914. |ncepuse
nu-l \mpiedic` s` fie brici ori
escadril` de elit`. Aici s-au
OPINII LA CALD
primul r`zboi mondial [i
de c#te ori este nevoie de el pe
instruit, de-a lungul anilor, [i
aviatorii britanici aveau s`-[i
pist`, \n carling` sau \n hangar.
pilo]i din Statele Unite ale
C`pitan-comandor
dovedeasc`, \n at#tea [i at#tea
Le str#ngem m#na b`rb`te[te,
Americii, din Canada, din
Constantin Dobre, comanmisiuni \ncheiate cu succes,
pentru meritele lor, [i mai[Australia, din Noua Zeeland`.
dant de escadril`: Exerci]iul
m`iestria \n zbor, profesionatrilor militari principali Ilie
Treptat, treptat, Escadrila 6 a
s-a desf`[urat conform progralismul exemplar, vitejia [i
Apostoaie, Petre Mincudevenit [coal` [i ramp` de
mului, dup` scenarii dezvoltate
eroismul \n lupt`.
lescu [i Ion Busuioc, [i
lansare [i pentru numero[i
de la zi la zi. S-au executat mai
|n perioada interbelic`,
maistrului militar clasa I
aviatori din ]`rile membre ale
multe misiuni, fie independent,
Escadrila 6 Coltishall [i-a
Ion Agavriloaie, [i maistruAlian]ei
Nord-Atlantice.
fie \n comun. Pilo]ii Escadrilei
\mprosp`tat efectivele [i [i-a
lui militar clasa a II-a Ion
Experien]a Escadrilei 6
6 Coltishall sunt adev`ra]i
modernizat dot`rile, devenind
Tudorache, unul din cei mai
Coltishall s-a \mbog`]it consiprofesioni[ti, exper]i \n atacuo adev`rat` [coal` pentru
tineri [i mai dota]i tehnici de
derabil \n perioada celor dou`
rile la sol, riguro[i \n tot ce fac,
tinerii pilo]i [i un simbol pentru
avioane. Tuturor acestor
r`zboaie din Golf, ca [i \n
preci[i, serio[i, disciplina]i. Nu
For]ele Aeriene Regale.
\mp`timi]i p`m#nteni ai
misiunile din Afganistan [i
le lipse[te nimic din punct de
Principalele ei misiuni s-au
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vedere logistic, sunt genero[i
c#nd e vorba de schimburi de
opinii [i experien]`. Mi-a f`cut
pl`cere s` exers`m \mpreun`.
Am \nv`]at de la englezi c`
fiecare nou` misiune trebuie
preg`tit` individual, \n detaliu,
[i nu s`pt`m#nal sau <<per
total>>, cum \nc` mai proced`m noi. M` bucur mult c` am
mai bifat o lec]ie \nv`]at`.
Locotenent-colonel
William Cruickshank, comandantul Escadrilei 6
Coltishall: Am venit cu
pl`cere \n Rom#nia [i sunt

f`cut <<dubl`>> chiar cu
M a i s t r u
comandantul escadrilei, locomilitar printenent-colonelul William
cipal Vasile
Cruickshank, [i am avut ce
Pa[cu, tehnic de
\nv`]a de la el: calm, precizie,
avion: I-am mai
s#nge rece, spirit de orientare.
v`zut o dat` pe
Dup` c#teva minute de zbor,
<<omologii>> mei
mi-a spus cu o c`ldur` ce mi-a
din Escadrila 6
\nc`lzit inima: <<Jaguar-ul este
Coltishall [i am
al dumneavoastr`!>> Am
aceea[i p`rere
preluat comenzile, emo]iile
bun` despre ei.
m-au p`r`sit brusc [i am avut
Sunt meseria[i pe
\n palme cea mai fin` [i asculLocotenentul Ray Mudgway, ofi]er
cinste, \ndem#t`toare man[`. Am zburat circa
cu securitatea zborului [i manager
natici, st`ruitori.
o jum`tate de or`, dar am
de pres` \n cadrul exerci]iului
Dac` e nevoie,
\nv`]at c#t \n zece. E mare
Lone Cheetah 2004
lucru s` ]i se inspire
stau [i toat` noapseama c` pilo]ii rom#ni sunt
\ncredere, s` ai un
tea \n hangare pentru ca totul
dasc`l bun. M` simt
buni profesioni[ti, sunt
s` fie \n ordine c#nd \ncep
mult mai st`p#n pe
disciplina]i [i cunosc \ntocmai
decol`rile. E drept, au [i
mine, mult mai motiregulile [i procedurile
logistic` mai bun` dec#t noi,
vat s`-mi perfec]ionez
specifice NATO pentru traficul
agregate [i utilaje moderne,
preg`tirea. P`cat c` nu
aerian. Evolueaz` spectaculos,
performante. Ehei, dac` am fi
pot zbura mai mult .
precis, mereu \n datele exacte
[i noi la fel de bine dota]i, nu
ale misiunii. St`p#nesc destul
Locotenent Ray
cred c` am fi mai prejos dec#t
de bine limba englez` [i sunt
Mudgway, pilot, ofiei. Dar [i a[a, ]inem pasul, ne
mae[tri la decol`ri [i ateriz`ri.
]er cu securitatea
facem datoria. Misiunile au
M` bucur c` i-am putut cuzborului [i ofi]er de
fost \ndeplinite \ntocmai [i
noa[te de aproape, nemijlocit,
pres` \n cadrul
nou`, tehnicilor de avion, nu ni
m` bucur c` suntem, britanici
exerci]iului Lone
s-a adus nici un repro[. Nu
[i rom#ni, parteneri, alia]i \n
Cheetah 2004: M`
st`m pe roze, dar profesia este
cadrul NATO. A[ reveni cu
aflu pentru a doua oar`
profesie
[i
trebuie
s`
dovedim,
pl`cere \n Rom#nia, cum, de
\n Rom#nia [i am deja
Locotenentul Radu Juncu,
asemenea, m-a[ bucura ca
to]i [i fiecare, c` suntem \n
mul]i
prieteni
aici.
|i
bucuros c` a zburat Jaguar-ul
pilo]ii de la Baza 86 Aerian` s`
stare
s`
ac]ion`m
la
nivel
apreciez ca oameni, ca
britanic
fie oaspe]ii Escadrilei 6
NATO!
pilo]i, ca destoinici
Coltishall.
lupt`tori aerieni.
impresionat de tot ce am v`zut.
Am zburat \mpreExerci]iul rom#noAve]i o ]ar` minunat` [i oaun` cu unii, am
britanic Lone Cheetah
meni calzi [i ospitalieri. M`
\ndeplinit misiuni \n
bucur sincer c` a]i intrat \n
2004 s-a \ncheiat. El
comun cu cei mai
NATO, c` suntem parteneri ai
[i-a \ndeplinit \n
mul]i dintre ei. |mi
celei mai puternice alian]e
totalitate [i \n deplin`
plac  au m#n`, au
militare din lume. Iar profesiosiguran]` scopurile
stof`, au o extraornalismul pilo]ilor dumneapropuse ini]ial. A fost
dinar` dorin]` de a
voastr` este f`r` cusur. De[i cu
o [coal` a cooper`rii
ore mai pu]ine de zbor dec#t
\nv`]a, de a se autope multiple planuri, a
pilo]ii no[tri, st`p#nesc la
dep`[i. Am cuvinte
fost un exerci]iu
perfec]ie arta zborului, \ndeplide laud` [i pentru
pentru \nt`rirea
nesc cu precizie misiuni oric#t
LanceR-ul dumneacoeziunii, a spiritului
de dificile. Sunt tineri, entuvoastr`. Doar c` e
de echip`. Lec]ia lui
zia[ti, ambi]io[i, dornici de
cam b`tr#n, ca [i
trebuie
bine \nv`]at` [i
afirmare. |i felicit pe to]i [i le
Jaguar-ul nostru, de
aprofundat`, iar
urez s` ajung` c#t mai sus!
altfel. Dar noi \l vom
concluziile valorificate
Locotenent Radu Juncu,
\nlocui foarte cude
\ntregul personal al
pilot: Este pentru prima dat`
r#nd. |n NATO \]i
Bazei 86 Aerian`. |ns`
c#nd \i v`d pe pilo]ii englezi
trebuie profesioun lucru este cert de
<<la lucru>> [i sunt impreni[ti excelen]i, \ns`
pe acum: suntem
sionat. Fac totul ca la carte, iar
Maistrul
militar
principal
Vasile
[i o dotare supericartea lor este mai mult dec#t
capabili s` ac]ion`m
Pa[cu,
un
destoinic
[i
priceput
oar`, de ultim`
perfect`. {i au <<material>>
potrivit procedurilor,
tehnic de avion
genera]ie. Sunt conbun, performant, eficient. Am
standardelor [i
vins c`, nu peste mult timp,
Locotenent Nicola
avut privilegiul s` zbor
exigen]elor NATO!
ve]i avea [i tehnic` de avia]ie
H o d sson, controlor de
Jaguar-ul lor [i mi-am dat
la nivel NATO, la nivelul
trafic: M-am aflat pe tot
seama c` este un aparat
valoro[ilor dumneavoastr`
Colonel (r)
timpul exerci]iului \n turnul de
manevrabil, excelent la \n`lpilo]i!
NICOLAE RADU
]imi sub o sut` de metri. Am
control [i mi-am putut da
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SISTEMUL RADAR
TIP GAP FILLER

a intrat \n regim de func]ionare permanent`
|n anul 2003, Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale a \ncheiat un memorandum cu
compania Lockheed Martin pentru
achizi]ia a 21 de radare de medie [i joas`
altitudine, de tip GAP FILLER, component` a programului rom#nesc privind
managementul spa]iului aerian.
Prima faz` a programului a constat \n
crearea [i livrarea a dou` sisteme radar
prototip GAP FILLER.
Activitatea de testare ini]ial` a primului
sistem prototip s-a desf`[urat \n perioada
februarie-martie 2004, la sediul companiei
Lockheed Martin Maritime Senzors
Systems, din Syracuse, New York, Statele
Unite ale Americii, unde au participat
locotenent-colonelul ing. Gheorghe
Dumitrescu [i c`pitanul ing. Constantin
Dedu, din partea Statului Major al For]elor
Aeriene. O dat` \ncheiat` recep]ia de uzin`,
la finalul lunii martie 2004, a urmat
transportul sistemului radar \n Rom#nia.
Transportul s-a efectuat maritim p#n` la
Bruxelles, Belgia, dup` care pe ro]i p#n` la

Primul sistem radar tip GAP FILLER, \n varianta desf`[urat, amplasat
\ntr-o unitate de radioloca]ie

de radioloca]ie, a \nceput testul
de acceptan]` pe pozi]ie.
Timp de o lun`, o echip`
de speciali[ti rom#ni, condus`
de colonelul dr. Ionel
Cantaragiu, \mpreun` cu o
echip` de speciali[ti americani
ai Lockheed Martin, au efectuat o serie de verific`ri specifice asupra modului de func]ionare a sistemului radar
GAP FILLER.
|n cadrul zborurilor
efectuate la \n`l]imi razante,
mici, medii [i mari s-au atins
parametrii estima]i \n ceea ce
prive[te distan]a maxim` de
descoperire, unghiul maxim
de \n`l]are [i probabilitatea
de descoperire.
De[i verific`rile efectuate
utiliz#nd aeronave ce evoluau
la \n`l]imi razante [i mici au
fost influen]ate de caracteristicile locului de dispunere
(teren, vegeta]ie), performan]ele radarului, chiar [i \n
aceste condi]ii, au fost \n
Instala]ia de emisie a sistemului
concordan]` cu specifica]ia
radar tip GAP FILLER
tehnic` [i au confirmat
Bucure[ti, unde a ajuns la sf#r[itul lunii
rezultatele ob]inute pe durata recep]iei de
iunie.
uzin`. Au fost relevate, totodat`, [i o serie
|n ultima decad` a lunii august, dup`
de probleme, \n special la sursele de
amplasarea sistemului radar \ntr-o unitate
alimentare [i la condi]ionere, fapt ce a dus
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la \ntreruperea temporar` a verific`rilor,
p#n` la \nlocuirea componentelor defecte.
Rezultatele ob]inute la \ncheierea
testului de acceptan]` pe pozi]ie au relevat
faptul c` radarul se comport` normal,
conform caracteristicilor tehnico-tactice
specificate de fabricant.

|n ultima s`pt`m#n` a lunii septembrie
sistemul radar GAP FILLER a intrat \n
regim de func]ionare permanent`, av#nd
ca scop tranzi]ia c`tre testarea [i evaluarea
opera]ional`, efectuate pe durata a opt
s`pt`m#ni, cu asisten]` tehnic` din partea
furnizorului.
Paralel cu activit`]ile de testare se are
\n vedere [i necesitatea preg`tirii personalului ce va \ncadra acest tip de radar. |n
baza experien]ei ob]inute de cei cinci
ofi]eri [i mai[tri militari care au participat
la un curs de specializare \n Statele Unite
ale Americii, \n cadrul {colii de Aplica]ie
a For]elor Aeriene se va organiza un curs,
cu durata de o lun`, av#nd drept scop
formarea [i dezvoltarea competen]elor [i
capacit`]ilor cursan]ilor pentru operarea
[i mentenan]a acestui tip de radar.

Primul pas \n cadrul acestui
program a fost efectuat. Urmeaz` recep]ia celui de-al
doilea sistem radar tip GAP
FILLER care, conform memorandumului, a fost fabricat tot
\n Statele Unite ale Americii,
urm#nd ca celelalte s` fie produse \n Rom#nia.
C`pitan CRISTIAN PREDA

21

AFACERI DE FAMILIE

Exclusivit`]i,
din dragoste

VIE}I
DEDICATE
AVIA}IEI
LAN}UL
PASIUNII
Dintr-o pornire l`untric`, Miron
C`lin [i-a dedicat primul via]` avia]iei.
Mai \nt#i pe aeroportul de la Turni[or, la
\nceputul anilor 50 ai secolului trecut.
Dup` o perioad` petrecut` sub fascina]ia
zborurilor, desf`[urate aproape zilnic, nu
departe de casa natal` de la Racovi]a,
frumoas` a[ezare pe malul Oltului,
t#n`rul \mp`timit de zbor a urmat, la
pu]in` vreme dup` {coala Militar` de
Ofi]eri, Academia Militar`. A ajuns la
catedr`, la Media[, unde se formau
tehnicienii avia]iei noastre militare. Dup`
un timp a ajuns la Comandamentul
Avia]iei Militare, unde a lucrat p#n` la
pensionare. |n acela[i loc, vreme de mai
bine de 15 ani. Ana, so]ia lui, a f`cut
serviciu tot \n For]ele Aeriene.
Fiul cel mare, Florin, a fost urm`rit
\n via]` de un mesaj \nscris de mama lui
pe spatele unei fotografii. T#n`ra
m`mic`, inspirat` [i de faptul c` familia
\l avea ca vecin pe celebrul pilot Octavian
B`canu, scrisese pe spatele unei poze
cu Florin \n c`rucior, copilul avea doar
c#teva luni: S` ave]i o poz` de a mea,
ca s` m` recunoa[te]i c#nd voi trece cu
avionul pe deasupra casei voastre la
Racovi]a. {i a trimis-o bunicilor lui. Aura
lui B`canu, marele as al acroba]iei, i-a
purtat noroc lui Florin.
Dup` dou` experien]e, s` le zicem,
colaterale, Florin a ajuns elev la {coala
de Ofi]eri de Avia]ie de la Boboc,
specialitatea pilot militar. |n [coal` a
zburat pe Zlin [i L-29. Apoi pe avionul
reactiv de cercetare [i bombardament
IL-28 \n unitatea de lupt` de la Fete[ti,
unde a fost repartizat dup` absolvire.
Iar la un moment dat s-a hot`r#t
mutarea la avia]ia militar` de transport.
Cu juniorul, Marius C`lin, lucrurile
au mers mai direct. Marius a dat
admiterea la Liceul Militar din Breaza,
cu g#ndul ca de acolo s` mearg` la
{coala de Ofi]eri de Avia]ie de la Boboc,
dup` fratele s`u, Florin. A[a s-a [i
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Am mai \nt#lnit
asemenea familii.
Despre unele s-a scris
deja \n publica]ia
noastr`. Familia
C~LIN, pe care o
prezent`m \n acest
num`r, este, din
punctul nostru de
vedere, una dintre cele
mai reprezentative. Cel
pu]in a[a o recomand`
faptele.

\nt#mplat, iar la absolvire, la insisten]ele
so]iei, el a preferat garnizoana Boteni.

NAVIG@ND |N
TAINELE
PROFESIEI
Pot spune c` am fost un om
norocos \n profesie  ni se dest`inuie
comandorul Florin C`lin. Al]ii zic c`
norocul este [i cum [i-l face omul.
Generalul Titus G#rbea  un vestit
diplomat militar [i un comandant de
excep]ie, veteran a dou` r`zboaie
mondiale  spunea c` atunci c#nd
norocul ]i-a sur#s, s` nu-i dai drumul,
fiindc` s-ar putea s` nu mai revin`. A[a
a f`cut [i Florin. Form#ndu-se o
escadril` special` la Regimentul 99
Avia]ie Transport, a prins, \n 1978, un
loc din cele patru care se creaser`
pentru pilo]ii din regimentele de lupt`.
De atunci p#n` acum a trudit din greu
s`-[i onoreze aceast` calitate.
A \nceput cu avionul BN-2, pe care,
dup` patru ani, a ajuns [i instructor,
apoi, din 1984 p#n` \n 1986, c#nd a
reu[it la Academia Militar` General`, a
zburat AN-24. Pe care, de asemenea,
s-a afirmat ca un bun pilot [i instructor.
Ca [i pe AN-26 [i pe C-130 Hercules,
zburate ulterior.
Dar norocul de care vorbea a venit,
se pare, din alt` parte. De la ni[te
oameni minuna]i, pe care \i consider`
coautori ai devenirii sale: instructorii de
zbor. Care aveau, \n primul r#nd, calit`]i
pedagogice excep]ionale, gra]ie c`rora
vor r`m#ne nu numai \n inima elevilor
pe care i-au format, ci [i \n istoria
avia]iei: Ion Bidu, Mitic` Coroam`,
Ovidiu Adam, Ioan Rusu.
Modest, Florin C`lin \i nume[te
printre cei de la care a avut de \nv`]at
[i pe c#]iva dintre fo[tii colegi, unii de
cur#nd pensiona]i: Marian Jil`veanu,
Gheorghe Lupe[ [.a. Cu respect fa]`
de priceperea lor \n a transmite pasiunea pentru zbor [i secretele meseriei,
vorbe[te [i despre Nicolae Barbu,
Lucian Marinescu, Vasile Constantin,
to]i ajun[i c`pitani-comandori sau
comandori.

Acum, de[i are cel mai vechi certificat
de na[tere dintre pilo]ii Bazei 90 Transport
Aerian, din a c`rei echip` de conducere
face parte, recunoa[te c` \nva]` [i de la
instructorii mai tineri dec#t el.
Profesionalismul lor m` oblig` 
spune Florin C`lin, dup` cum
recunoa[te [i c`, \n aceast` meserie,
care i-a pl`cut [i \i place mai mult dec#t
orice pe lume, a asimilat [i din furat.
Adic` a zburat foarte mult, la avia]ia de
transport, [i ca pasager, \n cabin`. Din
spatele scaunelor pilo]ilor, ale
instructorilor, a urm`rit tot timpul ce fac
ei, ce vorbesc [i, mai ales, cum
interac]ioneaz` cu ceilal]i din echipaj,
cum rezolv` anumite situa]ii ivite la bord.
La avia]ia de transport, \n cadrul
echipajului sunt foarte importante
comunicarea, colaborarea, \ncrederea
\n capacit`]ile celuilalt [i, desigur,
profesionalismul tuturor.
Acum, dup` at#]ia ani de experien]`  peste un sfert de secol , \[i

printre \nt#ii pilo]i supu[i grelelor
\ncerc`ri dintr-un teatru de opera]ii de
r`zboi. A v`zut, nu o dat`, rachete
zbur#nd \n preajm`, mine detonate,
trasoare desen#nd traiectorii aiurea. A
comandat primul echipaj rom#nesc care
a aterizat \n Afganistan, pe aeroportul
din Kabul, pe 29 ianuarie 2002. O
Diplom` de Onoare din biroul s`u \i
atest` prezen]a, \n calitate de pilot, \n
cadrul \nt#iului zbor transatlantic
efectuat cu o aeronav` C-130 Hercules
din dotarea For]elor Aeriene Rom#ne.
Dup` cum alte diplome [i certificate,
semnate de generali cu func]ii de
r`spundere \n NATO, \i confirm`
participarea, cu puternica fort`rea]`
aerian`, la exerci]ii [i aplica]ii
multina]ionale.
L-au ajutat s` fac` fa]` momentelor
dificile instruirea [i antrenamentul de la
finele anului 1996, \mpreun` cu
comandorul Gabriel Stroe, la unul din
cele mai performante simulatoare

Comandorul Florin C`lin, st`p#nind C-130 Hercules
\n unul din numeroasele sale traiecte de zbor
peste m`ri [i ]`ri
poate da seama, dup` primele 510
minute de convorbiri cu un membru al
echipajului, dac` este apt pentru
misiune sau la ce nivel de concentrare
[i profesionalism este \n acea zi. |i simte
pe oameni [i dup` cum privesc \n ochii
lui. {i ac]ioneaz` ca atare \n desf`[urarea misiunii de zbor. Din cele peste
4.800 de ore de zbor executate p#n`
acum, 2.700 le-a efectuat pe AN-24 [i
An-26, iar circa 1.700 pe C-130
Hercules. Foarte multe dintre ele
noaptea, \n condi]ii meteorologice grele.
Unele deasupra zonelor acoperite de
nisipurile de[erturilor africane, altele
deasupra masivelor muntoase ori ale
apelor nesf#r[ite ale Oceanului Atlantic
sau Indian. {i nu pu]ine \n \mprejur`ri
cu risc ridicat. Dup` cum se cunoa[te,
\n Afganistan, avia]ia militar` rom#n` a
executat primele misiuni de lupt` de
dup` cel de-al doilea r`zboi mondial.
Comandorul Florin C`lin se num`r`

apar]in#nd firmei produc`toare a
avionului C-130 Hercules, Lockheed
Martin. |nc` de atunci, singurii pilo]i
rom#ni care s-au preg`tit \n S.U.A. pe
un asemenea aparat au fost pu[i \n cele
mai grele [i nea[teptate situa]ii: zbor \n
condi]ii meteorologice grele, zbor de
noapte, zbor cu avarie. Peste un an,
Florin avea s` fie felicitat chiar \n timpul
zborului  memorabil pentru el  de
\nsu[i pre[edintele firmei, aflat la bordul
avionului C-130 Hercules condus de
pilotul militar rom#n.
Cu toate acestea, necazurile nu l-au
ocolit. A avut unele probleme de ordin
tehnic la avion, dar a g`sit, \mpreun` cu
ceilal]i membri ai echipajului, cele mai bune
solu]ii pentru continuarea misiunii; \n cazuri
extreme, c#nd siguran]a \ndeplinirii ei era
sub semnul \ntreb`rii, a hot`r#t \ntreruperea zborului.
Ca, de pild`, \n timpul celor [ase luni
c#t a participat la activit`]i de zbor \n folosul
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misiunii ISAF, \n cadrul deta[amentului de
avia]ie dislocat \n Pakistan, la Karachi.
Dup` ce vreme de dou` luni [i jum`tate a
fost loc]iitorul comandantului, trei luni a
exercitat comanda deta[amentului.
|n tot acest timp, fratele s`u, c`pitancomandorul Marius C`lin, la deta[amentul de AN-uri, instructor-[ef cu
securitatea zborului, numit \n aceast`
func]ie \n 1995, dup` absolvirea Facult`]ii
de ingineria mediului, executa diverse
misiuni \n ]ar` [i pe continentul european.
Format ca pilot pe elicoptere, el a
zburat IAR-316, IAR-330 PUMA, Mi-8, a
trecut apoi pe AN-24 [i AN-26, \n 2001,
fiind numit comandant de echipaj. Numai

necesitate \n vreun punct \ndep`rtat din
]ar`. {i de c#te ori afla c` interven]iile lui
[i ale echipajului s-au soldat cu rezultate
bune, se bucura din toat` inima. Ca
atunci c#nd avea la bord sportivi de la
Steaua \ntor[i de la competi]ii unde
cuceriser` laurii izb#nzii. Alteori, tr`ia din
tot sufletul durerea pricinuit` de
suferin]ele omene[ti. De la Madrid, \n
acea noapte de pomin`, c#nd \mpreun`
cu un alt avion militar AN-26 a adus \n
]ar` corpurile ne\nsufle]ite ale cet`]enilor
rom#ni pieri]i \n atentatul terorist din
capitala Spaniei, a pilotat printre lacrimi,
la fel cu cei care-[i pl#ngeau rudele
disp`rute.

O familie de aviatori. Ana [i Miron C`lin au de ce
s` fie bucuro[i. Cei doi fii ai lor, Florin [i Marius,
le-au urmat cu cinste [i dragoste \n slujirea
For]elor Aeriene
darul Nil [i a admirat piramidele, a f`cut
un schimb de priviri peste milenii cu
Sfinxul, a f`cut baie \n Oceanul Indian,
s-a fotografiat l#ng` Turnul Eiffel [i
catedrala Notre-Dame, s-a r`t`cit prin
Luvru, a urcat, la Vene]ia, \ntr-o gondol`
[i a luat loc pe unul din scaunele de
piatr` ale stadionului din Grecia unde
se aprinde flac`ra \nainte de Jocurile
Olimpice. Ghidul de la Memorialul
Verdun a povestit echipajului din care
f`cea parte despre celebrele b`t`lii
purtate acolo.

apoi spre Irak, unde incertitudinile
p#ndesc la tot pasul. Pentru contribu]ia
sa deosebit` la desf`[urarea activit`]ilor
militare din Afganistan [i Irak a fost
distins de pre[edintele Rom#niei, Ion
Iliescu, cu \naltul ordin Virtutea Aeronautic` \n grad de Mare Ofi]er.
Cu toate acestea, [i unul [i cel`lalt
dintre fra]i abia a[teapt` s` fie
nominaliza]i s` plece din nou \n misiune,
oric#t de riscant` ar fi aceasta. Pentru
a[a ceva s-au preg`tit ani \n [ir, lor
[i-au dedicat via]a. Au \ns` un regret,

Fra]ii Florin [i Marius C`lin, \n anul 1967
pe aceste ultime tipuri de aeronave
zburate are peste 1.600 de ore. Natura
transporturilor a fost [i este dintre cele mai
diversificate. De la persoane (la bordul
avioanelor pilotate de el s-au aflat
personalit`]i de prim rang ale unor structuri
importante ale guvernului, conducerii
armatei, categoriilor de for]e) p#n` la
medicamente [i alte materiale. Una dintre
persoanele cele mai apropiate inimii lui a
fost chiar fratele s`u, Florin, pe vremea
c#nd era la un curs. |mpreun` cu colegii a
venit de la Fete[ti la Bucure[ti, f`r` s` [tie,
ini]ial, unul de cel`lalt. Abia mai t#rziu
aveau s` realizeze acest lucru, dup` ce
avionul decolase deja. A fost, oricum, o
surpriz` de ambele p`r]i. Niciodat` \ns`
nu s-au mai aflat am#ndoi la bordul
aceleia[i aeronave.
Florin \[i l`sa fratele mai mic s` se
descurce [i s` se afirme singur, ori \l l`sa
\n seama preocup`rilor altor ofi]eri cu
func]ii din comanda subunit`]ii, chiar [i
c#nd r`spundea de escadrila \n care era
\ncadrat Marius. Evolu]ia juniorului se
\nscria \ns` pe coordonatele urmate de
Florin, de ceilal]i valoro[i pilo]i din Baza
90 Transport Aerian.
Marius \[i aminte[te cu pl`cere de
zborurile desf`[urate uneori ca \ntr-o
curs` contra cronometru pentru a salva
via]a oamenilor \n suferin]` transport#ndu-i spre o localitate, unde era a[teptat pentru o internare de urgen]` sau
duc#nd medicamente de maxim`

PESTE
MERIDIANELE
{I
PARALELELE
LUMII
Unii cred c`, f`c#nd parte din
Avia]ia Militar` de Transport, fra]ii C`lin
au prilejul de a gusta pe s`turate din
cupa fericirii. Nu v`d \ns` [i cealalt`
parte a lucrurilor, care concentreaz`
munc`, r`spundere, risc, renun]`ri,
desp`r]iri \ndelungate de familie.
La o aplica]ie pe ]`rmul mediteranean al Greciei, Florin C`lin [i echipajul
s`u au tr`it, cu respira]ia \ntret`iat`,
prima \mbarcare a unui elicopter
Alouette \n C-130 Hercules. Probleme
cu transportarea lui \n deplin` siguran]`
[i-a f`cut apoi pe tot timpul zborului \n
exerci]iul de evacuare medical` la care
a participat.
Cele mai complicate misiuni din
carier` dateaz` din 1991, c#nd, \n
Maroc, a deservit deta[amentul ONU
de impunere a p`cii \n aceast` ]ar`,
zbur#nd cu o aeronav` AN-26. |n
repetate r#nduri a fost nevoit s`
decoleze [i s` aterizeze pe aerodromuri
improvizate \n de[ert, pe nisip.
A traversat, de nenum`rate ori,
de[ertul Saharei, a fost \n Nigeria,
Emiratele Arabe Unite, Iran, Angola,
Egipt, a sim]it sub planuri multilegen-
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Trei b`rba]i cu numele C`lin, trei aviatori militari
Soarta i-a sur#s [i atunci c#nd,
dup` o misiune de control a armamentelor, \n Italia, cu reprezentan]i din alte
]`ri, partea italian` le-a favorizat o vizit`
la Vatican, la vestigiile Romei antice,
Colosseumul. S-a plecat \n fa]a coloanei
lui Traian, a v`zut ruinele Vezuviului [i
Pompeiului, turnul din Pisa.
Tot dup` o misiune, de data
aceasta mai complicat`, a urcat pe
muntele Ararat, unde, spune Biblia, s-a
oprit corabia lui Noe dup` potop.
Aveau \ns` s` vin` [i cele \n care
nu se mai putea spune c` a f`cut [i
turism. Ci misiuni de lupt`, \nt#iele ale
militarilor rom#ni dup` cel de-al doilea
r`zboi mondial, cum am mai spus, c#nd,
\n Afganistan, spre care deschisesem
un adev`rat pod aerian, se mai tr`gea
\nc` [i desc`rcarea aeronavei se f`cea
\n ritm rapid pentru a nu fi surprin[i de
vreo rachet` r`t`cit` sau bine ]intit`,

c` nici unul din cei doi copii ai fiec`ruia
dintre ei nu [i-a manifestat \nc` dorin]a
s` le urmeze \n carier`. Alexandru, al
lui Marius, este student la Politehnic`,
pentru fratele lui, Cristian  \n clasa
a X-a  ar mai fi timp, \n vreme ce Florin
mai sper` ca m`car Florina, de-abia \n
clasa a V-a, s` se \ndrepte spre avia]ie
sau para[utism. Horia, b`iatul cel mare,
este deja student la {tiin]e Politice.
Altfel, vor r`m#ne cu satisfac]ia c`
au format mai multe serii de pilo]i, ca
instructori, c` se simt parte a unui
proces \ndelungat de perfec]ionare a
zbur`torilor care, dup` ce au plecat de
la Baz`, s-au \nrolat \n r#ndul celor mai
buni pilo]i de la ROMAVIA, de la alte
companii de avia]ie.

Comandor (r)
PETRE B@N~
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EXPERTUL DIXIT

BOALA NUMITÃ
STRESUL PSIHIC
Conota]ii pentru personalul For]elor Aeriene
Este o mod`, dar [i o realitate palpabil`: ne pl#ngem zilnic de stres, d`m
vina pe el pentru toate neajunsurile [i problemele din activitatea [i via]a
noastr`. Poate c` uneori exager`m. Dar, \n mod cert, stresul exist`, ne
erodeaz` psihicul, ne influen]eaz` \ntreaga existen]`. Iar pentru personalul
For]elor Aeriene, stresul psihic negativ este cu at#t mai puternic, cu c#t
misiunile specifice  zborul, dirijarea, detectarea ]intelor, interven]ia
operativ`, volumul uria[ de informa]ii, comunicarea permanent`  con]in \n
sine [i tensiune, [i responsabilitate, [i risc, [i, nu o dat`, clipe de mare
dramatism.
Despre boala numit` stresul psihic ne vorbe[te pe larg, dar [i la obiect,
psihologul principal Dana Zeicu, din Statul Major al For]elor Aeriene. S`-i
urm`rim diserta]ia [i s` punem \n practic` sfaturile-i deosebit de utile:

Considera]ii generale
Introdus de Hans Selye în 1950, termenul
de stress provine din limba englez` [i are mai
multe traduceri înrudite ca în]eles, dar cu
nuan]e care îi pot diversifica sensul: încordare,
presiune, ap`sare, constrângere, povar`, for]`,
putere, tensiune, efort, str`danie, accent. Din
medicin`, termenul a fost preluat foarte rapid
în limbajul curent din aproape toate ]`rile lumii,
ceea ce demonstreaz` atât nevoia de
conceptualizare, cât [i interesul pe care aceast`
problem` îl stârne[te.
În general, când vorbim de stres ne referim
la toate ac]iunile externe care au un poten]ial
nociv asupra organismului [i care, în plan
subiectiv, sunt resim]ite ca o stare de tensiune,
încordare [i disconfort, determinat` de agen]ii
afectogeni cu semnifica]ie negativ`, de
frustrarea sau reprimarea unor st`ri de
motiva]ie (trebuin]e, dorin]e, aspira]ii), de
dificultatea sau imposibilitatea rezolv`rii unor
probleme. (Dic]ionarul de psihologie
social`).
Reac]ia imediat` acut` este de panic`,
anxietate, cre[terea pulsului, transpira]ie,
senza]ie de uscare a gurii sau tremur`turi.
Starea de stres pe o durat` mai îndelungat`
poate cauza dureri de cap, ame]eli, tulbur`ri
de vedere (vedere înce]o[at`), dureri ale cefei
[i umerilor, mânc`rimi ale pielii etc.
Aceasta este doar forma negativ` a
stresului, numit` în limbajul de specialitate
distres [i cu acest sens el este folosit în
majoritatea situa]iilor. În realitate îns`, stresul
poate avea [i o form` pozitiv`, numit` eustres,
care este declan[at` de stimuli pl`cu]i ai
ambian]ei; dar eustresul nu trebuie confundat
cu orice emo]ie pl`cut`, ci el este declan[at de
tr`iri afective cu tonalitate pozitiv` puternic`,
palpitante, intense [i cu durat` prelungit` (de
exemplu vestea câ[tig`rii unei sume mari de
bani, practicarea intens` a unor sporturi, actul
sexual etc.). Din p`cate, eustresurile nu
dureaz` niciodat` în mod cronic (H. Selye),
iar efectele lor fiziologice nu au fost studiate
sistematic, cercet`torii îndreptându-[i studiile
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mai mult asupra cauzelor [i efectelor stresului
negativ sau distresului; c`ci se pare c` exist`
în natura uman` o mai mare tendin]` spre

percep]ii negative [i pesimism decât spre
gândirea pozitiv`.
Indiferent îns` de forma stresului, este
foarte important s` în]elegem c` majoritatea
stimulilor externi nu au prin ei în[i[i o valoare
intrinsec` pozitiv` sau negativ`, ci au exact
acea valoare pe care le-o atribuim noi.
Cu alte cuvinte, stresul psihic depinde în
cea mai mare m`sur` de semnifica]ia pe care
noi în[ine o acord`m unui eveniment, unei
întâmpl`ri sau situa]ii de via]`. În acest sens,
Epictet spunea c` oamenii sunt tulbura]i nu
numai de lucruri, ci [i de imaginea pe care o
au despre ele, iar Selye aten]iona c` nu e atât
de important ceea ce se întâmpl` în realitate,
ci felul în care percepem faptul respectiv.
Într-adev`r, aceia[i stimuli pot provoca unor
persoane stres negativ, altora stres pozitiv, iar
pe al]ii îi pot l`sa indiferen]i.
Modul în care stresul psihic ne influen]eaz`

r`mâne, a[adar, o alegere personal` [i aceast`
alegere depinde în mare m`sur` de
personalitatea fiec`ruia, de concep]ia [i filosofia
lui de via]`, de experien]ele personale [i optica
celui în cauz`.
Exist` persoane cu o adev`rat` voca]ie
pentru colec]ionarea stresului. Ele sunt
caracterizate printr-o puternic` dorin]` de
afirmare, lips` de r`bdare, competitivitate
exacerbat`, sunt într-o permanent` criz` de
timp [i au un intens sentiment al urgen]ei [i
ostilit`]ii. Aceste persoane sunt ve[nic
nemul]umite, nesatisf`cute [i îndârjite, vor s`
aib` totul [i s` fac` totul într-un timp cât mai
scurt [i percep mediul înconjur`tor ca fiind
extrem de solicitant [i chiar agresiv; manifest`
egocentrism, ambi]ie [i sunt preocupate de
ideea de dominare [i men]inere a unui
permanent control.
În literatura de specialitate, aceste persoane sunt considerate ca apar]inând tipului
psihocomportamental A, tip descris înc` din
1960 de doctorii Neyer Friedman [i Ray
Rosenman de la spitalul Mount Zion, din San
Francisco  S.U.A. Ei consider` c` indivizii care
apar]in tipului psihocomportamental A au o
puternic` predispozi]ie spre boli cardiovasculare [i sus]in c` aproximativ 90% din
persoanele care fac infarct sunt de tip A.
La polul opus se afl` tipul psihocomportamental B, care presupune
o lupt` mai pu]in frenetic`
cu stresul [i care se
caracterizeaz` în special
prin faptul c` poate folosi
în favoarea sa stresul, care
este pentru el un fel
d e stimulent biologic
(conform Gheorghe
Ar`d`voaice). {i la acest
tip de personalitate apar
reac]ii biologice de stres,
îns`, datorit` toleran]ei [i
capacit`]ii lor de adaptare
[i relaxare, aceste reac]ii
sunt mai sc`zute în
intensitate [i mai scurte ca
durat`. Se estimeaz` c`
persoanele de tip B
prezint` un risc de 2,37 ori
mai mic decât persoanele
de tip A în ce prive[te
manifestarea ischemiei
miocardice [i a consecin]elor ei. Acestea sunt
persoanele care, statistic vorbind, au succes [i
reu[esc cel mai bine în via]`.
Bineîn]eles c` aceast` clasificare este simplist`
[i nu acoper` întreaga gam` de manifest`ri [i reac]ii
umane la agen]ii stresori, îns`, într-o m`sur` mai
mare sau mai mic`, fiecare persoan` de]ine o
dominant` a unuia sau altuia dintre aceste tipuri.
Starea de stres prelungit` pe o durat` mai
mare de timp  specific` inclusiv personalului
For]elor Aeriene  poate fi considerat` ca un factor
de risc pentru urm`toarele tipuri de boli:
u boli psihice, psihosomatice [i îndeosebi
psihogenii;
u unele boli endocrine (boala Basedow,
unele disfunc]ii sexuale la b`rba]i,
hipercorticism reactiv, sindrom eutiroidian);
u unele boli infec]ioase (tuberculoz`,
hepatit` viral` A);
u unele boli metabolice (diabet zaharat,
anorexie nervoas`, obezitate).
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EXPERTUL DIXIT

Managementul
stresului
Restructurarea personalit`]ii, mai ales în
cazul tipului psihocomportamental A,
reprezint` o problem` delicat` în condi]iile
lipsei de motiva]ie a individului în ce prive[te
schimbarea paternurilor sale de a face fa]`
stresului. În fa]a ideii de schimbare, reac]ia
multor persoane este de respingere: A[a sunt
eu [i nu am ce face. N-am cum s` m` schimb!
Cu toate acestea, exist` o palet` destul de
larg` de metode psihoterapeutice [i tehnici de
consiliere care au voca]ie adaptativ` [i care, prin
remodelarea unor comportamente nocive
pentru s`n`tate [i prin cre[terea gradului de
autoîn]elegere [i autocunoa[tere, restructureaz` mecanismele de ap`rare în fa]a stresului,
în sensul eficientiz`rii, optimiz`rii [i consolid`rii
lor.
Astfel de metode psihoterapeutice sunt:
psihoterapia psihanalitic`, terapia cognitiv
comportamental`, hipnoterapia, terapia de grup
[.a. Îns` cel mai important de în]eles este faptul
c` fiecare persoan` are propria sa capacitate
de autoeducare [i remodelare, cu condi]ia ca
s`-[i doreasc` într-adev`r acest lucru.
Prezent`m în continuare (dup` I.B.
Iamandescu) câteva sugestii [i o serie de
principii de organizare a muncii [i vie]ii \n
categoria noastr` de for]e armate, sugestii utile
în lupta împotriva distresului [i accesibile
oricui:
u ierarhizarea obiectivelor într-o perioad`
limitat` (zi, lun`, trimestru, an) în obiective
majore [i minore, cotând realizarea lor cu un
punctaj propor]ional, a[a încât realizarea unui
obiectiv major s` fie compensat` de
neîndeplinirea mai multor obiective minore [i
invers;
u planificarea eficient` a timpului;
u a face ceva din pl`cere cel pu]in o dat`
pe s`pt`mân`;
u a-]i rezerva în fiecare zi un moment de
lini[te;

u a folosi procedee de
relaxare;
u a oferi [i a primi cu
regularitate afec]iune;
u a discuta dificult`]ile cu
al]ii, condi]ie în care vor trebui
cultiva]i prietenii [i persoanele
de încredere c`rora s` li se poat`
face confiden]e;
u a cultiva tr`iri [i sentimente pozitive [i a recurge la
umor;
u a practica exerci]ii fizice
cel pu]in la sfâr[it de s`pt`mân` [i a recurge zilnic la mersul pe jos;
u a dep`[i momentele de
stres f`când altceva (mai pl`cut,
interesant);
u a armoniza aptitudinile cu
aspira]iile.

Chestionar de evaluare a nivelului de stres
Urm`ri]i instruc]iunile oferite pentru fiecare dintre cele 14 puncte de mai jos:
1. Acorda]i-v` 10 puncte dac` sim]i]i c` familia v` sprijin`.
2. Acorda]i-v` 10 puncte dac` ave]i un hobby pe care îl practica]i în mod activ.
3. Acorda]i-v` 10 puncte dac` face]i parte dintr-un grup cu activitate social` sau
de alt tip care se întrune[te cel pu]in o dat` pe lun`.
4. Acorda]i-v` 15 puncte dac` v` afla]i cu greutatea dumneavoastr` corporal` în
limitele a 5 kg în raport cu greutatea standard (1,52m 48kg; se adun` 1,1 kg pentru
fiecare cm în plus).
5. Acorda]i-v` 15 puncte dac` practica]i un tip de relaxare cel pu]in de dou` ori pe
s`pt`mân`.
6. Acorda]i-v` 15 puncte pentru fiecare dat` când face]i exerci]ii fizice timp de cel
pu]in 30 de minute în cursul unei s`pt`mâni obi[nuite.
7. Acorda]i-v` 5 puncte dac` face]i un lucru care v` place cu adev`rat numai pentru
dumneavoastr` în cursul unei s`pt`mâni obi[nuite.
8. Acorda]i-v` 10 puncte dac` ave]i un loc în cas` unde pute]i merge pentru a v`
relaxa [i/sau a fi dumneavoastr` în[iv`.
9. Acorda]i-v` 5 puncte pentru fiecare mas` echilibrat` din punct de vedere
nutri]ional pe care o consuma]i în cursul unei zile obi[nuite.
10. Acorda]i-v` 10 puncte dac` folosi]i tehnici de planificare a timpului în cursul
unei activit`]i zilnice.
11. Sc`de]i 10 puncte pentru fiecare pachet de ]ig`ri fumat în cursul
unei zile obi[nuite.
12. Sc`de]i 5 puncte pentru fiecare sear` din cursul unei s`pt`mâni
obi[nuite în care lua]i orice fel de medica]ie (substan]e chimice, alcool)
pentru a v` ajuta s` dormi]i.
13. Sc`de]i 10 puncte pentru fiecare sear` din cursul unei s`pt`mâni
obi[nuite în care lua]i orice substan]`, medicament pentru a v` calma
sau elimina starea de anxietate.
14. Sc`de]i 5 puncte pentru fiecare sear` din cursul unei s`pt`mâni
obi[nuite în care aduce]i acas` lucr`ri care ar fi trebuit f`cute la serviciu.
u Cu cât punctajul ob]inut dep`[e[te 50 de puncte, cu atât
capacit`]ile dumneavoastr` de a face fa]` stresului într-un mod eficient
[i s`n`tos sunt mai dezvoltate.

u a realiza un echilibru între munc`,
relaxare [i familie;
u a dormi 7-8 ore pe noapte cel pu]in de
dou` ori pe s`pt`mân`;
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u Dac` a]i ob]inut sub 50 de puncte, v` suger`m s` v` analiza]i cu
aten]ie activitatea [i stilul de via]` din ultima perioad`, întrucât, cel pu]in
în prezent, mecanismele dumneavoastr` de ap`rare nu fac fa]` situa]iilor
stresante cu care v` confrunta]i.

Psiholog principal DANA ZEICU
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F-117
NIGHTHAWK
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Modernizarea
avionicii este prezentat` unui pilot opera]ional de la Baza Aerian` Holloman de
c`tre un specialist al
Centrului de Test`ri
de la Baza Aerian`
Edwards.

Primul avion a fost livrat For]elor
Aeriene ale Statelor Unite ale
Armament
Americii \n anul 1982, iar ultimul \n
vara anului 1990. Decizia de
uBombe ghidate laser: GBU-27;
produc]ie a fost luat` \n anul 1978,
uRachete ghidate laser: MK84, GBU-10 Paveway II,
primul zbor av#nd loc \n anul 1981.
GBU-12 Paveway II, GBU-27 Paveway II;
|nzestrat exclusiv cu acest tip de
uBombe cu putere mare de penetrare: BLU 109;
aeronav`, Grupul Tactic 440(\n
uRachete AGM 130.
prezent escadrila 49), dispus la Baza
Aerian` Holloman(New Mexico), a
devenit opera]ional \n octombrie 1983.

F-117 Nighthawk este un avion de atac,
monoloc, bazat pe tehnologia stealth. Aceast`
tehnologie folose[te suprafe]e plane dispuse sub
anumite unghiuri ce reflect` undele emise de radar
\n direc]ii bine definite. |n ciuda dezavantajelor ce
rezult` din aerodinamica sa special`, datorit`
controlului calculatorului, este un avion u[or de
pilotat. Avionul poate executa atacuri de precizie
asupra ]intelor desemnate, dar are capacitatea de
\narmare limitat`.
De o dimensiune apropiat` cu a avionului
F-15 Eagle, avionul este propulsat de dou`
motoare General Electric F404 [i are sisteme
cvadruple de control fly-by-wire.
Poate fi dotat cu o mare varietate de armament
[i este echipat cu sisteme de naviga]ie [i de atac
integrate \ntr-o avionic` digital` ce m`re[te eficien]a
misiunilor [i reduce eforturile pilotului. Planificarea
detaliat` a misiunilor din zonele intens ap`rate este
realizat` de un sistem specific ce pune \n valoare
capabilit`]ile acestui avion.

Prima lansare de
muni]ie inteligent`
tip JDAM de c`tre un
avion F-117A a avut
loc la \nceputul acestui an.

Pagini realizate de
ADRIAN SULT~NOIU

uDestina]ia: atac;
uAnvergura aripilor: 13,3 m;
uLungimea: 20,8 m;
u|n`l]imea: 3,8 m;
uSuprafa]a aripii: 105,9 m2;
uGreutatea(gol): 13.609 kg;
uGreutatea maxim`: 23.814 kg;
uViteza maxim`: 1.120 km/h;
uPlafon maxim: 15.000 m;
uAutonomie: 4.000 km.

Caracteristici tehnico-tactice

ALBUM CER SENIN
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Germania:

ELICOPTERELE CH-53 VOR FI
MODERNIZATE
Biroul Federal German pentru tehnologii
defensive a anun]at c` a acordat companiilor
ESG Elektroniksystem  und Logistik 
GmbH din München, \n cooperare cu Mann
Aviation [i EADS, contractul pentru
\nlocuirea sistemului de avertizare \mpotriva
rachetelor sol-aer, cu sistemul de ultim`
genera]ie AN/AAR-60 MILDS (Missile
Launch Detection System). Ini]ial,
modernizarea va viza 6 elicoptere angrenate
\n opera]iile din Afganistan, urm#nd ca o
decizie privind dotarea celorlalte elicoptere
CH-53 cu sistemul respectiv s` se ia \n
viitorul apropiat.
MILDS mai este implementat pe
elicopterele NH-90 [i Tiger.

Lituania:

Un nou sistem radar

Sistemul de ap`rare \mpotriva
rachetelor balistice al SUA (BMDS)
prinde contur. Agen]ia pentru rachete
defensive a implementat cel de-al cincilea
interceptor al sistemului \naintat de
ap`rare aerian` cu baza la sol de la Fort
Greely, \n Alaska.
|n data de 22 iulie a.c., prima rachet`
interceptoare a fost instalat` \n silozul
s`u amplasat sub p`m#nt, marc#nd
sf#r[itul unei ere \n care nu am dispus
de capabilit`]ile necesare pentru a ne

Sistemul radar tridimensional TRML-3D
(The Surveillance and Target Acquisition
Radar System) a fost livrat de c`tre EADS
For]elor Aeriene Lituaniene.
Livrarea celor 3 radare conform contractului semnat \n 2001
marcheaz` primele eforturi privind
modernizarea For]elor Aeriene
Lituaniene.
Sistemul TRML-3D este compus dintr-un radar 3D mobil, un
sistem radar secundar [i o sta]ie
de lucru dispus` pe un vehicul.
Configura]ia radarului \i confer`
acestuia o mobilitate foarte mare,
lucru extrem de util \n cazul redisloc`rii pe noi pozi]ii. Destinat
supravegherii spa]iului aerian,
detect`rii, urm`ririi [i identific`rii
]intelor aeriene ce zboar` la joas`
[i medie altitudine, radarul are
capacitatea de a descoperi o ]int`
aerian` p#n` la distan]a de 200 km,
\n func]ie de modul de lucru folosit.
Radarul poate func]iona independent sau poate fi integrat
\ntr-un complex defensiv format
din instala]ii cu diferite sisteme de
comand` [i control, \n acest din
urm` caz put#nd fi opera]ional \n
cel mult 10 minute.

Zborul inaugural al primului NIMROD MRA 4, avion de recunoa[tere [i atac aerian destinat
Royal Air Force, a avut loc la sf#r[itul lunii august.
Avionul, botezat PA 01, a efectuat un zbor \ntre baza Woodford, de l#ng` Manchester, apar]in#nd
companiei BAE Systems, [i baza din Warton, Lancashire, apar]in#nd aceleia[i companii.
NIMROD MRA 4 este destinat s` \nlocuiasc` actualul NIMROD MR 2 p#n` \n anul 2009,
\ntruc#t capabilit`]ile sale sunt net superioare. Tehnologia implementat` la bordul avionului va culege,
procesa [i afi[a de 20 de ori mai multe date dec#t avioanele de recunoa[tere aflate \n prezent \n
serviciu. De asemenea, poate parcurge o distan]` de peste 10.000 km f`r` a avea nevoie de
alimentare. Propulsat de 4 motoare Rolls Royce BR710, noul MRA 4 atinge viteza de 1.000 km/h,
fiind astfel mai rapid, dar [i mai pu]in zgomotos dec#t MR 2, a declarat Steve Fogg, directorul
proiectului.
Urm`toarele 2 avioane NIMROD MRA 4, PA 02 [i PA 03 vor efectua testele de zbor la sf#r[itul
anului 2004, respectiv \n vara anului 2005.
De[i contractul ini]ial prevedea construirea unui num`r de 18 avioane NIMROD MRA 4,
Ministerul Ap`r`rii din Marea Britanie a l`sat s` se \n]eleag` faptul c` \n afara primelor 3 avioane,
vor mai fi contractate un num`r de alte 12 aparate, conform renegocierii contractului din anul 2003.
Nu s-a luat \ns` nici o decizie privind data la care va \ncepe produc]ia [i nici locul exact \n care
acestea vor fi produse.
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5 INTERCEPTOARE
ANTIRACHETÃ
|N ALASKA

ap`ra ]ara \mpotriva rachetelor balistice
cu raz` lung` de ac]iune  conform
directorului de program, generalulmaior John W. Holly.
Luna septembrie a marcat instalarea
a nu mai pu]in de alte patru rachete
similare \n zilele de 14, 16, 23 [i 27. De
asemenea, tot \n cursul lunii septembrie
au fost efectuate o serie de teste \n vederea implement`rii sistemelor radar.
Proiectul BMDS va deveni opera]ional la sf#r[itul acestui an, c#nd se
preconizeaz` a fi implementate alte dou`
rachete, urm#nd ca \n cursul anului 2005,
sistemul s` numere mai mult de zece
astfel de rachete interceptoare.

Marea Britanie:

Primul zbor pentru
noul NIMROD MRA 4
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BAE SYSTEMS a demarat la sf#r[itul lunii august, \n
cadrul filialei din Samlesbury (Marea Britanie), procedurile
de asamblare a fuzelajului avionului supersonic, multirol, F35 Joint Strike Fighter.

Georgia:

RACHETE SOL-AER
NEUTRALIZATE

C#teva sute de rachete sol-aer vor fi distruse \n Georgia, ca parte a ini]iativei
Fondul Mutual, din cadrul Programului PfP, lansat` de c`tre NATO \n scopul
elimin`rii arsenalului militar \n surplus sau cu resursa expirat`.
Ac]iunea, programat` a se \ncheia \n ianuarie 2005, presupune eliminarea
a peste 300 de rachete stocate \n bazele georgiene Ponichala [i Chaladid.
Rachetele vor fi ini]ial dezasamblate, dup` care vor fi deplasate \n Poligonul
Vaziani, unde \nc`rc`turile de lupt` vor fi distruse prin explozii controlate.
Costul ini]iativei se ridic` la suma de 800.000 euro [i contribuie la realizarea
reformei militare \n Georgia, fiind totodat` considerat` deosebit de important`
pentru: ncre[terea securit`]ii \n regiune; nprevenirea contamin`rii mediului;
nredarea \n folosin]` a 3.600 de hectare, utilizate de armat` pentru stocarea
muni]iei scoase din uz.

Marea Britanie:

F-35 JSF a intrat \n faza de asamblare
F-35 JSF este un proiect dezvoltat pentru \nlocuirea
avioanelor A-10, Harrier, F-16 [i F/A-18 din dotarea marinei
[i a for]elor aeriene ale S.U.A. [i Marii Britanii.
Aceast` etap` marcheaz` un important pas \nainte at#t
pentru BAE SYSTEMS, c#t [i pentru \ntreaga industrie
aeronautic` a Marii Britanii, \n condi]iile \n care cererile
pentru avionul F-35 JSF dep`[esc cu 2.500 de unit`]i
estim`rile ini]iale  a declarat Tom Fillingham, vicepre[edinte
EADS [i manager de program \n cadrul proiectului F-35 JSF.

|ncep#nd cu anul 2005, For]ele
Aeriene Militare ale Emiratelor Arabe
Unite vor primi \n dotare avioane de
lupt` de tipul F-16 E/F  informeaz`

noiembrie a acestui an. Este posibil
ca primele avioane F-16 E/F,
dintr-un total de 80, s` fie achizi]ionate [i s` intre \n serviciul For]elor

Emiratele Arabe Unite:

BAZE MILITARE AERIENE
agen]ia de pres` REUTERS, cit#nd
surse militare de la Abu Dhabi.
|n vederea primirii [i, ulterior, a
\ntrebuin]`rii aeronavelor respective,
\n prezent se afl` \n construc]ie dou`
baze militare aeriene, ale c`ror lucr`ri
de finisare se vor \ncheia \n luna

Ministerul Ap`r`rii din Fran]a a
acordat un important contract privind
mentenan]a a 120 de avioane de
lupt` Rafale companiei Thales.
Contractul, \n valoare de 200 milioane de euro, se va derula pe o
perioad` de 7 ani [i va acoperi
aproximativ 100.000 de ore de zbor.
|n toat` aceast` perioad`, compania
Thales va asigura \ntre]inerea sistemelor de la bordul aeronavelor (radarelor RBE 2, sistemului de r`zboi electronic Spectra, sistemului de
identificare IFF, sistemului de

Aeriene Militare la sf#r[itul anului \n
curs.
Sursele citate nu precizeaz`
locul de dispunere a celor dou` baze
militare aeriene, dar sus]in c` acestea
vor fi ultramoderne [i vor beneficia de
toate utilit`]ile \n materie.

Fran]a:

Un nou contract
pentru THALES

comunicare, unit`]ilor de stocare a
datelor etc.).
Acest nou contract \ntre Ministerul
Ap`r`rii din Fran]a [i compania Thales
urmeaz` unuia asem`n`tor semnat \n
luna mai \ntre cele dou` p`r]i privind
mentenan]a sistemelor de la bordul
aeronavelor de lupt` (altele dec#t
Rafale) [i elicopterelor apar]in#nd
For]elor Aeriene Franceze.
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Germania:

Elicopterul de luptã UH-Tiger
a trecut testele de calitate

Elicopterul de lupt` Tiger se apropie cu pa[i repezi de data intr`rii \n serviciu. Autorit`]ile militare germane
au certificat calit`]ile elicopterului (\n versiunea german`) UH-Tiger. Responsabili guvernamentali germani
[i-au exprimat mul]umirea privind
derularea ambi]iosului proiect al firmei
Eurocopter. Elicopterul este proiectat
s` execute misiuni at#t ziua, c#t [i
noaptea, \n orice condi]ii.
Certificarea calit`]ilor elicopterului
UH-Tiger vine la pu]in timp dup` ce
versiunea francez` a aceluia[i tip de
aparat  HAP Tiger  primise und`
verde din punct de vedere calitativ.
Aceste concluzii, venite din partea
autorit`]ilor de certificare ale ambelor
]`ri, au menirea de a confirma buna
cooperare \n cadrul programului \ntre
Germania [i Fran]a.
Ambele versiuni ale elicopterului,
UH-Tiger [i HAP Tiger, vor trece printr-un nou val de certific`ri anul viitor, c#nd vor fi alese sistemele de
armament cu care vor fi echipate, \n func]ie de cerin]ele beneficiarilor.
P#n` \n prezent, un num`r de 206 elicoptere de tip Tiger au fost comandate de c`tre patru ]`ri. Germania
[i Fran]a vor cump`ra c#te 80 de elicoptere fiecare, Australia  22 [i Spania  24. Spania este [i cel de al
treilea partener al programului.

NUMIRI
|N FUNC}IE

Grecia:

La mijlocul lunii septembrie,
ministrul elen al ap`r`rii a procedat la
mai multe schimb`ri din func]ie la
nivelul For]elor Aeriene Militare ale
Greciei. Astfel, \n func]ia de [ef al
Statului Major al For]elor Aeriene a
fost numit generalul-locotenent Giorgos Aylonitis, care \l \nlocuie[te pe
generalul-locotenent Panayotis Papanikolaou. Potrivit agen]iilor elene de

Bell 412

Din Oslo, agen]ia de [tiri FRANCE
PRESSE face cunoscut c`, \ncep#nd cu data
de 1 octombrie 2004, generalul-maior Stein
Erik Nodeland (proasp`t avansat \n grad),
\ndepline[te func]ia de [ef al For]elor Aeriene
Regale Norvegiene. Cu aceea[i dat`, Norvegia
dispune de o nou` structur` a for]elor cu grad
\nalt de preg`tire destinate \ndeplinirii unor
misiuni interna]ionale. |n cadrul acestei
entit`]i, For]ele Aeriene Regale particip` cu
urm`toarele elemente: 1 escadril` de avia]ie
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pres`, care preiau informa]ii provenind
de la Ministerul Ap`r`rii, au fost
trecu]i \n rezerv` generalul-locotenent
de avia]ie Flaskos Stelianos, comandantul Comandamentului Avia]iei
Tactice, generalul-locotenent de avia]ie
Dimitrios Kaligas, primul loc]iitor al
[efului Statului Major General, [i
generalul-maior de avia]ie Eleftherios
Adam, comandantul Comandamentului
de Sprijin al For]elor Aeriene Militare.
Generalul-locotenent Ioannis Giakosa
a fost numit \n func]ia de comand a nt al Comandamentului Avia]iei
Tactice.

FOR}E
CU GRAD |NALT
DE PREGÃTIRE

Norvegia:

de v#n`toare (12 aparate de tipul
F-16); 1 patrul` de avioane de
cercetare/patrulare de tipul P-3C
Orion; 2 avioane de transport de tipul
C-130 Hercules; 1 deta[ament de
elicoptere (4 aparate de tipul Bell
412); 1 avion pentru r`zboi electronic; 1 sec]ie de rachete antiaeriene; 1 baz` mobil` (cu unit`]i mobile de paz`,
securitate, pompieri, medicale [i pentru
repara]ia pistei de decolare).
Se consider` c` participarea Norvegiei la
misiuni interna]ionale exclusiv cu subunit`]i
cu grad ridicat de operativitate asigur` o
desf`[urare rapid`, imediat`, \nc` din perioada
ini]ial` a opera]iei. For]ele astfel constituite au,
\n permanen]`, capacitatea de a \ndeplini
misiunile ordonate [i pot fi desf`[urate rapid
\n orice zon` de conflict de pe glob.

Primul elicopter NH 90, destinat For]elor Armate
Finlandeze (Finnish Armed Forces), a efectuat un test
de zbor, \n data de 15 septembrie, la baza din
Harignane, apar]in#nd Eurocopter.
La teste a participat un oficial al armatei
finlandeze.
Testarea elicopterului NH 90 destinat armatei
finlandeze urmeaz` primului zbor al unui aparat similar
destinat For]elor Armate Germane, efectuat \n data
de 4 mai, [i reprezint` dep`[irea unui prag important
privind realizarea celui mai mare program multina]ional
privind elicopterele lansat \n Europa.
Ca dovad` a succesului de care se bucur`
programul, exist` deja contracte pentru 20 de

Finlanda: ZBOR-TEST

PENTRU
ELICOPTERUL
NH 90

elicoptere destinate sultanatului Oman [i 12 
Australiei. Alte 11 ]`ri au comandat \n total 357 de
astfel de elicoptere, cu op]iuni pentru un num`r
suplimentar de alte 86, ceea ce face ca NH 90 s` se
bucure de un succes pe plan mondial greu de egalat.
NH 90 a fost proiectat ca un elicopter multirol.
Variantele de transport tactic [i naval, echipamentul
special [i sistemul de armament \i confer` o maxim`
flexibilitate \n opera]ii.
|ns` calitatea cea mai mare a elicopterului o

reprezint` sistemul fly-by-wire de control al zborului,
ceea ce face din NH 90 primul elicopter din lume
dotat cu aceast` tehnologie avansat`.
Capabilit`]ile elicopterului NH 90 vor spori
interoperabilitatea for]elor armate ale Europei at#t
\n misiunile NATO, c#t [i \n cele ale Na]iunilor Unite,
contribuind la standardizarea echipamentului [i
ra]ionalizarea costurilor, antrenamentului [i logisticii.

EXERCI}II AERIENE
COMUNE CU ISRAELUL
India:

Dup` cum relateaz` pe larg agen]iile americane
de [tiri ASSOCIATED PRESS [i UNITED PRESS
INTERNATIONAL, India [i Israelul inten]ioneaz`
s` dezvolte [i s` diversifice colaborarea bilateral`
\n plan militar. |n acest sens, comandantul For]elor
Aeriene Militare ale Indiei, mare[alul de avia]ie
Srinivaspuram Krishnaswamy, a precizat c` la
nivelul de comand` al For]elor Aeriene din India [i
din Israel s-a analizat \n detaliu posibilitatea
desf`[ur`rii, \nc` din acest an, a unor exerci]ii
militare [i a altor activit`]i de instruire \n comun. Se
apreciaz` c`, \n acest fel, se vor consolida [i mai
mult bunele rela]ii bilaterale israelo-indiene \n sfera
militar`, rela]ii cu vechi [i fructuoase tradi]ii.
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COOPERARE
ÎN LUPTÃ  2005

Federa]ia Rus`:

Potrivit unei [tiri
difuzate de agen]ia ITARTASS, \n perioada iulieseptembrie 2005, \n
poligoanele ruse de la
Asuluk/Regiunea Astrahan
[i Temba/Regiunea Cita,
precum [i \n poligonul Sari
Sagan, din Kazahstan, se
vor desf`[ura ample exerci]ii militare comune, la care
vor participa importante
elemente lupt`toare din
cadrul For]elor Aeriene
Militare din Federa]ia Rus`,
Armenia, Belarus, Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kirgistan [i Ucraina, S-300
exerci]ii care vor marca
\mplinirea a 10 ani de la \nfiin]area Sistemului Unificat de Ap`rare Anti-Aerian` al
Comunit`]ii Statelor Independente.
|n cadrul exerci]iului, cu numele de cod Cooperare \n lupt`  2005, vor fi testate
toate tipurile de sisteme de ap`rare anti-aerian` aflate \n dotarea CSI, cum ar fi
rachetele S-300, S-200, S-125, S-75 SAM, precum [i avioanele de tipul
Su-24 Fencer, Su-27 Flanker, MiG-29 Fulcrum [i MiG-31 Foxhound.

Lockheed Martin a
anun]at, \n data de 23
septembrie, faptul c`
sistemul de recunoa[tere aeropurtat \n teatrul
de opera]ii  Theatre
Airborne Reconnaissance System (TARS),
cu ajutorul radarului
SAR (Synthetic Aperture Radar), a fost testat, pentru prima dat`, la
bordul unui avion ope- F-16
ra]ional F-16, la Baza
Aerian` Edwards, \n California. TARS SAR este primul radar dezvoltat pentru
avioanele de lupt`, capabil s` ofere informa]ii \n orice condi]ii, ziua [i noaptea.
Testul efectuat a dovedit faptul c` sistemul TARS SAR dispune de

S.U.A.:

Sistem de recunoa[tere
aeropurtat TARS SAR
capabilit`]ile necesare pentru recep]ionarea, procesarea [i propagarea
informa]iilor critice despre ]inte \n timp real, indiferent de condi]ii, ziua [i
noaptea, utiliz#nd un sistem digital de \nregistrare a imaginilor. Totodat`,
sistemul are posibilitatea de a transmite electronic informa]iile recep]ionate,
c`tre o sta]ie aflat` la sol.
Suntem \nc#nta]i de succesul testului. Implementarea radarului SAR la
bordul aeronavelor apar]in#nd For]elor Aeriene ale Statelor Unite, va oferi
acestora posibilit`]i m`rite de ac]iune pe timp de noapte sau \n orice condi]ii,
a declarat Jerry Lindfelt, oficialul companiei Lockheed Martin.

ACCIDENTE AVIATICE n ACCIDENTE AVIATICE n ACCIDENTE AVIATICE
Grecia:

ELICOPTER
CHINOOK
|n ziua de 13 septembrie 2004, un elicopter
militar de tipul Chinook,
apar]in#nd for]elor aeriene ale Greciei, s-a pr`bu[it \n largul M`rii Egee, \n
apropiere de Muntele
Athos. Dup` cum precizeaz` agen]ia REUTERS, cit#nd surse militare de la Atena, \n
elicopter se aflau 16 persoane, printre care [i \naltul prelat Petros
al VII-lea, al doilea ca rang ecumenic \n ierarhia ortodox` dup`
Patriarhul Istanbulului [i Patriarh al Alexandriei [i al \ntregii
Africi. |n urma accidentului n-au existat supravie]uitori.
Cauzele catastrofei n-au fost \nc` elucidate, o comisie de
investiga]ii fiind numit` \n acest sens. Consider#nd c` au existat
grave deficien]e \n cadrul sistemului militar, premierul elen,
Costas Caramanlis, l-a demis din func]ie pe [eful Statului Major
al For]elor Aeriene Militare ale Greciei.

Fran]a:

MIRAGE 2000 ...
Dup` cum informeaz` agen]ia de [tiri FRANCE PRESSE,
\n cursul unei misiuni de antrenament, un avion de lupt`
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francez de tipul Mirage
2000, apar]in#nd Bazei
Aeriene 133 din Nancy, a
suferit o defec]iune la
motor. Aeronava se afla
\n pericol major, fapt
pentru care pilotul a
\ndreptat aparatul spre o
zon` nelocuit`, dup` care
s-a catapultat. Acesta a ajuns cu bine pe p`m#nt, \ns` avionul
s-a pr`bu[it \ntr-un perimetru din nordul localit`]ii Colmar,
f`r` a cauza prejudicii colaterale. Biroul de Anchetare a Accidentelor, din cadrul Statului Major al For]elor Aeriene Franceze, investigheaz` cauzele [i \mprejur`rile catastrofei.

...[i ULM

Aceea[i surs` relateaz` c` un avion de lupt`
francez cu dou` locuri, de
tipul Mirage 2000 N,
apar]in#nd Bazei Aeriene
Istres, a intrat \n coliziune
cu un aparat model ULM deasupra regiunii Clemont-Ferrand.
|n urma impactului aeronava Mirage a reu[it s` aterizeze for]at,
\ns` avionul ULM s-a pr`bu[it, cei doi pilo]i pierz#ndu-[i via]a.
Nu se cunoa[te \nc` dac` a fost vorba de o eroare de pilotaj, de o
eroare de dirijare de la sol sau de o defec]iune tehnic`.
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avioane simpl` [i
dubl` comand` capabile s` execute
misiuni de interdic]ie
aerian`, sprijin aerian
apropiat, recunoa[tere [i patrulare.
Primul avion AMX,
produs \n colaborare
cu Brazilia, a fost
livrat avia]iei italiene
\n 1989. |n total au
fost produse 110
avioane AMX simpl`
comand` [i 26 dubl`
comand`, programul \ncheindu-se \n 1998.
Aeronavele F-104 Starf i g hter se afl` \n serviciul
for]elor aeriene ale Italiei din
1969, \n \nzestrarea c`reia au
intrat 205 avioane de acest tip.
|n 1981 a fost implementat un
program de modernizare
pentru 150 de avioane Starfighter, fiind \mbun`t`]ite
sistemele de naviga]ie [i
armament. Datorit` \nt#rzierilor \n programul Eurofighter, a fost nevoie s`
se mai introduc` 85 de
avioane Starfighter \ntrun program de modernizare, ajung#ndu-s e l a
varianta F-104S-A-M.
Aeronavele F-104
Starfighter au fost retrase din uz \n acest an,
fiind \nlocuite cu aeronave F-16 p#n` la achizi]ionarea num`rului stabilit de avioane Eurofighter. |n baza unei
scrisori de \n]elegere,
Aeronautica Militare
Italiana a contractat 34
de avioane F-16 de la
USAF, pentru perioada
20032008. Contractul
poate fi re\nnoit pentru
\nc` 5 ani, valoarea sa
total` fiind de 777 milioane
dolari.
Pentru instruirea de baz`
[i avansat` a pilo]ilor, se utilizeaz` aeronavele MB-339. Cea
mai nou` versiune a acestui
avion este MB-339 FD (Full
Digital), Italia comand#nd,
pentru instruirea pilo]ilor de
pe Tornado [i Eurofighter, 30
de aparate de acest tip.
Misiunile de transport ale
for]elor aeriene ale Italiei sunt
efectuate cu ajutorul aeronavelor C-130J [i C-27J Spartan.
Realimentarea \n aer a avioanelor de lupt` se efectueaz` cu

AERONAUTICA MILITARE
ITALIANA
De la STARFIGHTER
la EUROFIGHTER
Italia este una din ]`rile cu
tradi]ii \n domeniul avia]iei. |n
1911, \n timpul r`zboiului italoturc, Italia a utilizat avioane
pentru misiuni de recunoa[tere [i bombardament, fiind
astfel prima ]ar` din lume care
a folosit avia]ia \ntr-un conflict
armat.
For]ele Aeriene ale Italiei
au luat fiin]` la 23 martie 1923,
sub denumirea de Regia
Aeronautica. Regia Aeronautica a participat la opera]ii
militare \n Etiopia, \n
1935, [i \n Spania, \n
perioada 19361939. Pe
durata celui de-al doilea
r`zboi mondial, Regia
Aeronautica a luat parte,
cu aproximativ 3.000 de
avioane, la misiuni ce
s- au desf`[urat din stepele Rusiei p#n` \n nisipurile din nordul Africii.
La scurt timp de la
proclamarea Italiei ca
republic`, la 18 iunie 1946,
Regia Aeronautica a
suferit transform`ri profunde, primind denumirea
Aeronautica Militare Italiana (AMI), denumire
p`strat` p#n` \n zilele
noastre.
|n 1949, Italia a devenit membru NATO, fapt ce a
impus modernizarea structurii
\ntr-un timp relativ scurt.
Ajutorul oferit de SUA, \n baza
Programului de Asisten]`
Mutual` \n domeniul ap`r`rii,
a dus la \nzestrarea acestei
categorii de for]e cu avioane de
tipul P-51 Mustang, P-47
Thunderbolt, F-84G(F),
F -86E (M) [i C-119 de transport. Totodat`, industria aeronautic` italian` a ren`scut, fapt
ce a dus la producerea avioanelor Fiat G-91, Aermacchi
MB 326, Piaggio P 166 [i a
elicopterelor Agusta-Bell.
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Ulterior, uzinele Fiat au \nceput [i producerea sub licen]`
a aeronavelor F-104 G Starfighter. |ncep#nd cu anii 70,
Aeronautica Militare Italiana
[i-a re\nnoit flota de avioane,
prin \nzestrarea cu aeronave
de transport Aeritalia G-222 [i
C-130 Hercules, la care s-a
ad`ugat Lockheed-Aeritalia
F-104 S, o variant` de lupt`
creat` special, \n conformitate
cu cerin]ele sistemului de
ap`rare italian.

Pentru executarea misiunilor de ap`rare aerian`, Aeronautica Militare Italiana este
\nzestrat` cu 24 de avioane
Tornado ADV, \mprumutate
de la For]ele Aeriene Regale
ale Marii Britanii \n 1996.
Aeronavele sunt echipate cu
rachete aer-aer AIM-9L [i SkyFlash [i execut` misiuni \n
cadrul Grupului Gioia del
Colle. Conform contractului,
aeronavele vor fi returnate \n
2006.

F-104 Starfighter
Participarea Italiei la
opera]iunea aliat` Desert
Storm  Irak, 1991  a reprezentat pentru pilo]ii acestei ]`ri
ocazia execut`rii pentru prima
oar`, dup` 45 de ani, a unor
misiuni reale de r`zboi.
Ulterior, ace[tia au fost implica]i [i \n conflictele din
Somalia, Mozambic [i Balcani.
Complexitatea conflictelor [i
dezvoltarea unor noi amenin]`ri la nivel mondial au impus
o serie de modific`ri \n structura for]elor aeriene ale Italiei,
coroborate cu \nzestrarea cu
tehnic` de lupt` modern`.

Aeronavele Tornado IDS,
din care Italia a achizi]ionat 100
de buc`]i, sunt destinate
execut`rii misiunilor de atac la
sol, fiind echipate cu senzori
specializa]i de ap`rare \n
cadrul zborurilor la joas`
altitudine, at#t ziua c#t [i
noaptea, \n orice condi]ii
meteo. |n baza unui contract
semnat \n 2002 cu agen]ia
NETMA, 18 Tornado IDS au
intrat \ntr-un program de
\mbun`t`]ire a avionicii.
Programul de producere a
aeronavelor AMX a fost generat de necesitatea \nzestr`rii cu
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aeronave Boeing-707 T/T [i
767 T/T special modificate.
Baza Aerian` Grosseto
reprezint` una dintre unit`]ile
de elit` ale avia]iei militare
italiene, fapt pentru care a fost
desemnat` s` fie \nzestrat` cu
primele avioane Eurofighter
din cele 121 pe care urmeaz`
s` le primeasc` Italia.
Faza experimental` pentru
aeronavele Eurofighter s-a
consumat la Baza Aerian`
Practica di Mare, sub aten]ia
speciali[tilor de la Alenia, una
din companiile implicate \n
dezvoltarea acestui proiect.
Eurofighter Typhoon este
un avion cu arip` delta, av#nd
capabilit`]i de lupt` apropiat`
[i de atac la sol. Are, de asemenea, posibilitatea s` dep`-

[easc` viteza sunetului f`r` a cupla
for]ajul. La bordul
Eurofighter-ului se
afl` trei ecrane color
destinate prezent`rii
situa]iei tactice, st`rii
sistemelor [i h`r]ii
de zbor. Pe aripi sunt
dispu[i 13 piloni pe
care se pot ancora
rachete de tipul
BVRAAM, ASRAAM
[i IRIS-T.
Primele dou`
aeronave Eurofighter care au sosit
la Baza Aerian`
Grosseto sunt dubl`
comand`, pentru a
permite trecerea pilo]ilor pe acest tip de

La \ntoarcerea din misiune
avion. Pilo]ii destina]i a zbura acest
avion vor efectua un
curs specializat de
[ase s`pt`m#ni la
Torino, unde exist`
un simulator, [i vor
lua contact cu elementele ultramoderne de avionic`.
De asemenea, pilo]ii
se vor obi[nui cu
capabilit`]ile de
zbor ale avionului,
\[i vor \nsu[i zborul
\n forma]ie, de \ntrebuin]are \n lupt` etc.

Elicopterul AB-212 decoleaz` pentru o nou` misiune

Nu \n ultimul r#nd, trebuie
specificat c` au fost ale[i
pentru a zbura aceast` aeronav` doar pilo]i care aveau
2.000 ore zbor pe avioane supersonice.
Chiar dac` evolu]ia evenimentelor la nivel global a
cunoscut \n ultimele decenii
schimb`ri spectaculoase,
Aeronautica Militare Italiana a
[tiut s`-[i adapteze structurile
[i dotarea logistic` astfel \nc#t
s` fie capabil` \n orice
moment s` ofere o reac]ie
rapid` la orice fel de amenin]are.

Material asigurat de jurnali[tii
WIM DAS [i KEES OTTEN
de laDutch Aviation Support

Eurofighter Typhoon pe pista de la Grosseto
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AEROSPA}IALE

Astronomii
fotografiaz`
prima
exoplanet`

Astronomii au declarat c`
este posibil s` fi ob]inut prima
imagine direct` a unei planete
extrasolare (planet` ce se
rote[te \n jurul unei alte stele
dec#t Soarele). Obiectul, orbit#nd \n jurul stelei 2m1207, la
230 de ani lumin` dep`rtare, a
fost observat cu ajutorul
telescopului European Southern
Observatory.
Imaginile stelei au dezv`luit
un \nso]itor la o distan]` de
aproximativ 8,25 bilioane km de
stea, despre care astronomii
cred c` este o planet`. Baz#ndu-se pe modelele evolu]iei
stelei, se crede c` obiectul este
de cinci ori mai mare dec#t
Jupiter, fiind similar cu marile
exoplanete descoperite indirect
p#n` acum, dar astronomii \nc`
nu sunt siguri dac` obiectul
poate fi numit planet`.

C`l`torie
spa]ial`
cu ajutorul
undelor
sonore
Un cercet`tor de la Universitatea din California a dezvoltat
o nou` metod` de generare a
energiei electrice, necesar`
c`l`toriilor spa]iale, utiliz#nd
undele sonore.
|n raportul de cercetare,
Scott Backhaus \mpreun` cu
al]i doi colegi de la Northrop
Grumman Space Technology,
Emanuel Tward [i Mike
Petach, descriu sistemul de
generare a energiei electrice la
bordul navelor spa]iale cu
ajutorul unui motor (alternator
liniar) ce folose[te undele
sonore. Sistemul este similar
cu generatorul termoelectric
folosit \n prezent, care
genereaz` electricitatea la
bordul aeronavelor, pe baza
c`ldurii emise de combustibilul
radioactiv. Transformarea undelor sonore \n energie ar fi de
dou` ori [i jum`tate mai
eficient` dec#t actuala tehnologie nuclear` folosit` la
deplasarea navetelor \n spa]iu.
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Poligonul Capu Midia POARTÃ
SPRE COSMOS
La 9 septembrie a.c., din poligonul Capu Midia, apar]in#nd For]elor
Aeriene Rom#ne, a fost lansat cu
succes vehiculul Demonstrator 2B,
echipat cu primul motor reutilizabil
din lume, motor construit din
materiale compozite.
Lansarea, programat` ini]ial \n
data de 8 septembrie, a fost am#nat`
din cauza unor defec]iuni tehnice
ap`rute la sistemul de alimentare cu
combustibil. Furtunul principal de alimentare a fost smuls de pe rezervor.
Cauza incidentului a fost o eroare
uman`, colierele de str#ngere ale
acelui furtun nefiind str#nse corespunz`tor.
Defec]iunea a fost remediat` \n
cursul dimine]ii de 9 septembrie. A
ap`rut \ns` o alt` problem`. V#ntul
era extrem de puternic, ceea ce ar fi
determinat dep`[irea zonei de
siguran]`. Au fost ref`cute calculele,
iar una dintre m`suri a fost reducerea
cantit`]ii de combustibil. |n aceste
condi]ii, \n momentul lans`rii, la bordul
vehiculului s-a aflat numai 19,6% din
cantitatea ini]ial` de combustibil.
Cu 7 secunde \nainte de lansare, \n momentul desprinderii
furtunului de presurizare cu azot,
acesta a lovit un cablu electric, care
a oprit alimentarea cu energie
electric` a uneia dintre cele dou`
electrovalve ale motorului. |n acel
moment, motorul a fost ini]iat [i
vehiculul a decolat.
Evenimentul a fost transmis

Sistemul de
cineteodolite
electronooptic este
preg`tit
pentru
monitorizarea
zborului
\n direct pe mai multe posturi de
televiziune, fiind considerat cel
mai mediatizat eveniment din
istoria cercet`rii [tiin]ifice rom#ne[ti.
Analiza \nregistr`rilor zborului
din Centrul de Control a indicat o
altitudine maxim` de circa 1.000
m, o vitez` de 630 km/h [i o raz`

de ac]iune de 2.100 m.
Din datele existente p#n` \n
prezent, la lansarea din 9 septembrie, de la Capu Midia, s-au
realizat cea mai mare altitudine [i
cea mai mare vitez`, din cadrul
competi]iei X Prize, cu un vehicul
propulsat cu combustibil lichid [i
lansat de la sol.

Echipa ARCA  tensiune [i optimism \n a[teptarea
momentului propice lans`rii Demonstratorului 2B

DARPA preia
programul X-37

NASA va preda controlul programului X-37
c`tre DARPA (Defense Advanced Research
Projects Agency), au anun]at oficialii NASA.
Specula]iile despre continuarea programului au
crescut c#nd un ziar local a anun]at c` X-37 va
zbura pe avionul White Knight al Scaled
Composites, acela[i folosit de nava
SpaceShipOne pentru primul zbor privat \n
spa]iu.
Programul X-37 a \nceput \n 1998 ca un
parteneriat \ntre NASA [i Boeing, plus o finan]are
adi]ional` din partea armatei (Air Force), \n
vederea dezvolt`rii unui prototip f`r` pilot care
s` demonstreze viabilitatea tehnologic` a
urm`toarelor genera]ii de vehicule spa]iale
reutilizabile (RLV).
Dup` o serie de teste atmosferice, X-37 ar
putea fi lansat cu ajutorul navetei sau cu o
rachet`, pentru a efectua test`ri pe orbit`, \nainte
de a se \ntoarce pe P`m#nt.
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NASA a ales compania Northrop Grumman Space Technology drept
contractor privind realizarea navetei spa]iale Prometheus Jupiter Icy
Moons Orbiter (JIMO), care va urma s` ajung` pe orbitele sateli]ilor
\nghe]a]i ai lui Jupiter \n proiectul Prometeus, o ini]iativ` NASA din anul
2003, cu scopul de a dezvolta sisteme electrice nucleare [i aplica]ii ale
acestora. Contractul propus este \n valoare de aproximativ 400 milioane
de dolari, misiunea fiind una foarte important` pentru Proiectul
Prometeus prin care urmeaz` a fi explora]i \n detaliu trei dintre sateli]ii
lui Jupiter: Callisto, Ganymede [i Europa. Cei trei sateli]i ar putea ascunde
vaste oceane sub suprafa]a \nghe]at`.
Prometeus ar fi prima misiune NASA care, utiliz#nd propulsia
electric` nuclear`, va face posibil ca nava spa]ial` plasat` pe orbita
fiec`rui satelit s` poat` investiga compozi]ia satelitului, s` stabileasc`
istoricul acestuia [i posibilit`]ile de sus]inere a vie]ii.
Pe perioada derul`rii contractului, compania Northrop Grumman
va colabora cu o echip` guvernamental` pentru a defini designul
preliminar al navetei spa]iale. Contractorul va fi responsabil pentru
implementarea dispozitivului de comand` automat` [i distribuirea
tehnologiei pe navet`. De asemenea, va fi responsabil pentru
asamblarea, integrarea [i testarea sistemelor spa]iale \n conformitate
cu solicit`rile guvernamentale.
NASA va asigura lansarea navetei, iar Departamentul Energiei va
avea \n responsabilitate realizarea reactorului.
Prometeus JIMO nu este planificat pentru lansare mai devreme
de 2012, cu un cost al misiunii de cel putin 2 miliarde de dolari.

Demeter va
monitoriza
seismele
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Mike Melvill) care-[i c#[tig` aripile de
astronaut, [i cel de-al 434-lea om care
ajunge \n spa]iul cosmic.
SpaceShipOne a demonstrat astfel
viabilitatea unei industrii private care s`
proiecteze [i s` construiasc` vehicule pentru a trimite
pasageri \n spa]iu.
De altfel, mai multe companii [i-au anun]at deja
inten]ia de a utiliza sub licen]` Scaled Composites
tehnologia necesar` pentru a construi vehicule
destinate turismului spa]ial. Se estimeaz` c` peste
3.000 de persoane vor c`l`tori \n spa]iu \n urm`torii 5
ani cu astfel de vehicul, iar Burt Rutan [i Paul Allen
avertizeaz` c` acesta este doar \nceputul [i noi idei vor
fi dezvoltate \n proiectul SpaceShipTwo.
Peter Diamandis, cel care a pus bazele funda]iei X
Prize este de p`rere c` succesul lui SpaceShipOne [i
c#[tigarea premiului nu vor diminua entuziasmul
celorlalte echipe participante de a construi propriile
vehicule spa]iale. Cred c` \n cur#nd vom vedea
primele vehicule spa]iale canadiene, ruse[ti, britanice,
rom#ne[ti construite de celelalte echipe \nscrise \n
competi]ia X Prize  a declarat Diamandis.

SpaceShipOne a c#[tigat
competi]ia X Prize
Regulamentul competi]iei prevedea ca un
vehicul construit din fonduri neguvernamentale,
pilotat de c`tre un om [i av#nd la bord greutatea
echivalent` a altor dou` persoane, s` ating`
altitudinea de 100 km (dincolo de care \ncepe spa]iul
cosmic) prin zboruri care s` aib` loc \ntr-un interval
de cel mult dou` s`pt`m#ni.
SpaceShipOne, proiect finan]at de c`tre Paul
Allen (co-fondatorul corpora]iei Microsoft) [i
construit de c`tre societatea Scaled Composites,
condus` de inventatorul Burt Rutan, a confirmat
a[tept`rile [i a c#[tigat premiul \n valoare de 10
milioane de dolari oferit de c`tre funda]ia X Prize.
Astfel, dup` ce \n data de 29 septembrie, pilotul
Mike Melvill a pilotat aparatul peste limita celor 100
km, \n data de 4 octombrie, pilotul Brian Binnie a
stabilit un nou record de altitudine (112 km),
devenind totodat` cel de-al doilea pilot civil (dup`

Misiune
\n exteriorul ISS
Comandantul Sta]iei Spa]iale Interna]ionale, Gennady Padalka, [i cercet`torul NASA,
Mike Fincke, au \ncheiat cu succes (\n data de
3 septembrie) misiunea \n exteriorul ISS,
conform programului.
Timp de 5 ore [i 21 minute, cei doi au
\nlocuit [i au instalat noi echipamente \n
exteriorul sta]iei. O parte a echipamentului, trei
antene noi, vor ajuta la ghidarea ATV-ului (nava
cargo) european, care va andoca pentru prima
dat` la ISS anul viitor. |n timpul misiunii a fost
\nlocuit` una din supapele sistemului de r`cire
de pe modelul Zarya. De asemenea, au mai fost
instalate c#teva balustrade de sus]inere pentru
siguran]a echipajului \n timpul desf`[ur`rii
acestor misiuni. Totodat`, a fost efectuat [i un
test pentru a stabili felul \n care cosmonau]ii sunt
afecta]i din punct de vedere psihic sau al
dezorient`rii spa]iale \n urma unei astfel de
misiuni.

Prototip al unei noi genera]ii
de platforme spa]iale, satelitul
Demeter are un obiectiv care ar
putea ajuta la anticiparea cutremurelor.
Conceput de c`tre Centrul
Na]ional pentru Studii Spa]iale
din Fran]a (CNES), Demeter va
detecta [i m`sura \n ionosfer`
perturba]ii electromagnetice
care par s` aib` leg`tur` cu
erup]iile vulcanice.
Studii recente au depistat \n
ionosfer`, la aproape 100 km
altitudine, semnale electromagnetice ciudate cu c#teva secunde
\naintea unor seisme. Demeter
ne va ajuta s` prevedem
cutremurele. Misiunea sa nu va
fi opera]ional`, ci exploratorie.
Datele nu vor fi transmise \n
timp real, iar satelitul nu va fi
conectat la un centru de decizie,
explic` Pascale Ultré-Guévaed,
geofizician la CNES.

Un nou
sistem planetar
Astronomii britanici de la
observatorul regal din Edinburgh au
adus informa]ii noi despre Vega, una
dintre cele mai str`lucitoare stele ale
cerului boreal. Conform ultimelor
observa]ii, se pare c` steaua prezint`
\n jurul ei un sistem planetar asem`n`tor cu cel \n care se afl` [i Terra.
Situat` la 25 ani-lumin` de noi,
Vega este cel pu]in de dou` ori mai
mare dec#t Soarele, dar [i mult mai
t#n`r`; v#rsta ei este de 350 milioane
de ani, fa]` de 5 miliarde de ani c#t
are Soarele.
Toate cele aproape o sut` de
planete descoperite gravit#nd \n jurul
altor stele sunt planete masive, de
natur` gazoas` (asem`n`toare lui
Jupiter). Noi simul`ri pe calculator au
ar`tat c` observa]iile privitoare la
structura discului de praf din jurul
stelei Vega pot fi explicate prin
prezen]a unei planete asem`n`toare
lui Neptun. Aceasta orbiteaz` \n jurul
stelei la aceea[i distan]` la care
Neptun orbiteaz` \n jurul Soarelui.
Datorit` dimensiunii orbitei planetei,
asem`n`toare lui Neptun, cercet`torii
sus]in c` exist` suficient spa]iu pentru
existen]a altor planete mici
asem`n`toare P`m#ntului. Dac`
s-ar confirma, acest lucru ar fi o man`
cereasc` pentru astronomii care
\ncearc` s` g`seasc` planete de
natur` teluric` ce ar putea sus]ine
via]a.
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REMEMBER
 LUNA
AUGUST
16.08.1883  S-a n`scut,
la Foc[ani, Andrei Popovici
(cumnat cu Henri Coand`), al
doilea pilot rom#n brevetat \n
str`in`tate, dup` prin]ul
Bibescu. A fost director al
Aeronauticii din Ministerul de
R`zboi [i director al fabricilor de
avioane din Arad [i Bra[ov. A
\nfiin]at Aeroclubul Rom#n [i
Aeroclubul Bra[ov.
1 7 . 0 8 . 1 9 0 3  I n v e ntatorul Traian Vuia [i-a depus
brevetul nr. 332106 la Oficiul
na]ional al propriet`]ii industriale din Fran]a.
08.1909  Primul zbor 
atestat  al unei femei \n
Rom#nia. So]ia lui Henri August
a zburat cu un planor (remorcat
de un automobil) la 7 metri
\n`l]ime, pe o lungime de 150 de
metri, l#ng` [oseaua Pantelimon.
2 6 . 0 8 . 1 9 0 9  Rodrig
Goliescu a ob]inut, \n Fran]a,
brevetul de inventator al avioplanului.
23.08.1910  Aurel
Vlaicu, de[i \nv`]ase singur s`
zboare, particip#nd la o
\ntrecere cu George Valentin
Bibescu [i pilotul francez Molla,
a c#[tigat toate probele: vitez`,
\n`l]ime, evolu]ii [i precizia
ateriz`rii.
05.08.1911  George
Valentin Bibescu a executat al
doilea raid din Rom#nia, pe ruta
Bucure[ti  Turnu M`gurele, pe
durata unei ore [i 20 de minute.
10.08.1915  S-a creat
Corpul de Avia]ie Rom#n,
compus din trei grupuri de
avia]ie, trei escadrile de
recunoa[tere, patru sec]ii de
aerosta]ii [i o parte sedentar`,
comandant fiind numit colonelul
Ion G`v`nescu.
08.1916  S-a amenajat
aerodromul de la Tecuci, care a
devenit principalul aerodrom
rom#nesc \n primul r`zboi
mondial.
14.08.1916  La intrarea
]`rii \n r`zboi, avia]ia noastr`
dispunea de 30 de avioane de
lupt`, 57 de pilo]i [i 9 observatori aerieni.
15.08.1916  S-a \nfiin]at
primul Corp de Ap`rare Antiaerian`, cu misiunea de ap`rare a
Capitalei, a unor obiective
militare, industriale, noduri de
cale ferat`. Tunurile existente
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au fost adaptate pentru trageri
sol-aer.
|n aceea[i zi, avia]ia militar`
a dat prima jertf` de s#nge \n timp
de r`zboi: c`pitanul Cantemir
C#mpeanu.
16.08.1916  Prima
misiune de recunoa[tere aerian`
cu executarea fotografierii din
aer a fost f`cut` \n sudul Dun`rii,
deasupra zonei Rusciuk 
Razgrad.
18.08.1916  Locotenentul
Ioan Pene[ a reu[it prima traversare a mun]ilor Carpa]i, cu un
avion Farman.
01.08.1917  Locotenentul
Petre Ioanin [i sublocotenentul
Dumitru B`dulescu au dobor#t
un balon captiv, la Panciu.
07.08.1917  Sublocotenentul Marin Popescu a ob]inut
dou` victorii aeriene, iar
sublocotenentul Egon Nasta, a
treia victorie a zilei.

12.08.1917  Generalul
Eremia Grigorescu, comandantul Armatei 1, a citat prin
Ordin de Zi Grupul 2 Aeronautic,
condus de c`pitanul Andrei
Popovici (foto), pentru contribu]ia eroic` la victoria de la
M`r`[e[ti. Pentru faptele de
arme, grupul va fi decorat,
ulterior, cu \naltele ordine de
r`zboi Mihai Viteazul [i
Virtutea Aeronautic`.
13.08.1917  Sublocotenentul Gheorghe St#lpeanu,
afl#ndu-se \ntr-o recunoa[tere
\ndep`rtat` \n liniile inamice [i
fiind atacat de trei avioane, s-a
angajat \n aceast` lupt` inegal`,
dobor#nd unul dintre ele [i
silindu-le pe celelalte dou` s` se
retrag`. A fost decorat cu cel mai
\nalt ordin militar de r`zboi:
Mihai Viteazul.
21.08.1917  Locotenentul Gheorghe Mih`ilescu,
sublocotenen]ii Barzan [i Marin
Popescu au ad`ugat alte trei
victorii, la cele cinci, dob#ndite
de aviatorii rom#ni \n primul

r`zboi mondial, \n perioada 919
august.
|n aceea[i zi, artileria antiaerian` a dobor#t un avion inamic.

26.08.1917  Plutonierul
pilot Dumitru Naidinescu (foto)
[i sublocotenentul observator
Dumitru Darian au dobor#t un
aparat german din escadrila 267,
cu baza la Foc[ani.

24.08.1918  C`pitanul
Vasile Craiu a decedat, la numai
23 de ani, la spitalul Beldiman din
B#rlad, unde fusese internat \n
urma unui accident de avion.
06.08.1920  Ministerul de
R`zboi a stabilit sistemul de
organizare [i func]ionare a Serviciului Sanitar al Aeronauticii
(\nfiin]at \n 1918), \n baza propunerilor maiorului dr. Victor Anastasiu.
27.08.1920  Plutonierul
Alexandru Georgescu a stabilit
recordul na]ional de \n`l]ime (6.100 m)
cu un avion Breguét.
27.08.1925  A fost executat
cu succes, de c`tre c`pitanul Romeo
Popescu [i Ion Culuri, zborul de
recep]ie al primului hidroavion
conceput [i construit \n ]ara noastr`
de ing. Radu Stoika, la Constan]a.
22.08.1926  A demarat
raidul aerian Bucure[ti  Paris 
Bucure[ti, denumit Cupa Bibescu,
pe ruta Bucure[ti  Aspern 
Strasbourg  Paris. Au fost parcur[i,
p#n` la Le Bourget, 2.300 km \n 13
ore [i 20 de minute. |ntoarcerea a
fost am#nat` din motive obiective.
06.08.1933  Flotila Hidroavia]ie a efectuat un raid \n forma]ie
pe traiectul: Siutghiol  Constan]a 
Sulina  Gala]i  Turnu Severin [i
retur.
28.08.1933  A fost brevetat`  pilot la zborul f`r` motor 
prima femeie din ]ara noastr`,
Felicia B`d`li]`-}ig`nescu.
08.1934  Locotenentcolonelul Constantin Arge[anu,
comandantul Flotilei 1 Avia]ie Ia[i,
a condus un raid \n forma]ie cu
\ntreaga unitate, \nconjur#nd
Rom#nia.

21.08.1936  Locotenentul Alexandru Papan`,
particip#nd la cursa New York
 Los Angeles, cu avionul s`u,
Bücher YR-PAX, s-a clasat
primul la categoria avioanelor
mici. Patru zile mai t#rziu,
celebrul pilot a c#[tigat [i
concursul de acroba]ie din
America al`turi de Michel
Detroyat  fost campion al lumii
[i as al avia]iei franceze.
08.1939  A trecut probele
\n zbor primul avion IAR-80.
Aparatul atingea viteza de 510
km/h, performan]` care \l clasa al
patrulea din lume din acest punct
de vedere.

21.08.1939  Primul lot
de 10 avioane Heinkel
(HE-112 E), livrate conform
unui contract \ncheiat cu
Germania, a aterizat pe
aerodromul din Cluj. La
comenzi s-au aflat pilo]i
germani. Primul rom#n care a
pilotat acest aparat a fost
comandorul Gheorghe
Jienescu (foto).
27.08.1940  Locotenentul
Nicolae Polizu a dobor#t \n lupt`
un avion bimotor maghiar care
survola, ilegal, teritoriul rom#nesc.
28.08.1940  Artileria
antiaerian` a lovit un avion
maghiar care atacase aeroportul
din Satu Mare, mitraliind inclusiv
oamenii afla]i la munc` pe c#mp.
Avionul inamic a aterizat for]at [i
a luat foc.
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19.08.1941  Grupul 7
V#n`toare, dislocat pe aerodromul G#scaTighina, a decolat
cu toate for]ele pentru a proteja
infanteria rom#n` atacat` masiv
de avioane IL-2, \nso]ite de
v#n`toare. Comandantul grupului,
locotenent-comandorul
Alexandru Popi[teanu, a c`zut \n
lupt`. Pentru faptele lui de
bravur`, a fost decorat postmortem cu \naltul ordin Mihai
Viteazul.
01.08.1943  Raidul de
bombardament al Flotilei 9
Aerian` American` s-a \ncheiat
cu dobor#rea de c`tre avia]ia [i
artileria noastr` antiaerian` a 36
de avioane atacatoare; C`pitanul
Marin Ghica, comandantul escadrilei de v#n`toare de noapte, a
c`zut \n lupt`.
30.08.1943  |ntr-o singur` misiune, c`pitanul
Constantin B#zu Cantacuzino, \n
celul` cu M`l`cescu, a dobor#t
patru avioane inamice. B#zu
totaliza p#n` atunci 23 de victorii.
Avea s` mai ob]in` \nc` 30 p#n`
la sf#r[itul r`zboiului.
18.08.1944  Are loc ultimul raid al americanilor, cu 300
de bombardiere, protejate de
avia]ia de v#n`toare. |n lupta
inegal` dus` de cele 25 de avioane
de v#n`toare rom#ne[ti ale
Grupurilor 7 [i 9, a c`zut eroic
c`pitanul Alexandru {erb`nescu.
Totalizase 590 de misiuni la
inamic, din care 235 de lupte
aeriene, \n care dobor#se 52 de
avioane inamice. I s-au f`cut
funeralii na]ionale.
23.08.1944  La ora 22.00,
c#nd regele Mihai I a comunicat,
la radio, \ncetarea r`zboiului
al`turi de Germania nazist` [i
al`turarea la coali]ia Na]iunilor
Unite, avia]ia militar` rom#n`
dispunea de 486 avioane [i 22
hidroavioane de lupt`, 12 planoare
de transport, 1.131 avioane \n zona
interioar`, 511 echipaje de lupt`
pentru toate tipurile de avioane [i
un efectiv total de 37.196 oameni.
24.08.1944  Avia]ia
militar` rom#n` a primit dou`
misiuni importante, una cu
destina]ia Moscova [i alta spre
Foggia, unde au fost transmise
mesaje importante din partea
noului guvern rom#n, ambele
fiind \ndeplinite cu succes, de[i
zborurile s-au desf`[urat \n
condi]iile unei \nd#rjite riposte a
artileriei antiaeriene germane.
31.08.1944  Bilan] al
particip`rii avia]iei rom#ne la
ac]iunile militare din perioada 23
31 august: 126 de misiuni, 336
ie[iri avion, totaliz#nd 450 ore de
zbor, \n care a dobor#t 84 de
avioane, a capturat 228 aparate la

sol, a distrus un vas de r`zboi, dou`
nave de transport, opt [lepuri, patru
remorchere, 33 de tancuri [i ma[ini
blindate, a avariat 57 autovehicule,
a capturat alte 474 [i 10.000 de
prizonieri, cu pre]ul a 661 de mor]i
[i r`ni]i, din care 157 personal
navigant.
23.08.1945  Corpul 1
Aerian a defilat pe deasupra Arcului
de Triumf din Bucure[ti, \n timpul
paradei militare.
15.08.1947  Conform
clauzelor Tratatului de pace, avia]ia
a fost reorganizat`, Inspectoratul
General al Aeronauticii fiind
desfiin]at. |n locul lui s-a format
Comandamentul Aeronauticii,
compus dintr-o divizie de avia]ie cu
patru flotile, o divizie de ap`rare
antiaerian` cu 5 regimente, o
brigad` de geniu [i aerodrom, o
grupare de depozite [i ateliere,
institu]ii de \nv`]`m#nt [i medicale.
Personalul avia]iei a fost redus
de la 16.000 la 13.000 de oameni.
23.08.1950  Pentru prima
oar` dup` r`zboi, la o parad` militar`
au participat un regiment de avia]ie
de transport [i unul de v#n`toare.

23.08.1951  La parada
militar` a zburat, \n premier`
pentru avia]ia rom#n`, \nt#ia
divizie de avioane reactive IAK23, cu trei unit`]i, \n frunte cu
Regimentul 14, comandat de
maiorul Aurel R`ican (foto).
25.08.1951  Prima aterizare pe ro]i \n afara pistei de beton
cu un avion cu reac]ie IAK-23 a fost
executat` de sublocotenentul
Gheorghe Tudor.
20.08.1953  Caz unic \n
avia]ia de asalt dotat` cu IL-10.
Dup` doar trei ture de pist` pe acest
tip de avion, locotenentul Ion
Nedelcu a fost admis la zborul \n
simpl` comand` de \nsu[i comandantul unit`]ii, c`pitanul Grigore
Ionescu.
23.08.1955  A fost brevetat` prima promo]ie de ofi]eri de
avia]ie pe avionul reactiv, [eful
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acesteia fiind locotenentul
Gheorghe Verendeanu.
25.08.1956  Au \nceput
zborul pe elicopter primii pilo]i din
]ar`: c`pitanul Ioan Repede,
locotenen]ii-majori Vasile Iura[cu,
Vasile Dinu [i Gheorghe Leahu.
28.08.1958  {coala Militar` de Ofi]eri de Avia]ie s-a mutat
pe aerodromul Zili[teaBuz`u, mai
pu]in Regimentul {coal` Avia]ie cu
Reac]ie, care s-a mutat de la Bac`u
la Ianca.
15.08.1963  Regimentul 57
Avia]ie V#n`toare Mihail Kog`lnic e a n u a p r i m i t 1 2 a v i o a n e
MiG-21 F13.
01.08.1965  S-a \nfiin]at
Brigada 46 Radiotehnic`, cu baza la
Ploie[ti.
18.08.1965  S-a \nfiin]at
primul regiment de elicoptere, la
Alexeni, comandant fiind numit
maiorul Vasile Iura[cu. Era format
din dou` escadrile, una de Mi-4 [i
una de Mi-2.
03.08.1978  |n vederea
dot`rii avia]iei militare cu MiG-23,
un grup de pilo]i [i tehnicieni a
plecat la preg`tire \n URSS, [eful
grupului fiind colonelul Dumitru
Tache.

REMEMBER
 LUNA
AUGUST
Comandamentului Ap`r`rii Antiaeriene a Teritoriului cu cel al
Avia]iei Militare.
2 3 . 0 8 . 1 9 9 5  Are loc
primul zbor cu avionul MiG-21
LanceR.
08.08.1996  A intrat \n
dotarea Poligonului de Trageri
Antiaeriene Capu Midia sistemul de avioane f`r` pilot FOX
TS-1, produs \n Fran]a.
11.08.1999  Se efectueaz` zboruri cu avioane supersonice, de transport [i elicoptere pentru cercetarea din aer
a eclipsei totale de soare, \n
baza unei colabor`ri cu institute specializate din Rom#nia.
08.1999  Aeronave
C-130 Hercules, AN-24 [i
AN-26 au transportat \n Turcia
personal medical [i ajutoare
umanitare pentru sprijinirea
poporului turc \n efortul de

27.08.1982  A avut loc zborul oficial al primului avion
BAC-1-11/500, montat \n Rom#nia sub numele ROMBAC.
03.08.1989  Pilo]ii [i
tehnicienii care urmau s` treac`
primii pe avionul supersonic
MiG-29 au plecat la centrul de
preg`tire din Kazahstan.
08.08.1992  Avionul reactiv IAR-99, conceput [i fabricat \n
Rom#nia, a l`sat o frumoas`
impresie la mitingul interna]ional
din Ungaria. Dup` evolu]ii, pilo]ii,
coloneii Romulus Boze[an,
Gheorghe Tama[, locotenentcolonelul Mitic` Mirea [i maiorul
Constantin Matei, au fost felicita]i
de ministrul ap`r`rii al ]`rii organizatoare.
30.08.1993  A luat fiin]`
Statul Major al Avia]iei [i Ap`r`rii
Antiaeriene, prin fuzionarea

\nl`turare a urm`rilor unui
cutremur de p`m#nt.
25  26.08.2001  Pe
aerodromul Mihail Kog`lniceanu
a avut loc un mare miting aviatic i n t e r n a ] i o n a l , d e n u m i t
RoIAS-2001, la care au participat
14 ]`ri, 140 de aeronave, 18 firme
de profil aeronautic din Rom#nia
[i din str`in`tate.
08.2003  A fost lansat

site-ul Statului Major al
For]elor Aeriene: www.roaf.ro.

Documentar realizat de
comandorii (r)
PETRE B@N~ [i
ION CLENCIU
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CAZURI SPECIALE
|n orice avia]ie din lume se
produc premise [i incidente de
zbor. De diverse nuan]e [i din
varii motive. |n decursul
timpului, acestea nu i-au ocolit
nici pe pilo]ii avia]iei noastre
militare.
Parcurgem filele registrului \n
care au fost consemnate lapidar
natura, cauzele [i modul cum au
fost rezolvate acestea \ntr-o
anumit` perioad`. St`m de

vorb` [i cu c#]iva dintre cei care
s-au confruntat cu asemenea
probleme la bord, cazuri
speciale  cum sunt denumite \n
manualele de tehnica pilotajului.
Ne-am oprit, \n acest num`r, la
c#teva din cele ce au avut, ca
prim` urmare, desprinderea,
pierderea cupolei \n timpul
zborului avioanelor reactive,
avioane cu viteze deosebit
de mari.

DESPRINDEREA, |N ZBOR,
A CUPOLEI
LA AERONAVE REACTIVE
Craiova,
7 decembrie 1979
C`pitanul Luca Dr`gu[ a[teptase de mult
noaptea aceea, cu condi]ii meteorologice grele
sut` la sut`. O noapte de zbor pe care nu o prinzi
u[or. Era comandant de escadril`, pilot clasa 1 [i
f`cea preg`tiri pentru a deveni instructor, noaptea
\n grele. De 11 ani era \n Regimentul de Avia]ie
V#n`toare-Bombardament de la Craiova [i noua
calitate, la care visau mul]i dintre tinerii pilo]i
instructori, \i sur#dea.
Cel care \l controla \n zbor [i urma s`-i ateste
calitatea nu era altcineva dec#t \nsu[i
comandantul unit`]ii de lupt`, colonelul Nicolae
Motoroiu, un nume \n avia]ia militar` [i un pilot
de excep]ie.
Din p`cate, dubla de MiG-15 planificat` pentru
acea misiune se defectase. O alt` aeronav` dubl`
comand` disponibil` atunci nu mai era.
S-a apelat la o dubl` de la unitatea vecin`:
Centrul de |ncerc`ri \n Zbor. Aeronava le-a fost
pus` la dispozi]ie imediat, cu mecanicul ei.
Luca Dr`gu[, azi comandor \n rezerv`, \[i
aminte[te c`, din ordinul inginerului-[ef al
regimentului, tehnicienii de la MiG-urile 15 din
unitate aveau ordin s` ia m`suri suplimentare
pentru z`vor#rea cupolei, lucru pe care cei de la
Centrul de |ncerc`ri \n Zbor nu \l practicau.
Astfel, pilo]ii au z`vor#t [i ermetizat cabinele
f`r` asisten]a mecanicului de avion. Decolarea a
decurs normal. Dar, imediat dup` desprinderea
de sol, din cauza [ocurilor, a trepida]iilor, lac`tul
din st#nga spate de la cabina din fa]`, unde se
afla comandantul, a cedat. Dr`gu[, aflat \n cabina
din spate, a sim]it imediat un jet de aer rece ca
ghea]a \n cabin`. Era 7 decembrie 1979, noaptea.
Primul g#nd a fost c` din fa]` s-a ac]ionat clapeta
de deschidere a ventila]iei. Ce s`-l determine pe
comandant s` fac` a[a ceva?! |i era jen` s`-l
\ntrebe. Fileurile de aer izbindu-l tot mai tare,
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Dr`gu[ [i-a plecat capul spre \n fa]` [i, preocupat
cu urm`rirea aparatelor de bord, \n timpul spargerii
plafonului, n-a mai luat \n seam` curentul rece.
|ntre timp, \l \ntrebase pe comandant dac` a
deschis cumva ventila]ia. Poate n-ai ermetizat tu

Pilotul Luca Dr`gu[

bine cabina!  \i r`spunsese Motoroiu. |n cele
din urm` au realizat ce se \nt#mplase. Colonelul
s-a g#ndit s` reia comenzile de z`vor#re, dar a
renun]at. Dac` tocmai atunci \i zbura cupola?!
R`m#nea f`r` m#n`. Raporteaz` c` \ntrerupem
misiunea, intr`m pe latura mare [i mergem la
aterizare!  a hot`r#t comandantul.
Dr`gu[ a pus avionul \n picaj [i a scos fr#nele
aerodinamice pentru a sc`dea viteza, moment \n
care, datorit` vibra]iilor produse, cupola a zburat.
S-a pierdut \n noapte. Vitezometrul ar`ta 500 de
kilometri la or`. Erau la 1.500 de metri, la sud de
ora[. Un jet [i mai puternic de aer l-a izbit direct
\n fa]`. Nu mai putea nici vorbi. De auzit, nici at#t.

S-a aplecat, din nou, \nspre panoul aparatelor de
bord [i a raportat. Nu auzea \ns` nici o confirmare
de la conduc`torul zborului. Nici de la cel din
cabina din fa]`. {i atunci, g#ndul c`, \n timpul
desprinderii cupolei, i s-a \nt#mplat ceva grav
comandantului, a pus, o clip`, st`p#nire pe el.
Dac` l-a r`nit la cap, sau Colonelul Motoroiu nu
d`dea nici un semn de via]`. Ori poate \i spunea
ceva prin intercomunica]ie, dar el nu mai auzea.
A cobor#t c#t a cobor#t, cu respira]ia \ntret`iat`,
[i, la un moment dat, a sim]it o mi[care \n man[`.
Era semnalul comandantului c` totul este \n regul`
cu el. Bine c` nu raportase la zebr` ce-i trecuse
prin minte!
A executat procedurile standard pentru
aterizare. Dup` virajul patru [i axarea pe direc]ia
pistei, a auzit un zgomot sacadat, care p`rea s`
vin` din zona motorului. Parc` \l izbea ceva
puternic, gata s` \l distrug`. Dac` se opre[te? 
l-a fulgerat g#ndul r`u. A privit altimetrul. Erau
deasupra \ndep`rtatei, sta]ia de radioloca]ie cu
un mare rol \n venirea la aterizare \n condi]ii meteo
grele. C#nd s`-l mai reporneasc`? P#n` s` fac`
manevrele, nu mai aveau timp nici de catapultare.
Intrau \n p`m#nt! Care era at#t de aproape!
A \ncercat s` anuleze fenomenul prin m`rirea
turajului: Las`-l a[a!, a auzit vag \n casc` vocea
comandantului. Parc`-i vorbise Dumnezeu. |n acel
moment, Dumnezeul lui era colonelul Motoroiu!
Care [tia, la experien]a-i \ndelungat`, poate [i din
cazurile \nt#mplate altora, c` zgomotul suspect
se datora lipsei cupolei. Dr`gu[ nu aflase \nc` de
un asemenea fenomen. |l \nv`]a acum via]a, via]a
ce at#rna de c#teva fire de timp, de c#teva
secunde A readus motorul la regimul normal.
Cobora. Cobora \ntr-o a[teptare ce p`rea f`r`
sf#r[it pentru ei, ca [i pentru cei afla]i la sol. {i,
colac peste pup`z`, \n timpul desprinderii cupolei,
automat, fusese smuls, din cabina comandantului,
[i cuiul de siguran]` de la sistemul de catapultare.
Numai o aterizare uns`, aproape f`r` s` se simt`
contactul cu pista, putea evita declan[area
mecanismului de catapultare a scaunului pilotului
din cabina din fa]`. A avut suficient` t`rie s` nu-i
sugereze colonelului s` aterizeze el aeronava.
Doar [i Dr`gu[ era pilot clasa 1. {i era exerci]iul
lui, zborul lui, pe care \l a[teptase at#ta vreme.
Dar nici Motoroiu n-a intervenit. L-a l`sat. Avea
\ncredere \n el, de[i era \n pericol via]a
am#ndurora. |i cuno[tea foarte bine calit`]ile de
pilot, capacitatea de a se descurca \n situa]ii
speciale.
Aterizarea a fost perfect`. Nici n-au sim]it c#nd
au luat contact cu pista. Marea \ncercare trecuse.
Tr`iau. Erau bine mersi, peste 12 zile aveau s`
repete zborul [i Dr`gu[ s`-[i ob]in` atestarea de
instructor, noaptea, \n condi]ii meteo grele...

Timi[oara,
25 iunie 1991
La decolare, dup` ridicarea ro]ilor de pe pist`,
cupola unui avion MiG-23 s-a desprins instantaneu
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CAZURI SPECIALE
[i s-a r`sturnat pe pista de decolare-aterizare, fiind
grav avariat`. De[i t#n`r, cu mai pu]in` experien]`,
pilotul, locotenentul Marian Dinescu, a reu[it s`
aduc` \n bune condi]ii aeronava la aterizare.

Craiova,
30 ianuarie 1992
Ora 16. Zbor \n dubl` comand`, instructor [i
elev, cu avionul de lupt` reactiv de concep]ie [i
produc]ie rom#neasc` IAR-93. Pe latura mare a
turului de pist`, la darea comenzii de scoatere a
trenului, acesta n-a ie[it, a r`mas pe pozi]ia
escamotat [i z`vor#t. Ce se va fi produs atunci \n
mintea [i \n sufletul pilotului elev nu este
consemnat. Nici convorbirile radio cu conduc`torul
de zbor [i instructorul, indica]iile ce i se vor fi dat.
Ac]ion#nd precipitat, pilotul elev, \n loc s`
procedeze la scoaterea cu avarie a trenului, a
ac]ionat, din gre[eal`, maneta de largare a cupolei.
Partea interioar` a ramei intermediare dintre cele
dou` cabine a fost grav avariat`, parbrizul dintre
ele s-a spart, iar carenajele anterioare ale pilonilor
interiori [i exteriori de pe aripa dreapt` s-au
deformat. Instructorul de zbor a intervenit prompt
[i, dup` scoaterea cu avarie a trenului, a aterizat
\n siguran]`.

s` vad` [i atunci lucrurile ar fi luat o alt`
\ntors`tur`. Auzea \n aer, mai tare, [uieratul
motorului pe care, altfel, nu-l sesiza, cu cabina
ermetizat`. Era, \ns`, obi[nuit de la sol cu
zgomotul pe care-l f`ceau supersonicele. Infernal
pentru ocazionali, pl`cut, generator de \ncredere,
de putere, pentru aviatori.
Dup` mai multe manevre, echilibr` aparatul
[i-i stabili o vitez` de 400 km pe or`. Primise
indica]ii de la zebr` s` se roteasc` \n jurul
aerodromului, la 1.000 de metri \n`l]ime, p#n` la
consumarea combustibilului care s`-i \ng`duie
aterizarea \n siguran]`.

Fete[ti,
17 noiembrie 1994

Deveselu,
2 noiembrie 1993
C`pitanul Florin Ionescu, pilot-[ef, pilot clasa
a 3-a, decola de pe aerodromul Deveselu, cu un
MiG-21 MF. Avea de executat o interceptare \n
forma]ie cu c`pitanul Lucian Dinu. Decolarea s-a
efectuat \n celul`, a[a cum se procedeaz`, de
regul`, \n asemenea misiuni.
Dup` ce a escamotat trenul, s-a deschis
cupola. Avionul a \nceput s` se manifeste instabil.
|nclina c#nd pe st#nga, c#nd pe dreapta. La un
moment dat, cupola s-a spart. C#teva schije au
perforat aripa din dreapta, ampenajul orizontal, iar
altele au lovit casca pilotului. O mul]ime de cioburi
s-au \nfipt \n sp`tarul scaunului.
A raportat imediat conduc`torului de zbor,
comandorul Nicolae Ioni]`, care l-a \ntrebat dac`
mai este \n stare s` struneasc` avionul. Dup` ce
a r`spuns afirmativ, i s-a spus s` ia \n`l]ime [i s`
consume gazul. At#t c#t trebuia, pentru a ajunge
cu aeronava la greutatea ce-i permitea aterizarea
f`r` probleme. Comandorul era convins c` pilotul
este capabil s` rezolve cu bine situa]ia, \l
controlase de c#teva ori \n zbor, [tia ce poate.
C`pitanul Ionescu [tia c` \n asemenea
situa]ie este bine s` plece capul mai \n fa]`. A
\ncercat. Dar nu putea pilota a[a. Avusese noroc
c` schijele, chiar [i de plastic fiind, nu-l loviser`
mai tare. (Dup` aterizare, colegii aveau s`-i
descopere, \n casc`, efectele loviturilor). |ntre
masca de oxigen [i vizor, fileurile de aer biciuiau.
|i era team` c`, la un moment dat, nu va mai putea
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totul sub control. {i avionul, [i starea psihic`. |i
sim]ea \ns` al`turi de inima sa pe to]i colegii de la
sol, pe conduc`torul zborului. |ncrederea lor i se
transmitea pe firul nev`zut al g#ndurilor.
C#nd a apreciat c` a sosit timpul, a efectuat
procedurile de aterizare. {i cu c#t sc`dea viteza,
o lini[te sufleteasc` i se a[ternea pe chip. F`r`
cupol`, reperele defilau altfel, sim]ea fuiorul
fileurilor scurg#ndu-se lin pe l#ng` el, avionul se
a[ternea cuminte pe pist`.
{i nici o aterizare nu i s-a p`rut mai frumoas`,
mai reu[it` ca aceea.
Primul care a venit s`-l vad` [i s` constate,
sumar, ce se \nt#mplase, a fost inginerul-[ef,
comandorul Coman. S-a urcat pe plan, a sesizat
imediat uzura lac`telor de \nchidere a cupolei [i
l-a felicitat, \mbr`]i[#ndu-l cu c`ldur`, a[a cum
aveau s-o fac` [i ceilal]i ca \ntr-un ceremonial de
zile mari.
Peste dou` s`pt`m#ni, avea s` se nasc` fiica
sa, Vera.

Pilotul Florin Ionescu

Pilotul nu avea de unde s` [tie c` o buc`]ic`
din cupol` p`trunsese prin \nveli[ul aripii din
dreapta [i sp`rsese rezervorul aflat \n acea zon`.
Prin orificiul respectiv se scurgea o bun` parte a
combustibilului. Era cu ochii permanent pe
indicatoare. A[tepta s` se consume c#t mai
repede gazul [i s` aterizeze.
Ce se mai putea \nt#mpla? Noroc c` ]inuse
capul la cutie, cioburile cupolei l-ar fi putut r`ni
mai grav sau, cine [tie? Oricum, eram preg`tit,
totul era str#ns. |n cazul c` se agrava situa]ia,
plecam, catapultam  ne dest`inuia cu c#teva
zile \n urm`, c#nd ne-a relatat, cu mult` modestie
[i re]inere, tr`irile de atunci, locotenent-comandorul Ionescu.
Dar lucrurile decurgeau normal pentru el.
Privea ]int` debitmetrul [i parc` \l ruga: Scazi o
dat` mai repede!
Zbura \n jurul aerodromului de mai multe
minute. 40 30 20 10 |[i vedea camarazii
la sol, aduna]i to]i \n jurul punctului de start.
Aterizaser` cu to]ii, care din proprie ini]iativ`, care
la ordin, cum erau indica]iile, atunci c#nd cineva
se confrunta \n aer cu o problem` deosebit`.
Tr`iau, al`turi de el, momentul dificil.
Cum te sim]i? Care mai este situa]ia?  \l
\ntreba, din c#nd \n c#nd, conduc`torul zborului.
Era singur \n aer. Singur, dar st`p#n pe el. Avea

Pe timpul decol`rii cu un avion MiG-21 dubl`
comand`, la \n`l]imea de 2030 de metri, dup`
escamotarea trenului, s-a desprins cupola,
rup#ndu-se dou` treimi din ea. Avionul a fost adus
la aterizare \n condi]ii normale, dar pe timpul
rulajului, dup` scoaterea para[utei de fr#nare, a
c`zut pe pist` [i partea ce mai r`m`sese din
cupol`.

Craiova,
21 iunie 1995
O nou` smulgere a cupolei de c`tre fileurile
de aer \n timpul ateriz`rii, la l`sarea ro]ii de fa]` a
unui avion de simpl` comand` IAR-93. S` fi fost
at#t de mare cre[terea regimului de vibra]ie
determinate de trepida]iile transversale [i cele
cauzate de scoaterea para[utei de fr#nare \nc#t
s` deplaseze (!), de parc` ar fi f`cut-o o m#n`
nev`zut`, maneta de ermetizare-z`vor#re a
cupolei, cum este motivat incidentul \n registru?

Cazurile relatate au fost
rezolvate cu calm
[i pricepere de pilo]i,
\n pofida \mprejur`rilor dificile
\n care s-au manifestat,
a altor premise pe care
le puteau genera. Dovad`
elocvent` a st`p#nirii de sine,
a profesionalismului ce-i
caracterizeaz` pe
pilo]ii no[tri militari.
Comandor (r) PETRE B@N~
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FILE DE ISTORIE
1939

1940

1941
n A zburat primul avion de
n Igor Sikorsky a pilotat
primul elicopter utilitar din linie cu cabin` presurizat` 
Boeing Stratoliner.
istoria avia]iei mondiale.

n Atacul avia]iei japoneze
asupra bazei americane Pearl
Harbor.

Pearl Harbor,
Hawaii
7 decembrie 1941
Atacul aerian de
la Pearl Harbor,
\ntreprins de avia]ia
japonez` la 7 decembrie 1941,
este un moment de
referin]` \n istoria
avia]iei mondiale. O
singur` lovitur`,
planificat` cu grij` [i
bine executat`, a
eliminat amenin]area for]elor navale americane din calea
planurilor expansioniste ale Imperiului Japonez. Statele Unite
ale Americii aveau s` intre \n cel de al doilea r`zboi mondial
considerabil sl`bite \n urma pierderilor suferite cu prilejul
acestui raid-surpriz`.
rCu 18 luni \nainte, pre[edintele Franklin D. Roosevelt
transferase flota american` la Pearl Harbor, urm`rind s`
descurajeze actele de agresiune ale Japoniei.
r |n iulie 1941, Puterile Occidentale au \ncetat
schimburile comerciale cu Japonia, \ntr-un moment \n care
aceasta avea nevoie mai mult dec#t oric#nd de resurse, \n
special de petrol, pentru sus]inerea ac]iunilor militare din
China, care \ncepuser` \n vara anului 1937.
rLa sf#r[itul lunii noiembrie 1941, \n contextul e[u`rii
negocierilor de pace, oficialii americani prevedeau ca fiind
iminent un atac japonez asupra Indiei, Malaieziei sau
Filipinelor, \n scopul procur`rii de resurse pentru continuarea
r`zboiului.
rFlota american` din Pearl Harbor putea fi atacat`, datorit`
pozi]iei strategice, numai cu ajutorul portavioanelor, iar
japonezii au trimis \n aceast` misiune o flot` format` din [ase
portavioane de prim` linie, \nso]ite de un num`r impresionant
de alte tipuri de nave de r`zboi, inclusiv submarine. |mbarc#nd
420 de avioane, flota japonez` dispunea de cea mai mare for]`
de lovire aerian` \ntrunit` vreodat` pe mare.
rImpresionanta flot` imperial` a pornit \n misiune, \n cel
mai mare secret, la 26 noiembrie 1941, vice-amiralul
Chuichi Nagumo, comandantul flotei, primind ordinul de
anulare imediat` a misiunii \n cazul \n care inten]ia Japoniei
avea s` fie descoperit`, \nainte de pornirea atacului.

SI T
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n Marea Britanie a utilizat, \n premier` mondial`, un
avion de v#n`toare \nzestrat
cu radar de bord  Haviland
Mosquito MK II.

<<Atac aerian,
Pearl Harbor!
Nu este un antrenament!>>
rPrimul atac aerian a fost declan[at
la ora 07.53. Al doilea
a \nceput la 08.55. La
ora 10.00, ultimul
avion japonez raporta
\ndeplinirea misiunii.
La 13.00, flota imperial` se \ndrepta deja spre cas`, l`s#nd \n
urm` un adev`rat dezastru: 2.403 mor]i, 188 de avioane distruse
[i flota american` din Pacific scoas` din lupt` pentru c#teva
luni.
rA doua zi, la 8 decembrie 1941, pre[edintele Roosevelt
semna, \n fa]a Congresului, declara]ia de r`zboi. O zi mai t#rziu,
Germania [i Italia au declarat r`zboi, \n calitate de alia]i ai
Japoniei, Statelor Unite ale Americii.
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|n diminea]a zilei de 7 decembrie 1941, \n jurul orei 8, c#nd
am ie[it de la popot`, am auzit sirena navei avertiz#nd asupra
unui atac aerian. P#n` s` m` dezmeticesc, prima bomb` [i-a lovit
]inta. Un fum gros s-a ridicat deasupra navei de r`zboi USS
Nevada. Am pornit, \n fug`, c`tre postul meu. A doua explozie a
fost mult mai aproape, pentru c` am putut auzi schijele v#j#ind
prin aer. C#nd am ajuns pe punte, l-am g`sit pe sublocotenentul
Simonson pr`bu[it pe spate, \ntr-o balt` de s#nge. Nu mai puteam
face nimic pentru el. Murise Deodat`, m-am trezit \n ap`. Nu
[tiam ce mi se \nt#mplase, \ns` am presupus c` suflul unei bombe
m` aruncase peste bord. C#nd m-am dezmeticit, am \nceput s`
\not c`tre chei. Cur#nd,
puterile m-au p`r`sit [i
nu parcursesem nici
jum`tate din distan]`.
Aproape renun]asem,
c#nd am sim]it o
<<menghin`>>
str#ng#ndu-mi bra]ul.
Maiorul Shapley m`
ajunsese din urm` [i
avea s` \mi salveze
via]a, duc#ndu-m` la
mal  m`rturia caporalului E.C. Nightingale,
supravie]uitor al atacului.

M
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FILE DE ISTORIE
1951

1945

1931

1949

1947
1933

nA fost lansat` prima bomnC`pitanul Charles Yeager
n Primul zbor f`r` escal`
n A fost creat` prima rab` atomic` asupra ora[ului a efectuat primul zbor super- \n jurul P`m#ntului  realizat chet` balistic` intercontinenHiroshima.
sonic, la bordul avionului X-1. cu avionul Boeing B-50A.
tal` cu combustibil lichid 
Atlas A.

Hiroshima,
Japonia
6 august 1945
Pe m`sur` ce r`zboiul
cu Germania se apropia
de sf#r[it, alia]ii \[i concentrau tot mai mult eforturile asupra confrunt`rilor cu Japonia. Dup`
cucerirea Insulelor Mariane de c`tre americani, \n
iulie 1944, \nfr#ngerea
Japoniei devenea previzibil` nu doar pentru alia]i, ci [i pentru
liderii imperiului.
r|ncep#nd din noiembrie 1944, Japonia a fost supus` unor
numeroase bombardamente, executate cu aeronave de tipul
B-29. C#nd [eful for]elor aeriene americane, generalul Hap
Arnold, l-a \ntrebat, \n iunie 1945, pe comandantul flotei de
bombardiere, generalul Curtis LeMay, c#nd se va termina
r`zboiul cu Japonia, acesta a apreciat ca termen-limit` lunile
septembrieoctombrie 1945, argument#nd c` p#n` atunci
toate obiectivele industriale ale imperiului vor fi distruse.
r |n acea perioad`, Japonia trebuia s` fac` fa]` nu doar
bombardamentelor aeriene, ci [i unei blocade navale foarte
eficiente executat` de alia]i \n scopul restric]ion`rii importurilor
de petrol [i altor materiale vitale \n produc]ia japonez` de r`zboi.
r Capitularea Germaniei, \n mai 1945, a oferit alia]ilor
oportunitatea concentr`rii resurselor militare asupra ultimului
inamic: Japonia.
rA urmat Proclama]ia de la Postdam, adus` la cuno[tin]a
guvernului japonez la 27 iulie 1945, prin care se cerea
predarea necondi]ionat` a tuturor for]elor armate imperiale.
Documentul oficial nu f`cea nici o referire la soarta pe care urma
s` o aib` \mp`ratul, \n urma capitul`rii, ceea ce a constituit
principala obiec]ie a liderilor niponi, care nu au acceptat prevederile Proclama]iei.
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r La 6 august 1945, asupra ora[ului Hiroshima a fost
lansat` prima bomb` atomic`.
Deodat`, o lumin` puternic` a invadat \nc`perea. Am s`rit
la fereastr`. Umbrele gr`dinii disp`ruser`. Cu c#teva momente
\nainte, cerul era senin, iar soarele r`s`rise, promi]#nd o zi
superb`. Acum se \ntunecase. Mai \nt#i acoperi[ul, apoi \ntreaga
cas` au \nceput s` se zg#l]#ie. Am pornit spre u[`, \ns` grinzile
din tavan c`deau una dup` alta, bloc#ndu-mi calea. Ocolind cu
greu obstacolele, am reu[it s` ies \n gr`din`. O sl`biciune ciudat`
m-a f`cut s` m` pr`bu[esc la p`m#nt. Spre disperarea mea, am
observat c` eram complet dezbr`cat. Nu \n]elegeam ce se
\nt#mplase cu hainele mele. Pielea m` ardea. Pe tot trupul eram
plin de zg#rieturi [i t`ieturi. S#ngeram puternic. Un lichid
dulceag [i c`ldu] mi-a invadat gura. Instinctiv, am dus m#na la
g#t, descoper#nd un ciob uria[ pe care l-am extras cu deta[area
celui care nu mai are nimic de pierdut. Nu \n]elegeam ce mi se
\nt#mplase, \ns` nici nu aveam timp de g#ndire. Trebuia s`-mi
g`sesc so]ia!  m`rturia doctorului Michihiko Hacchiya,
supravie]uitor al atacului atomic asupra ora[ului Hiroshima.
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rLa 8 august 1945, Uniunea Sovietic` a declarat r`zboi
Japoniei, invad#nd, \n diminea]a zilei urm`toare, Manciuria.
Astfel, \mp`ratul pierdea [i ultima speran]`: aceea de a negocia
o pace favorabil`, prin
mediere sovietic`.
r La 9 august
1945, for]ele aeriene
americane lansau cea
de-a doua bomb` atomic`, de aceast` dat`
asupra ora[ului Nagasaki.
r |n ciuda bombardamentului
conven]ional intens, a
celor dou` bombe atomice [i a invaziei sovietice, guvernul japonez
a refuzat capitularea.
r Pe 14 august
1945, \mp`ratul Japoniei a cerut guvernului
s` accepte capitularea.
Ministrul de r`zboi,
generalul Korechika
Anami, care mai credea \nc` \n victorie, a
spus, la aflarea ve[tii: Ca militar, \ndeplinesc ordinul \mp`ratului. Dup` ce a semnat actul de capitulare, generalul s-a sinucis,
urm#nd codul de onoare al samurailor.
Pagini realizate de
locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
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ARTILERIA ANTIAERIANÃ
ROMÂNÃ |N TIMPUL
CELEI DE-A DOUA
CONFLAGRA}II MONDIALE
Situa]ia artileriei antiaeriene la
intrarea Rom#niei \n cel de-al doilea
r`zboi mondial

Moldova, Muntenia [i Dobrogea, deoarece aici se g`seau
at#t gruparea principal` a trupelor terestre [i for]elor aeriene
destinate eliber`rii Basarabiei [i Bucovinei de Nord, c#t [i
majoritatea punctelor [i centrelor sensibile de pe teritoriul
na]ional.
Trebuie remarcat faptul c` rolul grup`rii nu consta \n
conducerea centralizat` a focului subunit`]ilor din
subordine, ci, \ndeosebi, \n coordonarea misiunilor
acestora, reparti]ia lor la obiective, precum [i \n rezolvarea
unor sarcini administrative. Grup`rile aveau \n compunere
divizioane de artilerie antiaerian`, cu un num`r variabil de
baterii, de regul` de calibre diferite [i de mitraliere antiaeriene.

La data de 22.06.1941, Comandamentul Ap`r`rii
Antiaeriene, precum [i toate marile unit`]i, unit`]ile
lupt`toare [i forma]iunile de servicii subordonate acestuia
erau mobilizate. Ca urmare, \n compunerea
Comandamentului Ap`r`rii Antiaeriene existau: Centrul
general de p#nd`, trei comandamente de ap`rare
antiaerian` de regiuni aeriene, 6 grup`ri de artilerie
antiaerian` (de valoare regiment), 19 comenzi de grupuri
de artilerie antiaerian` (de valoare divizion), 84 baterii tunuri
antiaeriene, proiectoare [i mitraliere antiaeriene, din care
Participarea artileriei antiaeriene la
35 baterii tunuri calibru mijlociu (75-76,5 mm), 28 baterii
campania militar` din anul 1941
tunuri calibru mic (20-40 mm), 12 baterii mitraliere
antiaeriene calibru 13,2 mm [i 9 baterii de proiectoare.
Comandamentului Ap`r`rii Antiaeriene \i erau, de
|n perioada 22 iunie 1941  3 iulie 1941, trupele din
asemenea, subordonate cele 6 Baze ale regimentelor de
compunerea Armatelor 3 [i 4 rom#ne [i Armatei 11
artilerie antiaerian`, {coala de Ofi]eri de Artilerie
germane au dus, \n principal, ac]iuni de fixare a inamicului,
Antiaerian`, {coala de Subofi]eri de Artilerie Antiaerian`,
precum [i de realizare a capetelor de pod la est de r#ul
Centrul de Instruc]ie al Artileriei Antiaeriene, trei coloane
Prut \n vederea trecerii ulterioare la ofensiv`.
de muni]ii [i trei trenuri de
La data de 2 iulie 1941,
muni]ii.
marile unit`]i din compunerea
Cele trei comandamente
Grupului de Armate General
de regiuni aeriene, care
Ion Antonescu au trecut la
subordonau operativ at#t
ofensiv`. Armata 3, ac]ioartileria antiaerian`, c#t [i
n#nd pe direc]ia Cern`u]i 
unit`]ile de avia]ie de pe raza
Hotin cu Corpul de Munte [i
lor de responsabilitate, se
cu Divizia 7 Infanterie \n
delimitau astfel: Regiunea 1
centrul dispozitivului pe
Aerian` \n Transilvania [i
direc]ia Siret  Noua Suli]`,
Oltenia, Regiunea 2 Aerian`
iar Brigada 8 Cavalerie [i
\n Moldova, Regiunea 3
Divizia 2 Munte la Hotin, a
Aerian` \n Muntenia [i
eliberat capitala Bucovinei la
Dobrogea.
data de 5 iulie 1941.
Efectivele totale la
Referitor la sistemul de
unit`]ile operative se ridicau
cercetare a inamicului aerian,
la circa 28.000 de militari
informare [i alarmare, trebuie
(ofi]eri, subofi]eri [i trup`). |n
men]ionat c` la baza cersubordinea comandamencet`rii spa]iului aerian st`tea
tului mai intrau [i forma]iunile
sistemul de posturi de obserde ap`rare pasiv`, cu un
vare aerian` \ncadrate cu
efectiv de circa 46.000 de
cerceta[i  observatori
militari [i civili.
(p#ndari aerieni). Posturile de
|n momentul intr`rii
observare erau dispuse pe
Rom#niei \n r`zboi, la
teritoriul ]`rii \n sistem,
Grup de militari rom#ni \ntr-un
conducerea artileriei antiastfel \nc#t s` poat` fi
punct de cercetare-observare
aeriene de la diferite e[aloane
observat \ntreg spa]iul
se aflau ofi]eri cu \nalt` competen]` [i profesionalism, care
aerian, iar transmiterea informa]iilor exprimate \ntr-o
lucraser` la construirea tinerei arme, unii dintre ei
anumit` ordine se realiza prin telefon. Treptat, unele
participan]i [i la primul r`zboi mondial. Mul]i dintre ace[tia
baterii de p#ndari dotate cu mijloace radio transmiteau
au r`mas \n istoria armatei noastre: generalul de divizie
aceste mesaje prin radio. Toate mesajele se adunau la
Gheorghe Popescu, comandantul ap`r`rii antiaeriene,
postul de comand` (centrul de informare) al bateriei de
colonelul Gheorghe Marinescu, comandant secund,
p#ndari. Grup`rile antiaeriene erau legate de centrele de
colonelul Dumitru Drajna  [eful de stat major.
informare, iar unele subcentre asigurau informarea [i la
Grup`rile antiaeriene  denumire ini]ial` ce ar`ta
divizioane sau chiar baterii, \n raport cu dispozitivul
\ntr-un fel existen]a lor \n dispozitiv operativ  erau, de
acestora [i posibilitatea asigur`rii leg`turilor prin cablu;
fapt, regimente de artilerie antiaerian`, denumire la care
nu exista, \nc`, o re]ea radio centralizat`.
se va reveni \n cursul anului 1942.
Cea mai mare densitate de posturi s-a realizat, \n
Dislocarea grup`rilor antiaeriene pe teritoriul ]`rii, \n
perioada campaniei pentru Basarabia [i Bucovina de
ap`rarea antiaerian` a diferitelor obiective, exprima ideea
Nord, \n jum`tatea de est a ]`rii (Moldova, Dobrogea [i
principal` de efort, gravit#nd cu majoritatea mijloacelor \n
Muntenia), unde erau grupate 4 dintre cele 6 baterii de
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Generalul de divizie Gheorghe
Popescu, comandantul ap`r`rii
antiaeriene
p#nd` aerian`. |n general, p#nda se executa \n mod
obligatoriu [i \n pozi]iile bateriilor cu cerceta[i-observatori
din efectivele proprii. Dar marile centre sensibile primeau
prealarma [i alarma de la centrul de informa]ii. |n
general, sistemul func]iona greoi [i cu unele \nt#rzieri;
mai t#rziu, c#nd germanii vor instala sta]ii de radioloca]ie
cu posibilit`]i mari de descoperire (FREYA), modalitatea
alarm`rii se va \mbun`t`]i sim]itor.
Bombardamentele efectuate de avia]ia sovietic` cu o
frecven]` destul de mare asupra aceluia[i obiectiv
(diminea]a, la pr#nz [i seara) vizau, \n principal, porturile de
la Dun`re [i Marea Neagr`. Atacuri cu intensitate mai redus`
s-au executat [i asupra Capitalei, dar dup` 27 iunie 1941
acestea au fost tot mai sporadice, majoritatea concentr#ndu-se asupra ora[elor Boto[ani, Ia[i, Hu[i, Gala]i, Tulcea.
Artileria antiaerian` a ac]ionat, \ns`, cu succes, num`rul
avioanelor dobor#te ajung#nd, zilnic, la [ase.
C`tre mijlocul lunii iulie 1941, atacurile inamicului
aerian au fost \ndreptate asupra marilor unit`]i p`trunse
\n ad#ncimea dispozitivului de ap`rare sovietic, dar
riposta tunarilor antiaerieni a fost prompt`. Astfel, pentru
modul admirabil \n care [i-a \ndeplinit misiunea, dobor#nd
5 avioane sovietice, Bateria 111 Artilerie Antiaerian`
(Bofors) a fost citat` prin Ordinul de zi al diviziei blindate,
iar locotenentul Smaleni, \mpreun` cu personalul ajut`tor,
au fost propu[i pentru decorare.
La 16 iulie 1941, trupele rom#ne au intrat victorioase
\n Chi[in`u, documentele de arhiv` consemn#nd: Copii
cu flori \n m#n` ne urau izb#nd` [i victorie, iar cei mai \n
v#rst` l`crimau de bucurie [i ne spuneau <<Bine a]i venit,
fra]ilor, [i Dumnezeu s` v` ajute>>.
Ac]iunile din zona Odessa au durat de la 1 august
p#n` la 16 octombrie 1941, fiind caracterizate printr-un
ritm lent de \naintare, datorit` rezisten]elor \nd#rjite ale
ap`r`torilor sovietici, favoriza]i de terenul plat, f`r`
acoperiri [i echipat cu numeroase fortifica]ii.
Pentru ap`rarea antiaerian` a trupelor Armatei 4 \n
opera]ia pentru Odessa [i a Armatei 3 \n misiunea ei de
a asigura flancul de nord al Armatei 11 germane \n
opera]iile spre Nipru [i Crimeea, Comandamentul Ap`r`rii
Antiaeriene a destinat un num`r important de unit`]i [i
subunit`]i de artilerie antiaerian`.
|n acest sens, sunt interesante c#teva elemente ale
concep]iei \ntrebuin]`rii Grup`rii 2 Artilerie Antiaerian` \n
ac]iunile de lupt`. Astfel, pentru o bun` cooperare cu
trupele terestre [i o satisfacere imediat` a nevoilor de
ap`rare antiaerian`, s-a afectat fiec`rui corp de armat`
c#te un grup de artilerie antiaerian` (la Corpul 4 Armat`,
chiar 2 grupuri antiaeriene). Compunerea grupurilor de
artilerie antiaerian` era de cele mai multe ori mixt`, pentru
a realiza combaterea inamicului aerian la toate altitudinile.
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De asemenea, pentru coordonarea grupurilor de
\ns`, \n campania anului 1941, [i cu o serie de greut`]i.
revenea comandan]ilor sec]iilor (plutoanelor) [i bateriilor.
artilerie antiaerian` pe anumite direc]ii de ac]iune ale
Astfel, constituirea bateriilor [i divizioanelor mobile
Totu[i, pentru coordonarea tragerilor de baraj ale
trupelor de uscat, dispuse la mari distan]e unele de altele,
dotate cu mijloace auto s-a f`cut ad-hoc, \naintea
artileriei antiaeriene pe timp de noapte, pe baza datelor
gruparea a organizat, temporar, comenzi de subgrup`ri.
\nceperii campaniei, iar dispunerea lor pentru ap`rarea
aparatelor de ascultare, s-a organizat P.C.N.B. (punct
Demn` de consemnat este, totodat`, adaptarea \n
antiaerian` a trupelor de uscat a g`sit insuficient preg`tite
de comand` de noapte tip Bungescu) la Pantelimon, sub
mod creator a dispozitivului artileriei antiaeriene la
subunit`]ile de artilerie antiaerian` pentru \ndeplinirea
conducerea locotenent-colonelului Ion Bungescu, ajutat
dispozitivul trupelor de uscat, dar care, \n
de prof. univ. Miron Nicolescu (ofi]er de
ansamblu, s` constituie un sistem,
rezerv` de artilerie antiaerian`), locotenent
cre#ndu-se o zon` continu` de foc, astfel:
Aurelian Bu]an, sublocotenent Eugen Zahiu
u \n fa]a dispozitivului, pentru batalioanele
[i elevi-plutonieri H. M`geanu, C. Suli]anu
de infanterie, s-au dispus subunit`]i de
[i M. Dun`reanu.
mitraliere antiaeriene de 13,2 mm [i de
Servitu]i au existat [i \n ceea ce
tunuri antiaeriene automate, care s`
prive[te organizarea [i func]ionarea fluxului
resping` atacurile executate de avia]ie
de aprovizionare cu muni]ii [i combustibil.
\ndeosebi asupra acestor obiective: la sol,
Deplas`rile mari, ca [i desele schimb`ri de
la \n`l]imi mai mici sau \mpotriva avia]iei
pozi]ii, puneau subunit`]ile \n situa]ia de a
de asalt; u \n linia a doua, pentru protec]ia
nu cunoa[te sursele de aprovizionare,
grup`rilor de artilerie, s-a realizat o ap`rare
grup`rile de artilerie antiaerian` neav#nd
antiaerian` mixt`, prin dispunerea celei
depozite proprii. Multe baterii (care la timpul
de-a doua centuri de baterii de calibru
respectiv aveau gestiune proprie) se
mijlociu, ale c`rei zone de foc se
aprovizionau cu muni]ie peste necesar,
suprapuneau cu cele realizate de artileria
l`s#nd pe c#mp, \n caz de deplasare
20iulie 1941. Avion sovietic dobor#t de artileria
antiaerian` de calibru mic; u o ap`rare
neprev`zut`, urgent`, cantitatea de
antiaerian` rom#n` la Gura Galben`
antiaerian` nemijlocit`, la obiectiv, pentru
proiectile ce le prisosea. Ulterior, s-au fixat
aerodromurile din fa]`, prin destinarea de baterii de calibru
acestor misiuni. Este adev`rat, ele s-au adaptat repede
subdepozite de muni]ii pe grupuri, cu gard` pentru paza
mic [i mijlociu, dar [i de mitraliere antiaeriene, care puteau
la coloanele de muni]ii, care aduceau muni]ie din
la situa]ie datorit` experien]ei multor ofi]eri, care
executa trageri la toate \n`l]imile probabile de atac ale
depozitele armatei, din interior. Ca urmare, aceste
proveneau din artileria de c#mp. Dar se resim]ea faptul
avia]iei inamice asupra aerodromurilor respective; u s-a
c` bateriile nu erau suficient instruite [i antrenate pentru
subdepozite se deplasau la ordinul grup`rilor de artilerie
urm`rit realizarea unei leg`turi continue de foc \ntre
antiaerian`, m`sur` care a condus la eliminarea unor
ocuparea pozi]iilor de tragere \n imediata apropiere a
subunit`]ile de artilerie antiaerian`, evit#ndu-se existen]a
greut`]i \n aprovizionarea subunit`]ilor lupt`toare.
inamicului, \n luarea tuturor m`surilor de mascare; intrarea
golurilor, a spa]iilor neb`tute, astfel \nc#t combaterea
\n dispozitivul de lupt` pe \ntuneric, f`r` iluminare, dirijate
avia]iei inamice s` se asigure eficient [i continuu.
de c#te un \ndrum`tor de circula]ie cu ajutorul unui fanion
|n ad#ncimea dispozitivului, ap`rarea antiaerian` a
alb, care s` arate drumul de urmat \n pozi]ie [i ocuparea
podurilor peste Nistru, a obiectivelor [i aerodromurilor din
f`r` zgomot a acesteia, erau aspecte noi, ce se puneau
Basarabia, a podurilor peste Prut [i Siret, a principalelor
\n practic` din mers.
noduri de comunica]ie etc. a fost preluat` de grup`rile din
Probleme deosebite au ap`rut [i pe linia cooper`rii.
ad#ncime.
|n acest context, cooperarea cu trupele acoperite,
Dup` capitularea ora[ului Odessa, la data de 16
respectiv cu regimentul de infanterie protejat sau cu statul
octombrie 1941, a avut loc o larg` manevr` de material,
major al diviziei, precum [i cu grup`rile de artilerie s-a
astfel \nc#t, din 30 de baterii au r`mas doar 8, care au
organizat, la \nceput, cu deficien]e, datorit` faptului c`
participat la ap`rarea antiaerian` a ora[ului Odessa, prin
subunit`]ile de artilerie antiaerian` nu au avut practic` \n
restructurarea dispozitivului grup`rilor [i grupurilor
aceast` privin]`; nu exista, \n acea perioad` de timp, o
antiaeriene, potrivit noii situa]ii. |n plus, la 18 octombrie
artilerie antiaerian` a trupelor de uscat [i, ca urmare, [i
1941, conform ordinului Marelui Cartier General, se hot`ra
amplasarea acestora \n raport cu deplasarea (sau
readucerea \n ]ar`, \n garnizoanele de dislocare la pace, a
retragerea) subunit`]ilor protejate se executa cu
marilor unit`]i din compunerea Armatei 4, inclusiv a unor
dificultate. Totodat`, cooperarea cu avia]ia proprie [i
baterii de artilerie antiaerian`. Mai mult, la 5 noiembrie
recunoa[terea aparatelor acesteia, ca [i distingerea lor
1941, au fost demobilizate din ap`rarea antiaerian` unele
fa]` de cele inamice se baza doar pe preg`tirea
subunit`]i de p#nd` [i de mitraliere antiaeriene de calibru
cerceta[ilor-observatori, a ofi]erilor [i subofi]erilor din
7,92 mm.
baterii, care, la vedere, trebuiau s` hot`rasc` aproape
instantaneu apartenen]a avioanelor [i, deci, deschiderea
Mitralier` antiaerian`
focului. |ncepea s` se resimt` nevoia sta]iilor de
Concluzii \n urma particip`rii
Schwartzlose, calibru 8 mm
radioloca]ie,
care
s`
descopere
din
timp
[i
s`
determine
artileriei antiaeriene la campania
cu precizie dac` avionul este inamic sau amic; lucrul
Cu toate aceste greut`]i ale \nceputului, greut`]i
bazat pe observarea la vedere func]iona relativ normal
din anul 1941
referitoare doar la unit`]ile de artilerie antiaerian` aflate
\n condi]iile \n care viteza de zbor a avioanelor era \nc`
\n protec]ia trupelor, subunit`]ile [i unit`]ile s-au adaptat
mic`, la nivelul de 300400 km/h. Pe m`sur` ce viteza
Cu toate succesele remarcabile dob#ndite \n lupta
repede [i au g`sit solu]ii viabile de rezolvare, astfel \nc#t,
acestora
avea
s`
creasc`,
acest
procedeu
nu
mai
era
cu avia]ia inamicului, artileria antiaerian` s-a confruntat,
treptat, ele au reu[it s` realizeze o ap`rare antiaerian`
eficient.
tot mai eficient` a trupelor de uscat.
Conducerea centralizat`, respectiv concen(va urma)
trarea focului pe anumite

17 octombrie 1941. Artileri[ti antiaerieni, din
Regimentul 3 Olt, pe pozi]ie, \n fa]a Odessei
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]inte sau reparti]ia lui pe
diferite forma]ii de avioane, ce se succedau \n
timp, \n cadrul grup`rilor
[i divizioanelor de artilerie
antiaerian` nu era posibil`. Aceasta deoarece la
nivel de divizion sau de
regiment nu exista plan[eta cu situa]ia aerian`
general`. Ca urmare,
\ntreaga r`spundere a
combaterii ]intelor aeriene

Locotenent MIRCEA BARAC
Bibliografie:
General de corp de armat` (r.) Vasile B`rboi, general
de brigad` (r.) Titus Popescu, general de brigad` (r.) Eugen
Teodorescu, locotenent-colonel Visarion Neagoe, Istoria
Artileriei [i Rachetelor Antiaeriene Rom#ne.

Nota autorului:
Fotografiile au fost asigurate de
Muzeul Militar Na]ional
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Alt` [edin]`?!

NOSCE
TE
IPSUM!

Unul dintre cele mai bune teste ale capacit`]ii
dumneavoastr` de a-i conduce pe ceilal]i este eficien]a
[edin]elor pe care le organiza]i. Dac` vorbi]i cu orice
persoan` care lucreaz` \ntr-o mare organiza]ie, o s` v` spun`
c` se pierde prea mult timp \n [edin]e care nu au nici un
rezultat.
La [edin]e se pierde foarte mult timp. Pentru a evita
acest fenomen nedorit, \nainte de a organiza o [edin]`,
\ntreba]i-v` care este scopul acesteia. Este menit` s`
furnizeze informa]ii, s` colecteze informa]ii sau s` faciliteze
elaborarea unei decizii?
{edin]ele tradi]ionale sunt mijloace ineficiente de
transmitere a informa]iilor. Ideal este s` g`si]i modalit`]i
care s` permit` colaboratorilor dumneavoastr` s` decid`
c#nd [i \n ce mod vor asimila ceea ce dori]i s` le transmite]i.

Ave]i acces la Internet? Profita]i!
www.job  consulting.ro, sec]iunea TESTE PSIHOLOGICE:
Sunte]i un manager autentic?
www.psihoteste.ro, sec]iunea COMUNICARE:
{tii s`-]i controlezi conduita interpersonal`?
www.psihoteste.ro, sec]iunea PERSONALITATE:
E[ti o persoan` metodic`?

Colectarea de informa]ii se realizeaz` cel mai bine de la
persoan` la persoan` [i nu trebuie s` ocupe prea mult timp.

90% din ceea ce oamenii
numesc <<management>>
const` \n a complica
exagerat
sarcinile atribuite
subordona]ilor.

Pentru luarea unei decizii, [edin]ele sunt foarte eficiente,
at#ta timp c#t la acestea particip` exclusiv persoanele \n a
c`ror responsabilitate intr` elaborarea hot`r#rii respective.

Ghidul [edin]ei eficiente

Vizibilitatea este o caracteristic` esen]ial` pentru un bun
manager, f`c#nd posibil` eliminarea [edin]elor lungi [i
oficiale. C`uta]i, deci, modalit`]i eficiente de a fi vizibil.
M#nca]i \n acela[i loc cu echipa dumneavoastr`. |ncerca]i
s` ajunge]i la birou pu]in mai devreme, astfel ca, dac` cineva
dore[te s` v` vorbeasc`, s` v` poat` aborda \nainte de
\nceperea lucrului.
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M-am \ntrebat vreodat`
de ce s-a ]inut o [edin]`?

80%
dintre ideile de baz`
puse \n aplicare
s-au dezvoltat
\n cursul unor
\ntrevederi neoficiale.

|nainte de a v` gr`bi
s` planifica]i conversa]iile \nt#mpl`toare
din urm`toarele zile,
formula]i c#teva mesaje-cheie,
clare [i concise,
pe care s` le transmite]i
ori de c#te ori se ive[te ocazia.

Re

n Anula]i orice [edin]` care nu aduce beneficii
clare.
n |ntocmi]i o list` cu participan]ii. Este nevoie ca
to]i ace[ti oameni s` participe la o [edin]`?
n Asigura]i-v` c` a]i \n]eles la ce se refer` fiecare
punct men]ionat pe ordinea de zi.
n Ordona]i subiectele de discutat, astfel \nc#t s`
urmeze logic unul celuilalt.
n Aloca]i timpul necesar \n func]ie de importan]a
subiectelor, [i nu de urgen]a lor.
n |ncepe]i la timp!
n Atrage]i aten]ia asupra timpului alocat [edin]ei.
Sublinia]i ora la care trebuie s` se \ncheie.
n Asigura]i-v` c` fiecare participant a avut [ansa
s`-[i spun` p`rerea [i c` toat` lumea a \n]eles ce
s-a discutat.
n Nu permite]i devieri de la subiect.
n Scrie]i o list` cu ac]iunile de \ntreprins [i cu
datele-limit` ale acestora. Face]i-o public` \n 24
de ore!
n {edin]ele scurte [i listele clare [i concise de
ac]iuni se ]in minte cel mai u[or.

Oricine a pornit pe
calea descoperirii de sine
[tie c` s-a angajat pe un
drum foarte lung, care nu
se sf#r[e[te, probabil,
niciodat`. E foarte greu
s`-i conduce]i pe al]ii dac`
nu ave]i m`car un nivel
rezonabil de \n]elegere a
propriei personalit`]i.
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|ncep [edin]ele
\ntr-un mod pozitiv?

Prima \ndatorire
a managerului
este aceea
de a \nl`tura
toate barierele
din calea oamenilor
pe care \i conduce.
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{edin]` = form` de comunicare organiza]ional`.
Ordine de zi = list` a subiectelor care urmeaz`
a fi discutate.
Participant = persoan` care ia parte la discu]ii [i
care poate influen]a rezultatele
[edin]ei prin comportament [i atitudine.
Cvorum = num`rul minim de participan]i necesar
pentru ca hot`r#rile luate \n cadrul [edin]ei
s` fie valabile.
dere
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az` creati
* Stimule ic` rutina.
[i \mpied

Cea mai des \nt#lnit`
gre[eal`
\n stabilirea pauzelor
este s` le face]i
prea rare [i prea lungi.
Este mult mai bine
s` cere]i un efort concentrat
pentru o or`,
cu o pauz` de cinci minute,
dec#t o diminea]` \ntreag`
de concentrare,
urmat` de o
pauz` lung`.

Cine are
cel mai bun
coeficient O.O.D.A.*
c#[tig`!
Observare.
* O.O.D.A. =
izie. Ac]iune.
Orientare. Dec

ri
pu te
u
gr an
n sc
i] \ i ri e
fla a er ?
i a ult m ar c ale
i
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am izii ` li div
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Rezu
c` to m conclu
at` lu
z
mea iile [i m`
[tie c
e are asigur
de f`
cut?

col. John Boyd
Un bun manager [tie:
 s` ghideze discu]iile
spre o concluzie;
 s` \ncurajeze exprimarea
unor puncte de vedere diferite;
 s` controleze discu]ia;
 s` \ncheie [edin]a
cu un rezumat;
 s` aib` grij`
ca deciziile
s` fie \nregistrate.

CONCURS

E[ti \n top, deci exi[ti!

Teddy LAST CHANCE este directorul departamentului de
cercetare al unei firme furnizoare pentru armat`. Avea un angajat
cu performan]e slabe, care nu r`spundea la nici un plan de
\mbun`t`]ire [i p`gubea opera]iile departamentului, ceea ce a
produs \n scurt timp sc`derea moralului celorlal]i membri ai echipei.
Teddy [tia c` trebuie s`-l concedieze, \ns`, ca majoritatea
managerilor, a am#nat decizia.
P#n` la urm`, angajatul problem` a generat un incident care
a f`cut imperativ` concedierea lui. Teddy s-a consultat cu [eful
resurselor umane [i a aflat cu surprindere c`, datorit` faptului c`
organiza]ia intrase de cur#nd \n restructurare, concedierea oric`rui
angajat \nsemna radierea postului
respectiv din organigrama institu]iei.
A trecut \ns` repede peste [ocul ini]ial
[i a convocat o [edin]` cu personalul
ddy
Este Te
departamentului. A \nceput prin a-[i cere
S
A
L T
scuze pentru am#narea deciziei, apoi i-a
E
CHANC
rugat s` aleag` una dintre variantele
n
u
un b
propuse de [eful resurselor umane.
?
anager
m
Membrii echipei au votat, \n unanimitate,
pentru concedierea salariatului problem`.

PREMII, FAIM~, RECUNOA{TERE!
A[tept`m r`spunsurile dumneavoastr` pe adresa
redac]iei, telefonic sau prin e-mail. Datele de contact le
g`si]i \n caseta redac]ional`, la pagina 2 a fiec`rei
edi]ii a revistei CER SENIN.
Sunte]i talentat
[i nu lua]i nici m`car salariu de merit?
Dovedi]i-o!
Intra]i \n TOP 10 MANAGEMENT!
Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
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K
CULDROSE. La Baza
Naval` Culdrose se instruie[te [i personalul care
lucreaz` pe portavioane.
Pentru realizarea instruirii,
exist` o machet`, la scara
1:1, a unui portavion. Este
\nzestrat` cu toate utilit`]ile
specifice, zona \nconjur`toare locului de dispunere
fiind vopsit` \n albastru,
pentru a reda culoarea apei
m`rilor [i oceanelor. |n cazul
\n care cineva calc` zona
vopsit`, \n timpul orelor de
instruire, se ini]iaz` procedurile specifice pentru om la ap`. Tot
pentru instruire, \n cadrul bazei se mai afl` o escadril` de avioane
Harrier GR3 [i T4. |n anul 2001, \n Baza Naval` Culdrose au fost
instrui]i 1.600 de oameni.
K
ROLLS ROYCE OLYMPUS.
Motoarele Rolls Royce Olympus care
au propulsat avioanele Concorde sunt
identice cu cele aflate pe portavioanele britanice [i distrug`toarele din
clasa 42.
K ROYAL NAVY. For]ele Navale
ale Marii Britanii sunt \nzestrate cu un
spital plutitor. Mai concret, este vorba
de o nav` special amenajat` pentru
activit`]ile medicale, fiind \nzestrat`,
printre altele, cu s`li de opera]ie,
aparatur` cu raze X [i scannere CT.
De asemenea, are capabilitatea de a
produce oxigen, ce este extras din
atmosfer` cu ajutorul unei instala]ii
speciale.

BL

IT

Z

Detalii despre o serie de elemente caracteristice
Armatei Regatului Unit al Marii Britanii.
K TRISTAR.
Component` a flotei
de transport din cadrul For]elor Aeriene ale Marii Britanii, aeronava cistern` TRISTAR este
destinat` opera]iunilor de realimentare \n aer a avioanelor
de lupt`. Este \nzestrat` cu trei motoare, are o raz` de ac]iune de 9.173
kilometri [i, \n varianta mixt`, cu capabilitate de transport,
ofer` 160 de locuri. Pe timpul unei singure opera]iuni de
realimentare \n aer are capacitatea de a livra 70 de tone de
combustibil.
K FAIRFORD. Baza
Aerian` Fairford, din Gloucestershire, dispune de cea mai
lung` pist` dintre aerodromurile militare ale Marii
Britanii. |n timp, pista Bazei
Aeriene Fairford a primit o

destina]ie special`, aceea de
a fi locul secundar de aterizare, din zona emisferei
nordice, pentru navele spa]iale
aflate \n situa]ii critice. P#n`
\n prezent nu a fost utilizat`
\n acest scop.

GLOSAR DE TERMENI {I DEFINI}II u GLOSAR DE TERMENI {I DEFINI}II
gata  termen utilizat pentru a semnala c` o arm`
este gata de tragere, \n]eleg#nd c` opera]iunile de
ochire, vizare [i \nc`rcare sunt \ncheiate.

ready  the term used to indicate that a weapon(s)
is loaded, aimed and prepared to fire.

prêt  terme utilisé pour indiquer quune arme
est pointée, chargée, et prête à tirer.

gata de lupt`  1. referitor la un e[alon militar
sau la un sistem de arme  disponibil pentru lupt`; 2.
referitor la personal  oameni ap]i de a \ndeplini \n
lupt` sarcini pentru care ei sunt destina]i \n unit`]ile
lor.

combat ready  1. as applied to organizations or
equipment: available for combat operations; 2. as applied
to personnel: qualified to carry out combat operations in
the unit to which they are assigned.

prêt au combat  1. appliqué à des organismes,
du matériel ou des équipements disponibles pour le
combat; 2. appliqué au personnel: qualifié pour remplir
au combat les fonctions qui lui sont confiées au sein
de son unité daffectation.

generator de bruiaj cu c`utare automat` 
sistem compus dintr-un receptor de intercep]ie [i un
emi]`tor de bruiaj care cerceteaz`, intercepteaz` [i
bruiaz` automat orice semnal care prezint`
caracteristici electromagnetice specifice.

automatic search jammer  an intercept receiver
and jamming transmitter system which searches for and
jams signals automatically which have specific radiation
characteristics. Also called search jammer.

brouilleur à poursuite automatique  système
composé dun récepteur dinterception et dun émetteur
de brouillage qui recherche, intercepte et brouille
automatiquement certains signaux présentant des
caractéristiques électromagnétiques spécifiques. Aussi
appelé brouilleur chercheur.

georef  sistem de reperare universal valabil
pentru toate h`r]ile gradate \n latitudine [i longitudine.
Este o metod` de exprimare a latitudinii [i longitudinii
asigur#nd un traseu pe c`i rapide. (Aceast` expresie
provine din The World Geographic Reference System).
Denumit [i sistem geografic de referin]`.

georef  a worldwide position reference system that
may be applied to any map or chart graduated in latitude
and longitude regardless of projection. It is a method of
expressing latitude and longitude in a form suitable for
rapid reporting and plotting. (This term is derived from
the words The World Geographic Reference System).
See also coordinates.

géoref  système de repérage universel valable
pour toute carte graduée en latitude et longitude. Cest
une méthode dexpression des latitudes et longitudes
assurant un rapport et un tracé de routes rapides.
(Cette expression est tirée des mots The World
Geographic Reference System). Voir aussi
coordonnées.

gisment  \n domeniul maritim [i aerian, unghi
orizontal m`surat \ntre direc]ia axului unui mobil [i
direc]ia unui reper dat. Vezi de asemenea azimut.

relative bearing  the direction expressed as a
horizontal angle normally measured clockwise from the
forward point of the longitudinal axis of a vehicle, aircraft
or ship to an object or body. See also bearing; grid
bearing.

gisement  dans le domaine maritime et aérien,
angle horizontal que fait la direction de laxe du mobile
considéré avec la direction dun repère. Voir aussi
azimut; relèvement grille.

greutatea maxim` admis` pentru aterizare 
greutatea maxim` total` autorizat` pentru ca o
aeronav` s` aterizeze \n condi]ii de securitate [i care
este dat` de limitele tehnice sau opera]ionale.

maximum landing weight  the maximum gross
weight due to design or operational limitations at which
an aircraft is permitted to land.

masse maximale à latterrissage  masse totale
en charge autorisée pour un aéronef à latterrissage,
correspondant à des limites techniques ou opérationnelles.

u GLOSAR DE TERMENI {I DEFINI}II u
46

CRISTINA GHENU}~
locotenent-colonel {TEFAN BURC~
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C~R}I SOSITE LA REDAC}IE
O ini]iativ` a colonelului (r) Alexandru
Tudora, pre[edintele filialei veteranilor din
sectorul 2, sus]inut` moral [i financiar de
primarul Neculai On]anu, a prins via]`:
elaborarea [i tip`rirea volumului de memorii
de r`zboi cu titlul MESAJ PENTRU
POSTERITATE.
|nscris` \n suita remarcabilelor c`r]i pe
aceast` tem`, din cunoscuta colec]ie
Veteranii pe drumul onoarei [i jertfei, noua
lucrare aduce \n fa]a cititorilor episoade
dramatice ale c`ror eroi sunt \n[i[i autorii
\nsemn`rilor, participan]i pe Fronturile de Est
[i de Vest ale celui de al doilea r`zboi mondial.
Al`turi de camarazii lor din alte arme \[i
deap`n` amintirile de foc veterani din avia]ie
[i artileria antiaerian`: generalul-maior (r) prof.
Titus Popescu; colonelul (r) Vasile D. Warodin, cu o tulbur`toare descriere a ac]iunilor
de lupt` ale bateriei pe care o comanda, la Albi]a, \mpotriva avia]iei, dar [i a blindatelor
sovietice, fapt pentru care a fost felicitat personal de mare[alul Antonescu; c`pitanul
Cr`ciun S`l`jan, pilot de bombardament, cu 183 de misiuni, din care 40 de
recunoa[tere \ndep`rtat` [i restul de bombardament pe orizontal` [i \n picaj; generalul
de flotil` aerian` (r) Ion Dicezare, cavaler al Ordinului Mihai Viteazul [i comandorul
(r) Nicolae Manu, pilo]i de v#n`toare, eroii unor misiuni de r`sunet \n care au nimicit
at#t ]inte aeriene, c#t [i terestre, contribuind uneori decisiv la succesul trupelor
terestre, precum [i al]i supravie]uitori din For]ele Aeriene care au f`cut fala categoriei
noastre de for]e \n cea mai mare conflagra]ie mondial`.
Fideli jur`m#ntului c`tre ]ar` [i propriei lor con[tiin]e  dup` cum subliniaz` \n
Prefa]` generalul (r) Marin Badea Dragnea, pre[edintele Asocia]iei Na]ionale a
Veteranilor de R`zboi , veteranii octogenari ai Filialei Mare[al Constantin Prezan
a sectorului 2 au reu[it s` adauge memorialisticii noastre un nou volum, scris cu
fidelitate pentru adev`r, dar [i cu duio[ie pentru camaradul c`zut \n lupt`.
Ceea ce surprinde pl`cut, aproape \n fiecare episod relatat, este capacitatea
de introspec]ie [i selec]ie a autorilor care, f`r` a fi de profesie scriitori sau jurnali[ti,
au izbutit s` aleag` din noianul de \nt#mpl`ri pe cele mai impresionante. {i s` le
redea pe m`sur`. Cu nerv, cu acurate]e, cu patos.
Din paginile c`r]ii, momentele referitoare la ac]iunile de lupt` ale For]elor Aeriene,
prin dinamica [i dramatismul lor, sunt, de departe, printre cele mai emo]ionante. O
adev`rat` pild` de urmat pentru genera]iile de azi [i de m#ine, un autentic mesaj
pentru posteritate, cum sugereaz` [i titlul volumului.

N

`scut` \n Suceava, func]ionar public
superior \n cadrul Direc]iei Rela]ii
Publice din Ministerul Ap`r`rii Na]ionale,
secretar de redac]ie la revista Panoramic
Militar, redactor-[ef al revistei GeoPolitica,
redactor-prezentator la postul intern de
televiziune al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale,
colaborator la diferite publica]ii militare [i civile,
Loredana Tifiniuc s-a f`cut cunoscut` cititorilor
prin articolele, interviurile, editorialele, anchetele
[i reportajele publicate \n diferite reviste militare
[i civile.
Proiectul cultural interna]ional Odissee
2003, organizat de Institutul Interna]ional al
Teatrului Mediteranean, filiera francez`, a avut
menirea de a transfigura artistic ideea unei justi]ii
finale a for]ei dreptului asupra dreptului for]ei, la
scara \ntregii umanit`]i, prin intermediul unei nave
de lupt` din Rom#nia. O nav` devenit` pentru scurt timp scen` de teatru \n care arta,
muzica [i poezia au \nlocuit fream`tul r`zboinic al marinarilor antrena]i pentru lupt`.
Via]a este un spectacol, iar o nav` militar` a adus od` p`cii \ntr-un mar[ \n care
militari [i actori deopotriv` [i-au \mpletit destinele, culeg#nd ropote de aplauze \n toate
porturile \n care au acostat: Varna, Salonic, Marsilia, Valencia, Alger, Tripoli etc.
Loredana Tifiniuc, corespondent special al Trustului de Pres` al Armatei \n aceast`
odisee, a surprins opinii, p`reri [i experien]e ale celor de la bordul navei. Coresponden]ele
trimise \n ]ar` au reprezentat puntea de leg`tur` \ntre actori [i public.
Dincolo de meserie \ns`, Loredana Tifiniuc a avut ocazia, \n timpul celor 52 de zile
petrecute la bordul Navei [coal` Constan]a, s` se redescopere pe sine, \ntr-o experien]`
de via]` inedit`. Aceast` descoperirre de sine a fost exteriorizat` \n Spectacolul din
culise, un evantai de imagini [i cuvinte scrise cu sufletul. Pentru c` cititorul care se
a[teapt` s` descopere \ntre copertele c`r]ii un jurnal de c`l`torie creionat cu caractere
umane [i peisaje naturale va fi dezam`git. Va descoperi, \n schimb, reflec]ii generate
de percep]ia unei aventuri \n necunoscut, de r`spunsul senzorial al sim]urilor, obi[nuite
cu rutina, \n fa]a ineditului cotidian. O carte de debut \n care oamenii sunt frumo[i, iar
peisajele sunt mirifice pentru c` sunt v`zute nu cu ochii, ci cu sufletul.
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i le-a pus, timp de mai mul]i
ani, \n paginile Observatorului militar cunoscutul ziarist
Eugen Burghelea, care, \nc` de
c#nd purta gradul de locotenent,
s-a afirmat \n publica]iile armatei.
Fire curajoas`, capabil s` se ia de
piept cu mai marii zilelor pentru
triumful adev`rului, Burghelea a
]intit \n cele mai varii domenii unde
se manifestau tare ale sistemului,
a ridicat mari semne de \ntrebare
asupra comportamentului unora
sau altora, a biciuit racile sociale
[i cazone.
Cartea lui se putea chema
foarte bine [i |ntreb`ri sub ghilotin`, fiindc` adresan]ii erau
sus-pu[i, oameni cu putere de decizie asupra destinelor altora,
inclusiv al lui. Nu s-a sfiit \ns` [i a f`cut-o cu t`ria gladiatorului,
t`i[ul cuv#ntului s`u spintec#nd adesea mai tare dec#t lama sabiei.
Dovad` reac]iile pe care \ntreb`rile de pamflet le trezeau. {i, chiar
dac`, de cele mai multe ori, victoria \n urma apari]iei acestor
\ntreb`ri a fost numai a cugetului, efortul a meritat.
Autori ai mai multor c`r]i despre
avia]ie (Totul despre escadrila
\nt#i, Misiunea Tidal Wave,
Escadrila 52 V#n`toare, Aviatorii, Sub cerul Pacificului, Dic]ionar de aeronautic`), Eugenia
Ta[c`u [i Victor Donciu relateaz`
\n BOMBARDIERELE ATAC~
NOAPTEA episoade dramatice
din luptele duse de avia]ia de v#n`toare \mpotriva bombardierelor
americane [i engleze asupra
Germaniei [i Rom#niei \n cel de al
doilea r`zboi mondial. Cu accent
prioritar spre misiunile avia]iei
engleze \n repetalele sale raiduri de
noapte deasupra ]`rii noastre [i
riposta hot`r#t` a escadrilei de v#n`toare de Messerschmitt-uri 10
Me-10, format` special pentru a contracara masivele incursiuni \n
spa]iul aerian al Rom#niei ale avia]iei regale britanice, escadril`
comandat` ini]ial de c`pitanul Marin Ghica, iar ulterior, dup` moartea
eroic` a acestuia, de locotenentul Boris Ferderber.
Buni cunosc`tori ai vie]ii de aerodrom de front [i, am zice, cu
toat` convingerea, [i ai intimit`]ilor preg`tirii [i desf`[ur`rii misiunilor,
fie c` folosesc fic]iunea, fie informa]iile de la supravie]uitori, autorii
reu[esc s` redea atmosfera tipic` at#t a momentelor de lini[te
dinaintea furtunii, c#t [i a celor de lupt`.
Sunt \n aceste pagini memorabile tr`iri de o intensitate extrem`,
multe la limita dintre via]` [i moarte, clipe de \ncle[tare \nver[unat`
pentru supravie]uire pe cerul \ns#ngerat al unor b`t`lii aeriene de o
rar` duritate [i de un dramatism eroic.
Transpar din filele acestei c`r]i pilde de o emo]ionant` d`ruire,
de sacrificiu suprem, dar [i de o fierbinte dragoste de via]`.
F`r` a c`dea \ntr-un patriotism facil, autorii reu[esc s` eviden]ieze,
printr-o abil` interceptare a sim]`mintelor eroilor, mai mult sau mai
pu]in exprimate de ei, dar [i apel#nd la izvoare istorice, superioritatea
profesional` [i moral` a lupt`torilor For]elor Aeriene Rom#ne \n
confruntarea cu cele mai puternice avia]ii ale lumii. Cititorul reg`se[te
printre eroii evenimentelor din acele cumplite riposte \mpotriva unui
inamic superior numeric pe celebrii a[i ai avia]iei noastre militare:
B#zu Cantacuzino, Alexandru {erb`nescu, Dan Vizanty, Ioan Dobran
[.a., chiar dac` prezen]a lor \n v#ltoarea confrunt`rilor este doar
episodic`.
Prin apari]ia acestei c`r]i, pe care redac]ia noastr` o salut`
camaradere[te, literatura despre aviatori c#[tig` o pies` de frumuse]e
[i rezisten]`.
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Pe malul Dun`rii, la Ruse
AU DISPUTAT MECIUL REVAN{~ ECHIPELE DE FOTBAL
ALE ARMATELOR ROM@NIEI {I BULGARIEI

Echipa noastr` de \nceput, cu arma secret` (generalul Popescu) \n front

c`pitan Svilen Atanasov Petrov, locotenent
Ivan Atanasov Yordanov, c`pitan Stefan
Petrov Nikolchev, maior Rossen Dimitrov
Parashkevov, maior Zheliazko Mihaylov
Zhelev, locotenent Stanimir Vasilev
Dimitrov.
La o prim` cercetare a foii de arbitraj a
gazdelor, ar p`rea c` efectivul bulg`resc a
fost mai mare, numele lor fiindu-le reproduse
potrivit cutumei, adic` \mpreun` cu cel al
tat`lui. Dar mai bine nu-i mai num`ra]i. A]i
putea sesiza ce masiv` promovare de
tineret \n fotbal, s-a perpetuat la ei.
Antrenorul lor s-a numit Todor Angelov
Vasilev, un nume f`r` rezonan]` la nord de
Dun`re.
Gazdele au editat [i un program al
meciului, pe copert` fiind reproduse pozele
simbolurilor de p#n` mai ieri ale fotbalului
din cele dou` ]`ri,
Hagi [i Stoicikov,
echipa]i \n culorile
reprezentativelor
na]ionale.
Arbitrii, [i ei tot
din Bulgaria, nu au
influen]at meciul \n ideea c` i-ar fi favorizat
pe rom#ni.
De la bun \nceput trebuie s` spunem
c` surpriza cea mare preg`tit` de ai no[tri
n-a func]ionat dec#t p#n` la \nceputul
meciului. Dup` mari eforturi, s-a reu[it
echiparea cu tot ce trebuie a generalului

AI NO{TRI AU JUCAT BINE,
AI LOR AU C@{TIGAT!

Cel de al doilea meci
dintre echipele armatelor
Rom#niei [i Bulgariei s-a
desf`[urat la c#]iva kilometri sud de Dun`re, \n
localitatea Ruse, al patruleaal cincilea ora[ ca importan]` din
]ara vecin`.
Dup` experien]a de la Giurgiu, unde
scorul a fost 44, \n forma]ia noastr` au
ap`rut modific`ri: s-a \ncercat o oarecare
\mprosp`tare a for]elor, cea mai spectaculoas` mi[care fiind introducerea pe foaia
de arbitraj a [efului Statului Major General.
Drept urmare, lotul Armatei Rom#niei a
ar`tat astfel: Ioan Mircea Pa[cu, general
dr. Mihail Popescu, general de flotil`
aerian` Constantin Croitoru, general de
brigad` Petru Bejinariu, general de
brigad` Costel T`taru, colonel Dumitru
Costache, colonel Nicolae Manea, colonel
Ion Fleancu, c`pitan-comandor Adrian
Enulescu, c`pitan-comandor Petre Cristea,
c`pitan-comandor Leon Gabi Florescu,
locotenent-colonel Vasile Mugurel,
locotenent-colonel Sorin B`l`[escu,
locotenent-colonel Vasile Bote, locotenentcolonel Leonard Glod, locotenentcomandor Dan Ojog, maior Mihail Piru[ca,
maior Eugen Dobrescu, maior Gabriel
Stoica, maior Popa Teodor, c`pitan
{tef`nel Giuhat, c`pitan Dan Bu[a,
locotenent Valentin Jorescu, locotenent
Petre Costin, locotenent Maladin Chiriac

[i locotenent T`nase Gelu. Dup` cum se
poate observa, cei mai mul]i juc`tori provin
din Regimentul 70 Geniu de Avia]ie.
De data aceasta, antrenorul echipei
noastre s-a numit Dumitru Dumitriu,
celebrul }i]i, tactician [i strateg \n ale
fotbalului, dar nu cu faima lui Puiu
Iord`nescu.
Organizatorul [i
managerul \nt#lnirii
a fost, ca [i \n cazul
meciului de la Giurgiu, generalul-locotenent (r) Iosif Rus.
Bulgarii au venit
[i ei cu nout`]i, cea
mai [ocant` constituind-o \ncorporarea a doi civili, unul
dintre ei fiind chiar
}i]i Dumitriu: Dom ministru, nu [tiu cum este \n
prefectul municiNATO, dar \n fotbal atacul e atac, ap`rarea e ap`rare.
piului Ruse.
Iat` [i lotul bulga- Sigur, dac` este cazul, facem [i un meci strategic 
rilor: Nikolay AvraMihail Popescu, ba mai mult, a fost prezent
mov Svinarov, general Nikola Ivanov Kolev,
[i \n teren o bun` bucat` de timp  la
Rumen Chipriyanov Januarov, Nikolay
prezentarea forma]iilor [i efectuarea
Georgiev Tzonev, general de brigad` Stoyan
fotografiilor oficiale. Dar, cu pu]ine minute
Genkov Genkov, colonel Nikolay Alexandrov
\naintea fluierului de \nceput, generalul
Chirpanliev, locotePopescu a urcat \n tribun`, spre surnent-colonel Anri
prinderea total` a antrenorului bulgar,
Veselinov Georgiev,
care, v` da]i seama, a fost nevoit s`-[i
maior Kyncho Ivanov
reorganizeze \ntregul sistem de ap`rare,
Ivanov, locotenent
construc]ie [i atac al echipei.
Ivan
Kostadinov
Despre joc  ce s` spunem mai \nt#i?
Stoyanov, c`pitan
A fost unul mai dinamic, mai b`rb`tesc
Ilian Ivanov Kirov,
dec#t cel de la Giurgiu. Ai no[tri au
maior Milen Iliev
combinat mai mult, au construit metodic,
Donev, c`pitan Tihodar bulgarii au fost mai aten]i [i au \nscris
mir Ivanov Todorov,
de dou` ori  o dat` la o eroare a arbitrului
locotenent Ventzislav
[i, a doua oar`, la o eroare a ap`r`rii
Nikolov Stoyanov,
noastre. (Nu c` echipa Armatei Rom#ne ar
locotenent Russian
juca precum echipa reprezentativ` a
Hristov Makariev,
Rom#niei, dar a[a s-a \nt#mplat). De fapt,
locotenent Ivaylo
Galeria bulgar`  discret`, dar prezent`
primul gol a fost rezultatul unei combina]ii
Stoyanov Ivanov,
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La noi, ministrul ap`r`rii
na]ionale a jucat tot timpul
ofensiv, pe partea dreapt`,
aproape tot meciul, ceea ce a
mai compensat, moral vorbind, desigur, din lipsa de pe
teren a [efului Statului Major
General.
C#te ceva despre antrenor. }i]i Dumitriu, de[i a
f`cut tot ce a putut [i a [tiut,
sau invers, nu a reu[it s`-l
\nlocuiasc` pe Anghel Iord`nescu la o partid` cu miz`,
totu[i, interna]ional`. |n

Diploma]ie militar` [i

fotbalistic`

a gazdelor, semifinalizat` cu o pas` pe
extrema dreapt`, acolo unde se afla \n
ofsaid un bun cunosc`tor al locurilor,
prefectul de Ruse, Januarov, care a pasat
exact [i un coechipier a concretizat. Dup`
aceea, scorul nu a mai contat. Echipele au
jucat pentru pu]inii privitori, ai no[tri
remarc#ndu-se \n mod deosebit prin rat`ri
spectaculoase [i insistent repetate. Dintre
juc`tori \i vom eviden]ia \n fa]a frontului
mai \nt#i pe ministrul bulgar, care a evoluat
17 minute, \n prima repriz`, cu 10 mai mult
dec#t la Giurgiu. De asemenea, a jucat mai
mult, [i mai bine, generalul Kolev, [eful
Statului Major General al Armatei Bulgariei.

Asta este, `[tia am fost
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cu trimiteri directe la stabilitatea balcanic`.
Tot \n leg`tur` cu soarta scorului,
bulgarii conduceau cu 21, gazdele cu
rang \nalt, ministrul Svinarov [i generalul
Kolev, au reintrat spre sf#r[itul partidei
pe teren pentru a echilibra for]ele [i
rezultatul. Culmea este c` nu au reu[it,
iar partida s-a \ncheiat cu victoria
bulgarilor. Aceasta spre dezam`girea
total` a celor care au organizat masa
festiv`, care afi[aser` pe tortul sub form`
de teren de fotbal scorul 22!
Nu-i nimic, \n fotbal se \nt#mpl`, vorba
regretatului Toma Caragiu, ca [i \n tenis 

Tortul cu rezultatul (care trebuia s` fie)!

disperare de cauz`, a intrat [i el, la un
moment dat, \n teren. Dar cum }i]i alearg`
\ntr-un fel deosebit, nu s-a \n]eles cu
juc`torii s`i. Mai bine l-au \n]eles bulgarii,
care l-au blocat tot timpul sau i-au luat
mingea.
Despre spectatori pot s` v` spun c`,
de[i pu]ini, cei mai mul]i erau bulgari.
Firesc. Dar scandalul cel mai mare l-au
f`cut spectatorii no[tri, care, de fapt, erau
ziari[tii rom#ni ce \nso]eau echipa
galben` \n aceast` deplasare peste
hotare. S-au folosit \ndemnuri de tot felul,
dar pe m`sur` ce bulgarii nu se l`sau
egala]i, s-a trecut la avertismente. Unele,
precum Nu distruge]i Podul Prieteniei!,

o dat` c#[tigi, alt`dat` pierzi. Numai c` ai
no[tri o dat` au f`cut egal, iar a doua oar`,
respect#nd regula din tenis, au pierdut.
De[i au jucat mai bine dec#t gazdele lor.

DUMITRU AMARIEI
Nota autorului. Dincolo de tonul
acestei pseudocronici fotbalistice,
trebuie s` eviden]iem faptul c`
ini]iativa dublei \nt#lniri \ntre echipele
celor dou` ministere este una cu totul
remarcabil`, astfel de contacte
complet#ndu-le pe cele oficiale [i, mai
mult, poten]#ndu-le.

Foto: C~T~LIN OVREIU
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AVIA}IA TR~IT~

|

n seara zilei de 4
septembrie 1972,
preg`tirea nemijlocit`
a zborului de noapte, pe
aerodromul Borcea, s-a f`cut,
ca de obicei, de c`tre comandantul unit`]ii, comandorul
Ioan Z`p#r]an, cu deosebit`
aten]ie. Capitolul cel mai
dezb`tut, mai forfecat [i cel
mai \ntors pe zece fe]e, cum
se spune, a fost catapultarea,
salvarea cu para[uta. Aceasta
nicidecum \nt#mpl`tor, ci din
cauza faptului c`, \n urm` cu
vreo trei luni, tot noaptea,
maiorul L`z`rescu fusese
nevoit s` se catapulteze.
|n unitate exist#nd cinci

clipa c#nd a vrut s`-i spun`
colonelului {erb`noiu, conduc`torul zborului, la radio, c` a
survenit ceva grav la bord,
urletul creat a f`cut inutil`
inten]ia sa. |n momentul urm`-

D#ndu-[i seama c` partea
din spate a avionului (cea cu
motorul [i ampenajele) s-a
desprins, pilotul s-a g#ndit,
pentru o clip`, la so]ie, la copii
[i, culmea, la modul \n care va
fi urecheat de generalul Vasile
Alexe, comandantul CAAT-ului.
Zborul s`u a continuat \nc` vreo
78 km, doar cu partea din fa]`
a fuzelajului. |n aceast` situa]ie
a recurs la catapultare. |n`l]imea fiind mic`, pilotul a c`zut
\n p`dure, printre stejari \nal]i
de 15 m. Partea din fa]` a
avionului a mai zburat pu]in,
dup` care s-a pr`bu[it pe o
miri[te, f`c#nd o groap` de 5
metri. Contactul pilotului cu
solul a fost unul deosebit de dur.
Noroc c` bistri]eanul nostru era voinic [i rezistent [i
nu s-a ales cu nici
o fractur`. C#nd
s-a ridicat \n picioare, a sim]it
ni[te dureri ascu]ite la ambele gambe. {i-a dat imediat seama c`, \n
timpul catapult`rii,

Un supersonic
a explodat
[i s-a rupt \n zbor.
Pilotul s-a salvat
variante de scaune de catapultare, era, c#t se poate de firesc,
ca fiecare pilot s` fie \ntrebat
[i s` r`spund` separat, corect
[i precis, privitor la toate
manevrele legate de scaunul
avionului cu care zbura. De
c#te ori le repetaser`, le visau,
nu alta Zepi (cum i se spunea
comandantului) nu tolera
nimic. Dac` voiai s` zbori, era
necesar s` nu inversezi
ordinea de executare a manevrelor, s` nu omi]i nici o comand`, nici o convorbire
radio
La ora fixat` a \nceput
zborul de noapte Condi]ii
meteorologice normale. La a
treia ie[ire, cu o or` \nainte de
miezul nop]ii, Z`p#r]an (urm#nd s` fie interceptat, ca
]int`, de Ioan N`stase [i de
Nicolae Mandaie) a decolat \n
for]aj total. |n momentul c#nd
se preg`tea s` scoat` maneta
de gaze din pozi]ia respectiv`
[i s` o aduc` \ntr-o pozi]ie
inferioar`, a fost surprins de o
explozie formidabil`, venind
din spate, adic` din direc]ia
motorului. Cerul s-a iluminat
n`prasnic \n ro[u-aprins. |n
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tor s-a auzit a doua explozie,
declan[#nd o a doua emisiune
luminoas` foarte puternic` [i
intens alb`.
Dac` prima explozie, cea de
dup` decolare, s-a produs pe la
300400 de metri, la o vitez` de
peste 700 km pe or`, cea de-a
doua  care, practic, a [i rupt
avionul \n dou`  a avut loc cam
la 500600 metri \n`l]ime, la
aproximativ 1.000 km pe or`.

uitase s`-[i scoat` picioarele de
pe paloniere, din care cauz`
scaunul, prin opritoarele sale,
\[i f`cuse singur datoria. Deci,
una vorbise la preg`tirea
zborului, [i alta (nu) f`cuse \n
realitate! {i-a dat seama unde se
afl` dup` lumina proiectoarelor
care \nc` mai func]ionau la
aerodrom. Bine orientat, a
pornit repede spre cas`. Spre
ghinionul lui, dup` o jum`tate

de or` de mers pe \ntuneric,
intr` \ntr-un canal de iriga]ii cu
apa de peste doi metri ad#ncime. Foarte bun \not`tor, de[i
cu costumul de suprasarcin`
plin de ap`, el trecu totu[i
dincolo [i, ag`]#ndu-se cu
m#inile de pl`cile de ciment
care acopereau malurile, ie[i
din ap` [i se \ndrept` spre
luminile ce se profilau la orizont.
C#nd haita de c#ini ciob`ne[ti ai st#nii de la B`r`ganu
l-a \nt#mpinat cu larm` mare,
Z`p#r]an (dup` un obicei
cunoscut \n copil`rie) s-a
a[ezat [i i-a lini[tit. C#inii au
t`cut mai cu seam` c#nd l-au
auzit dojenindu-i: Ce-i cu voi,
b`, c`]`landrilor? A]i uitat
vocea comandantului de la
avioane?
Peste pu]in timp avea s`
ajung` \n unitate. Spre bucuria
tuturor aviatorilor din acea
mare familie care lucra pe
aerodromul militar Borcea. A
primit telefoane de la... e[alon,
de la generalii Dr`ghici [i
Niculescu, care l-au l`udat
pentru curajul lui [i au
detensionat situa]ia.
Doar so]ia lui Z`p#r]an 
care nu aflase ce se-nt#mplase
cu so]ul ei  s-a mirat v`z#ndu-l: Dar ce-i cu tine? Doar
nu te-ai b`tut cu cineva?! E[ti
plin de s#nge!
Dup` 10 zile, Z`p#r]an
[i-a reluat activitatea normal`. {i avea s` mai zboare
pe supersonic \nc` 7 ani,
p#n` la pensionare. Ulterior, a fost avansat la gradul
de general.
Concluziile anchetei.
Explozia avionului, zbur#nd
\n for]aj total, s-a datorat
smulgerii a dou` palete ale
compresorului de \nalt`
presiune, care au spart
\nveli[ul motorului [i al
fuzelajului \n dreptul
rezervorului de petrol nr. 7.
Cele 2 palete au f`cut
sp`rturi at#t de mari, \nc#t
s-a inundat fuzelajul cu
petrol [i s-a produs acea
explozie uria[`. Dar, cum
am v`zut, totul s-a terminat
cu bine.

Comandor (r)
ION CLENCIU
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