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AGEND~

SECRETARUL AMERICAN
AL AP~R~RII,
DONALD RUMSFELD,
A VIZITAT BAZA AERIAN~
MIHAIL KOG~LNICEANU
|n zilele de 12 [i 13 octombrie 2004, s-a aflat \n Rom#nia,
\ntr-o vizit` oficial`, secretarul
american al ap`r`rii, Donald
Rumsfeld, care a r`spuns
astfel invita]iei ministrului
rom#n al ap`r`rii, Ioan
Mircea Pa[cu.
Unul din obiectivele vizitei
\n ]ara noastr` a \naltului oaspete de peste Ocean l-a consti-

tuit Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu. Aici, \n cadrul unui
briefing, la care a participat [i
[eful Statului Major al
For]elor Aeriene, generalullocotenent Gheorghe Catrina,
lui Donald Rumsfeld [i
delega]iei care l-a \nso]it le-au
fost prezentate facilit`]ile de
care dispune \ntreaga zon` a
Dobrogei, respectiv porturile

Agigea [i Constan]a,
Aeroportul Mihail
Kog`lniceanu,
poligoanele Capu
Midia [i Babadag. De
asemenea, oaspetele
american a fost informat \n detaliu asupra
capacit`]ilor de cazare, de hr`nire [i a
facilit`]ilor sociale de
care dispune zona
Constan]a.
Activit`]ile de la
Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu au avut un caracter informal. Secretarul ap`r`rii al
S.U.A. a dorit s` vad` loca]ia [i
facilit`]ile asigurate, nu demult,
militarilor americani care au
fost caza]i aici. Nu s-a discutat
despre posibila amplasare a unei
baze americane \n aceast` zon`.
Pe timpul [ederii \n Rom#nia, secretarul american al
ap`r`rii, Donald Rumsfeld, a
fost primit de pre[edintele
Rom#niei, Ion Iliescu, [i a
participat la Reuniunea Informal` a Mini[trilor Ap`r`rii,
desf`[urat` la Poiana Bra[ov.

Comandantul
For]elor
Aeriene
NATO
din Europa
de Nord –
oaspete
al For]elor
Aeriene
Rom#ne
|n prima decad` a lunii
noiembrie, la invita]ia generalului-locotenent Gheorghe
Catrina, [eful Statului Major al
For]elor Aeriene, a efectuat o
vizit` \n Rom#nia generalul Robert H.
Foglesong, comandantul For]elor Aeriene
NATO din Europa de Nord.
Programul vizitei a cuprins briefing-uri [i
vizite \n unit`]i apar]in#nd Statului Major al
For]elor Aeriene.
|n cadrul vizitei efectuate la Baza Aerian`
Fete[ti, generalul Robert H. Foglesong s-a ar`tat
interesat de capabilit`]ile avionului MiG-21
LanceR, cu care, de altfel, a efectuat un zbor de
aproximativ 30 de minute. Ajuns la sol, \n cadrul
analizei zborului, generalul Foglesong a remarcat
calit`]ile aeronavei, precum [i facilit`]ile oferite
de echipamentele moderne de avionic`.
Oaspetele s-a interesat despre investi]ia
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american` pe aerodromul Mihail Kog`lniceanu [i modul \n care aceasta a facilitat
suportul opera]iilor sus]inute \n Orientul
Mijlociu.
Au mai fost discutate, printre altele,
aspecte privind concep]ia NATO referitoare
la Poli]ia Aerian`, modalit`]ile de sus]inere a
form`rii subofi]erilor necesari activit`]ii
specifice for]elor aeriene.
La final, generalul Robert H. Foglesong a
apreciat calitatea for]elor asigurate de Statul
Major al For]elor Aeriene \n diversele exerci]ii
[i misiuni interna]ionale.

OFICIAL
MILITAR
BRITANIC –
LA {COALA
MILITAR~
DE MAI{TRI
{I SUBOFI}ERI
A FOR}ELOR
AERIENE
|n ziua de 13 octombrie
2004, {coala Militar` de
Mai[tri [i Subofi]eri a
For]elor Aeriene “Traian
Vuia” l-a avut ca oaspete pe
locotenent-colonelul
Keith Marshall, adjunctul
ata[atului militar al Marii
Britanii \n Rom#nia. A fost
cea de-a patra vizit` pe care
oficialul britanic, ini]iatorul
implement`rii \n [coal` a
cursului de preg`tire
militar` “LEADERSHIP”
(model englezesc de formare a unor conduc`tori de
organiza]ii militare mici,
gen grup`, echipaj), a
f`cut-o \n decurs de trei ani
\n aceast` institu]ie de
\nv`]`m#nt militar.
Derularea cursului
“LEADERSHIP” a \nceput
\n anul 2002, de atunci [i
p#n` \n prezent absolvindu-l circa 450 de elevi.
Cursul se \ntinde pe durata
a 72 de ore, este preponderent practic [i interactiv,
fiecare participant fiind pus
[i \n postura de lider, [i \n
postura de executant.
Locotenent-colonelul
Keith Marshall a avut cuvinte de laud` pentru modul
de organizare a cursului,
consisten]a bazei tehnicomateriale asigurate [i, \n
mod deosebit, pentru interesul elevilor de a-[i \nsu[i,
rapid [i temeinic, cuno[tin]ele [i deprinderile practice
pentru executarea irepro[abil` a comenzii militare la
nivelul grupurilor mici.
Cursurile de “LEADERSHIP” vor continua [i \n anii
urm`tori, prin el trec#nd,
practic, to]i elevii [colii.

Locotenent-comandor
DAN HAGEANU
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AGEND~
|n spiritul adev`rului istoric

BAIONETELE CERULUI
Num`rul 24 al publica]iei pentru
propaganda avia]iei, aflat` \n cel de-al
treilea an de apari]ie, se distinge prin
c#teva materiale de mare interes. Dintre
acestea, se deta[eaz` demersul
scriitorului, istoricului [i principalului
realizator al revistei, Cornel Marandiuc, consacrat particip`rii for]elor de
avia]ie dispuse pe aerodromul Balomir la
eroicele lupte ale “Deta[amentului P`uli[“
din Defileul Mure[ului, duse \n
septembrie 1944. Sub inspiratul titlu
“Baionetele cerului”, pe care l-am
reprodus [i \n deschiderea acestei
cronici, autorul \ntreprinde, \n fapt, un
act de repara]ie moral`, \nl`tur#nd, cu
for]a unor argumente indubitabile, v`lul
uit`rii, a[ternut inexplicabil peste ac]iunile
purtate de Grupul de Asalt, Grupul de
Bombardament \n Picaj “Stuka” [i Grupul
9 V#n`toare \n sprijinul lupt`torilor ce au
format un zid de netrecut \n calea
inamicului.
S-a scris [i s-a vorbit mult, [i pe
bun` dreptate, \n cei 60 de ani scur[i de
atunci, despre curajo[ii ofi]eri, subofi]eri
[i elevi ai {colii de la Radna, despre

ceilal]i militari care au
constituit eroicul
deta[ament, despre
d#rzenia [i curajul cu
care a fost respins
adversarul, mult mai
numeros, mai instruit
[i c`lit \n lupte, despre
jertfele lor, dar nu s-a
R E V I S T A “ O R I Z O N T AVIATIC”
amintit dec#t tanACUZ~ O REGRETABIL~
gen]ial, nesemnificativ,
NEDREPTATE
de contribu]ia aviatorilor militari. |n fiecare an, la
ap`r`ri antiaeriene a inamicului, numai la
comemorarea acelor evenimente,
vest de P`uli[ Grupul 8 Asalt a distrus
atitudinea a r`mas aceea[i. Dup` cum
23 de tancuri [i 8 autovehicule, iar Grupul
remarca Marandiuc, nici \n volumul
9 V#n`toare, care a \nso]it avioanele de
memorialistic pe care \nsu[i comandantul
asalt [i bombardament, a efectuat [i
defensivei [i al [colii militare, colonelul
misiuni de lovire a coloanelor inamice
Alexandru Petrescu, l-a consacrat, \n
care se \ntindeau pe o distan]` de c#]iva
1965, deta[amentului, nu s-a pomenit
kilometri. Prin ploaia de gloan]e [i
nimic de aportul avia]iei \n momentele
proiectile, lupt`torii aerieni n-au pregetat
decisive ale respingerii agresiunii. Nici \n
s` nimiceasc` [i s` scoat` din lupt`
cartea profesorului Dumitru Susan,
importante for]e [i mijloace ale inamicului.
“Examen la P`uli[“, publicat` \n 1995,
F`r` sprijinul masiv, eficient, zdrobitor,
altfel o foarte bun` lucrare, nu este m`car
cum \l caracterizeaz` autorul [i cei
semnalat sprijinul masiv acordat de
c#]iva fo[ti combatan]i aviatori veterani,
aviatorii militari \n acele momente, c#nd
participan]i direct la Epopeea de la P`uli[,

Filiala Bucure[ti a Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii a marcat, printr-o documentat` [i interesant` comunicare
prezentat` de comandorul (r) Constantin Iordache, neobosit scriitor [i
publicist militar, \mplinirea a 95 de ani de la crearea, la 20 noiembrie 1909,
la Chitila, de c`tre avocatul Mihail Cerchez, a primei [coli de zbor din
Rom#nia. Tot atunci au fost construite \nt#ile hangare [i ateliere dotate cu
tehnic` de reparat avioane, pun#ndu-se, totodat`, [i bazele primei fabrici
de avioane.
Despre aniversarea a 30 de ani de c#nd, la Bac`u, a fost \ncercat
primul avion de lupt` cu reac]ie construit \n Rom#nia, IAR-93, a vorbit
comandorul (r) Valerian {erb`nescu, care a f`cut parte din colectivul ce a

EVENIMENTE EVOCATE
DE A.R.P.I.A.
participat efectiv la proiectarea [i realizarea aeronavei.
Pre[edinta Funda]iei “C`pitan erou Alexandru {erb`nescu”, de la a
c`rui tragic` dispari]ie \n lupt` s-au comemorat \n august a.c. 60 de ani,
doamna Eleonora Arp`na[, nepoata asului avia]iei de v#n`toare \n cel deal doilea r`zboi mondial, a f`cut un apel c`lduros la o implicare mai mare
a membrilor A.R.P.I.A. \n realizarea obiectivelor pe care funda]ia [i le
propune, la \nscrierea a tot mai mul]i aviatori \n funda]ie.
Pre[edintele A.R.P.I.A., generalul-locotenent (r) Iosif Rus, a informat
despre programul complex de manifest`ri [tiin]ifice ce va fi realizat \n
vederea anivers`rii, \n 2006, a 100 de ani de la primul zbor efectuat \n lume
cu un avion care s-a ridicat de la sol prin propriile mijloace de la bord, oper`
de pionierat a inginerului rom#n Traian Vuia, program la a c`rui derulare va
contribui [i Aeroclubul Fran]ei.
Pre[edintele A.R.P.I.A. a prezentat noua conducere a filialei Craiova,
dup` retragerea fostului lider al acesteia, c`pitan-comandorul (r) ing. Marin
Iov`nel. |n fruntea oltenilor din compunerea A.R.P.I.A. din B`nie se afl`
comandorul (r) Mitic` Mirea, fost pilot de \ncercare pe avioane de lupt` cu
reac]ie, secondat de comandorul (r) Mihail Nicolau, veteran de r`zboi, mai
vechea noastr` cuno[tin]`, absolvent al “Promo]iei P`cii”, 9 mai 1945.
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au distrus tehnica grea de lupt` a
atacatorului [i au r`rit substan]ial r#ndurile
lupt`torilor acestuia. Intervenind la
momentul oportun, de[i pe o vreme
capricioas` [i sub pericolul puternicei

nu se [tie care ar fi fost deznod`m#ntul
acelor lupte cr#ncene.
Dar efortul [i contribu]ia de mare
\nsemn`tate a aviatorilor n-au fost
consemnate de supravie]uitorii din trupele
terestre, de[i aceasta nu le-ar fi diminuat
cu nimic meritele lor \n teribila \ncle[tare
din zona P`uli[ului. Mai grav este faptul
c` nici \n Ordinul de zi nr. 15, din 14
noiembrie 1944, dat de pre[edintele
Consiliului de Mini[tri [i ministru de r`zboi
ad-interim, general de corp de armat`
Constantin S`n`tescu, nu se reg`se[te
nici m`car un cuv#nt despre participarea
avioanelor de asalt, bombardament [i
v#n`toare din Corpul Aerian Rom#n la
cumplita b`t`lie de la por]ile Defileului
Mure[ului. S`-i fi c`l`uzit, peste ani,
aceast` regretabil` omisiune [i pe
supravie]uitorii deta[amentului? Trist, dar
adev`rat. Dup` cum, cu m#hnire
constat` aviatorii veterani, c` atunci c#nd
se comemoreaz` jertfa [i izb#nda de la
P`uli[, ei nu numai c` nu sunt chema]i
spre m`rturie [i cinstire, \n speran]a unei
binemeritate \ndrept`ri, dar nici nu sunt
aminti]i.
Cornel Marandiuc trage un semnal
de aten]ionare asupra respect`rii
adev`rului istoric, a spiritului camaraderesc ce trebuie s` r`m#n` mereu
treaz.

COMEMORARE LA SENAT
A devenit o tradi]ie \nt#lnirea
aviatorilor veterani, organizat` la sediul
Camerei superioare a Parlamentului
de c`tre senatorul Doru-Laurian
B`dulescu, \mpreun` cu exper]i ai
Senatului, istorici [i cercet`tori. La
recenta activitate de acest fel,
moderatori, ca [i la \ntrunirile
anterioare, au fost comandorii (r) prof.
dr. Aurel Pentelescu [i dr. Ilie Manole,
cunoscu]i istorici militari.
Senatorul realizeaz` aceste
emo]ionante lucr`ri de suflet \n
memoria bravului s`u tat`, c`pitanul
Mircea T. B`dulescu, un adev`rat
erou al o[tirii [i avia]iei rom#ne, fost
cavaler al Ordinului “Mihai Viteazul”,
cea mai \nalt` distinc]ie militar` de
r`zboi, al Ordinului “Virtutea
Aeronautic`” \n toate cele patru grade:
Crucea de Aur, Cavaler, Ofi]er,
Comandor, decorat, de asemenea,
pentru str`lucite fapte de arme, cu
ordinele “Steaua Rom#niei”, “Coroana
Rom#niei”, cu alte ordine [i medalii
rom#ne[ti [i str`ine.
Prodigioasa sa activitate de front,
\n cele dou` campanii din Est [i din
Vest, ca pilot [i comandant de
escadril` \n faimoasele grupuri de
avia]ie rom#ne – Grupul 3 Bombardament Picaj “Stuka” [i Grupul 8 Asalt
Picaj, totaliz#nd circa 300 de misiuni
de r`zboi, a fost evocat` de fo[tii s`i

colegi de [coal` [i camarazi de front,
generalii de flotil` aerian` (r)
Constantin Dragomir, Ion Dobran,
comandorul (r) Dan Stoian, de
cunoscutul istoric dr. Gheorghe
Buzatu, vicepre[edinte al Senatului
Rom#niei, de cei doi moderatori,
precum [i de t#n`rul doctorand Narcis
Gherghina.
S-a remarcat faptul c` din
promo]ia 1941, supranumit` [i
“promo]ia de aur”, din care a f`cut
parte Mircea T. B`dulescu, cu un total
de 112 absolven]i, au c`zut \n lupte
46, mai mult de 40 la sut` din efectiv.
La activitate a fost prezent` [i
so]ia regretatului Mircea B`dulescu,
Polixenia, so]iile altor veterani fo[ti
camarazi cu eroul, ziari[ti militari [i
civili.
Aviatorii militari au fost reprezenta]i de generalul de flotil` aerian`
Liviu Burhal`, comandantul {colii de
Aplica]ie a For]elor Aeriene Rom#ne.
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AGEND~
Vineri, 12 noiembrie 2004, la {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a
For]elor Aeriene “Traian Vuia” a avut loc ceremonialul \naint`rii la gradul de
sergent a primei promo]ii de subofi]eri, arma avia]ie, preg`tit` pe filiera
indirect`. La activitate au participat, al`turi de cadrele militare [i didactice
ale [colii, comandantul {colii de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel
Vlaicu”, generalul de flotil` aerian` Liviu Burhal`, al]i invita]i, p`rin]i [i rude
ale tinerilor subofi]eri.

CEREMONIALUL |NAINTÃRII |N GRAD
A PRIMEI PROMO}II DE SUBOFI}ERI
PREGÃTITÃ PE FILIERÃ INDIRECTÃ
Festivitatea s-a desf`[urat \n fa]a statuii lui Aurel Vlaicu [i a cuprins
urm`toarele momente principale: prezentarea Ordinului [efului Statului
Major General de \naintare \n grad; \nm#narea \nsemnelor de grad [i a
documentelor de absolvire; oficierea serviciului religios; rostirea leg`m#ntului
de carier`; citirea Ordinului [efului Statului Major al For]elor Aeriene de
numire \n func]ie a absolven]ilor; alocu]iunile rostite de comandantul {colii
de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene, comandantul {colii de Mai[tri [i
Subofi]eri a For]elor Aeriene [i [eful promo]iei, sergentul Samir {eicamet.
La aceast` or`, absolven]ii primei promo]ii de subofi]eri, arma avia]ie,
preg`tit` pe filiera indirect` s-au prezentat la posturi [i [i-au \nceput
activitatea, cu dorin]a de a pune \n aplicare tot ce au \nv`]at \n [coal`.
Mult succes tuturor!

Locotenent-comandor {TEFAN }IG~U

PRESTIGIOAS~
S E S I U N E
{TIIN}IFIC~
La Institutul Na]ional de
Medicin` Aeronautic` [i Spa]ial` “General dr. av. Victor
Anastasiu” s-a desf`[urat o
important` reuniune [tiin]ific`.
Activitatea s-a constituit [i \ntrun moment aniversar \n via]a
Societ`]ii de Medicin` Aeronautic`, \ntruc#t sesiunile anuale
de comunic`ri [tiin]ifice de
medicin` [i psihologie aeronautic` au ajuns la edi]ia a zecea.
|n ace[ti zece ani, medicina
aerospa]ial` – cum releva [i
conduc`torul institu]iei organizatoare, conf. univ. dr.
Marian Macri – a fost
recunoscut` ca disciplin`
medical` de c`tre Ministerul
S`n`t`]ii.
Participan]ii la sesiune au
fost saluta]i de generalullocotenent (r) Iosif Rus, consilier al ministrului ap`r`rii
na]ionale, [i de generalullocotenent prof. dr. {erban
Marinescu, [eful Direc]iei
Medicale, care, \n cuv#ntul lor
au eviden]iat prestigioasa
presta]ie a speciali[tilor Institutului \n lumea medical` intern`
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[i interna]ional`, cu deosebire
\n cercetarea de profil, aportul
lor la desf`[urarea \n condi]ii
de siguran]` a zborurilor personalului aeronavigant rom#n.
|n programul sesiunii au
fost prezentate rezultatele
temelor de cercetare, a studiilor clinice realizate \n Institut, precum [i rodul contribu]iei unor medici din alte
institu]ii de profil din armat` [i
din via]a civil`.
Cu acest prilej, au fost
acordate [i premiile anuale
“General dr. av. Victor Anastasiu” [i “Colonel dr. Odiseu
Apostol” realizatorilor a dou`
lucr`ri de referin]` \n medicin`
aeronautic`.
Pentru anul viitor, Institutul [i-a propus s` organizeze,
cu ocazia \mplinirii a 85 de ani
de existen]`, o sesiune de comunic`ri cu participare interna]ional`.

MEDICI DE LA I.N.M.A.S.
LA MANIFEST~RI
{TIIN}IFICE INTERNA}IONALE
Ca urmare a prestigiului de care se
bucur` \n lumea medical` mondial`
speciali[tii de la Institutul Na]ional de
Medicin` Aeronautic` [i Spa]ial`
(I.N.M.A.S.), tot mai multe foruri de
peste hotare invit` medici de la
cunoscutul institut s` prezinte lucr`ri [i
comunic`ri.
Nominalizat printre invita]ii de frunte
ai Congresului Academiei Interna]ionale
de Medicin` Aerospa]ial`, desf`[urat la
Sun City, Africa de Sud, colonelul
conf. univ. dr. Marian Macri,
comandantul Institutului, a expus un
studiu referitor la statusul imun la
personalul aeronautic militar supus probei
de hipoxie hipobaric`. Apreciind valoarea
deosebit` a comunic`rii, organizatorii au
hot`r#t prezentarea ei chiar \n prima zi a
desf`[ur`rii Congresului.
Colonelul dr. Macri a luat, de asemenea, parte [i la Congresul Mondial
de Medicin` de la Washington, desf`[urat sub \naltul patronaj al secretarului
de stat al ap`r`rii S.U.A., Donald
Rumsfeld, manifestare care s-a bucurat
de prezen]a a peste 350 de speciali[ti
din 70 de ]`ri, \n schimbul de idei [i
experien]e fiind relevat` contribu]ia
medicinei militare rom#ne[ti.
O alt` prezen]` prestigioas` am
semnalat-o la Bochum, \n Germania, unde
a avut loc al 29-lea Congres al Academiei
Americano-Rom#ne de {tiin]e [i Arte,
academie fondat` \n 1975, \n California,
de c`tre un grup de intelectuali rom#ni
reziden]i \n S.U.A.
Lucr`rile s-au ]inut la Universitatea
de {tiin]e Aplicate din cadrul marelui
campus universitar, unde \nva]`
aproximativ 40.000 de studen]i.
La lucr`rile \n plen, care au avut ca
subiect “Provoc`rile secolului XXI”, s-au
exprimat de multe ori aprecieri elogioase
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la adresa medicinei militare rom#ne[ti,
reprezentat` de dou` lucr`ri. Una,
intitulat` “Controlul extern de calitate \n
laboratorul clinic al Institutului Na]ional
de Medicin` Aeronautic` [i Spa]ial`”,
autori: locotenent-colonel dr. \n
medicin` Simona Berbecar,
colonel conf. univ. dr. Marian
Macri, dr. Sorin Perlea [i
colectivul laboratorului, iar cea de a doua,
“Strategii terapeutice \n cancerele de s#n
avansate”, de colonel dr. med.
Gheorghe Berbecar..
{i la cele dou` manifest`ri
organizate \n ]ar`, la Neptun [i la Ia[i,
Institutul Na]ional de Medicin`
Aeronautic` [i Spa]ial` a avut
reprezentan]i de elit` \n persoana
locotenent-colonelului dr. med. Simona
Berbecar [i a colaboratorilor s`i.
La cel de-al 12-lea Congres
Balcanic de Medicin` de Laborator,
desf`[urat la Neptun, studiul “Modific`rile biologice asociate cu CGT la
pacien]ii cu probleme hepatice”,
\ntreprins \n urma investig`rii \n
Laboratorul Clinic al I.N.M.A.S a
11.168 de pacien]i, a st#rnit interesul
participan]ilor, ca [i lucrarea “Agen]i
etiologici ai infec]iilor de tract urinar [i
susceptibilitatea lor la antibiotice”,
realizat` tot la I.N.M.A.S.
Dr. med. Simona Berbecar a fost \nso]it` de biochimista Daniela Ap`f`ian [i
chimista Anca Grigorescu.
La reuniunea anual` de microbiologie de la Ia[i, tema manifest`rii
“Metode clasice [i rapide \n diagnosticul microbiologic” a fost bine
sus]inut` [i de cele dou` luc`ri
realizate la I.N.M.A.S. de doctorii
Simona Berbecar, Marian Macri,
Simona Berar.

Sporesc [i se diversific` preocup`rile pentru cre[terea standardului
de via]` al salaria]ilor civili din Statul Major al For]elor Aeriene, \n
contextul activit`]ilor desf`[urate de Federa]ia Sindicatelor Libere din
unit`]ile Ministerului Ap`r`rii Na]ionale. Aceast` concluzie s-a desprins
din recenta [edin]` a prezidiului Federa]iei, condus` de pre[edintele
acesteia, domnul Constantin Stoian, din Statul Major al For]elor Aeriene.
A fost relevat faptul c` s-a dep`[it mentalitatea p`guboas`
manifestat` cu ani \n urm`, c#nd nu prea se luau \n considerare
propunerile salaria]ilor civili, sindicatele se implic` mai mult \n rezolvarea
problemelor… osta[ilor f`r` uniform`.
Responsabili din Direc]ia financiar` [i Direc]ia legisla]ie ale
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale au informat despre demersurile
\ntreprinse pentru reconversia social`, \n condi]iile restructur`rilor ce
continu` s` aib` loc, dar [i la modalit`]ile \n care pot fi ajuta]i cei ce
au ie[it din activitate \nainte de 2001, pentru a li se \ntocmi
documentele necesare recalcul`rii pensiilor.
S-au dat r`spunsuri precise, competente, prin care au fost infirmate
unele zvonuri potrivit c`rora externalizarea prepar`rii [i servirii hranei
\n unit`]ile militare ar duce la obligativitatea salaria]ilor de a folosi
contravaloarea normei de hran` exclusiv la plata acestor servicii.
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La Fete[ti, a fost inaugurat

ANSAMBLUL MONUMENTAL
DEDICAT AVIA}IEI ROMÂNE
Cu o istorie de mai bine de
jum`tate de veac, Baza Aerian`
Fete[ti este [i va fi una din unit`]ile
de elit` ale For]elor Aeriene
Rom#ne. De-a lungul timpului, aici
s-au format [i au activat unii din cei
mai de seam` pilo]i ai avia]iei
rom#ne[ti. Pasiunea pentru zbor,
de[i sublim`, [i-a cerut [i aici, ca
peste tot \n lume, tributul de jertfe
omene[ti. Crearea unui monument,
care s` sublinieze toate aceste
aspecte, venea de la sine, de[i
punerea lui \n practic` nu este un
lucru prea u[or \n zilele noastre.
Comandorul Victor Str#mbeanu, comandantul Bazei
Aeriene Fete[ti, dup` ce a analizat
\n detaliu ceea ce trebuie f`cut \n

Motto:
“A crea e a rena[te mereu, e a supravie]ui zilei
de ieri [i a p`[i pe ziua de m#ine”.
Dimitrie Anghel
acest sens, a ini]iat, la \nceputul
anului 2004, procedurile specifice.
Beneficiind de sprijinul autorit`]ilor
locale [i al unor firme private,
proiectul a c`p`tat contur \n scurt
timp. Lucr`rile au durat, practic, cinci
luni. |n acest timp, tehnicienii din
baza aerian` au preg`tit avionul, sau construit soclul de marmur` [i
elementele tematice din granit [i
dural, amplasarea pe pozi]ie a

avionului efectu#ndu-se \n ultimele
dou` s`pt`m#ni.
“Ansamblul monumental din
ora[ul Fete[ti – ne-a precizat
comandorul Victor Str#mbeanu – are
o dubl` semnifica]ie. |n primul r#nd,
s-a dorit o exprimare \n dural,
marmur` [i granit a acestui vis
magnific al fiin]ei umane, devenit
realitate: zborul! |n al doilea r#nd,
el sugereaz` un moment de pioas`

rememorare [i evocare a cavalerilor
aerului care au pl`tit tributul suprem
\n efortul de asigurare a suveranit`]ii
spa]iului aerian rom#nesc”.
La ceremonialul de dezvelire
a ansamblului monumental, organizat la 31 octombrie a.c., au
participat generalul-locotenent
Gheorghe Catrina, [eful Statului Major al For]elor Aeriene,
reprezentan]i ai autorit`]ilor locale,
cadre militare [i cet`]eni ai ora[ului
Fete[ti.
Apreciind semnifica]ia construirii unui astfel de ansamblu
monumental, ing. Radu V`c`ru[,
primarul ora[ului Fete[ti, a precizat
c` “atunci c#nd avioanele din baz`
zboar`, \ntregul ora[ fream`t`.
Fete[tiul tr`ie[te [i respir` prin
aceast` baz`. De dou` genera]ii,
aproape fiecare locuitor al ora[ului
are o rud`, un prieten care a trecut
pe aici. Fete[tiul avea nevoie de
acest monument, pentru omagierea celor ce zboar`, \n prezent, [i
cinstirea memoriei celor ce au c`zut
la datorie”.
Generalul-locotenent
Gheorghe Catrina a apreciat, la
r#ndul s`u, c` “realizarea acestui
ansamblu monumental poate fi
considerat` activitatea ce a \ncununat un an de realiz`ri deosebite
pentru cadrele militare din Baza
Aerian` Fete[ti. Este un fapt
extraordinar c` printre nenum`ratele misiuni na]ionale [i interna]ionale \n care a fost implicat`
unitatea, oamenii de aici au g`sit
timp pentru a crea ceva de suflet”.
Ceremonialul s-a \ncheiat cu
sfin]irea ansamblului monumental
de c`tre un sobor de preo]i [i
vizitarea lui de c`tre un numeros [i
entuziast public, concomitent cu
depunerile de coroane de flori.

C`pitan CRISTIAN PREDA

CURS DE CUNOA{TERE
A SISTEMULUI RADAR “GAP FILLER”
|n perioada 1–26 noiembrie 2004, \n
cadrul {colii Militare de Mai[tri [i
Subofi]eri a For]elor Aeriene “Traian
Vuia” s-a desf`[urat un curs de cunoa[tere a sistemului radar “Gap Filler”, la care
au participat 19 mai[tri militari [i subofi]eri
din diferite unit`]i apar]in`toare
categoriei noastre de for]e armate. Cursul
a constat \n [edin]e at#t teoretice, c#t [i
practice, ultimele desf`[ur#ndu-se chiar
la sta]ia de acest tip pe care [coala o are la
dispozi]ie.
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{edin]ele de preg`tire au fost conduse
de locotenentul ing. Bogdan
Marinescu, instructor la catedra de
radioloca]ie, asistat de inginerul
american Theodore Houck, specialist
al firmei furnizoare a radarului. To]i
cursan]ii au dovedit interes maxim pentru
preg`tire [i au trecut cu bine verific`rile
finale. Asemenea cursuri se vor desf`[ura
periodic \n [coal` [i ele vor contribui
efectiv la buna cunoa[tere [i exploatare
\n lucru a sistemului radar “Gap Filler”.
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NOI A
VIOANE
AV
IAR-99 {OIM
Avioane Craiova a primit recent un contract de
43 milioane dolari din partea Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale pentru fabricarea a trei noi avioane
IAR-99 {OIM [i modernizarea altor cinci aeronave
IAR-99, varianta clasic`. Este vorba despre avioane[coal` [i de antrenament avansat, contractul de
Romaero Bucure[ti a
\ncheiat cu compania american` Lockheed Martin un
contract-cadru cu o valoare
minim` de 30 de milioane de
dolari pentru modernizarea
avioanelor Hercules
C-130 din dotarea
armatei române.
Dan Ioan Popescu, ministrul economiei [i comer]ului,
a declarat presei,
dup` semnarea documentelor, c` Romaero
va încasa, în urm`torii
trei ani, suma de 30
de milioane dolari în
urma moderniz`rii a
patru aparate, valoarea contractului urm#nd s` creasc` în cazul
în care cele dou` companii vor
extinde colaborarea pentru
modernizarea altor avioane de
acela[i tip.
“Negocierile
acestui
contract au fost dificile, îns`
am încercat s` împ`r]im [i
beneficiile [i riscurile. Pre]ul la
manoper` pe or` este mult
superior altor activit`]i desf`[urate de Romaero p#n` în
prezent. Sper ca valoarea
contractului s` creasc`. Flota
româneasc` a avioanelor
Hercules va cuprinde, în
urm`torii doi ani, alte patru
avioane, pentru achizi]ionarea
c`rora se poart` negocieri” – a
spus generalul Decebal Ilina,
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modernizare fiind încheiat cu
Romtehnica [i Elbit Systems, iar cel
de fabricare – cu Avioane Craiova
[i Elbit Systems.
Contractul privind livrarea
celor opt aparate se va desf`[ura
pe o perioad` de trei ani [i jum`tate.
Potrivit site-ului israelian de afaceri
“Globes on line”, Elbit Systems va
furniza un pachet de avionic`
avansat`, care va contribui la
economisirea unor fonduri importante în antrenamentul pilo]ilor.
Firma israelian` va oferi [i un
sistem avansat de preg`tire de lupt`
(ACTS), care va ajuta la preg`tirea pilo]ilor, precum
[i la trecerea lor pe MiG-urile 21 LanceR [i alte
avioane de lupt` din genera]ii noi, moderne.
Pre[edintele Elbit Systems, Joseph Ackerman,
a declarat c` acest contract de colaborare înt`re[te
leg`turile firmei cu industria de ap`rare din
România, Ministerul Ap`r`rii [i For]ele Aeriene
Române. Avioanele modernizate IAR-99 {OIM au
deja la activ 1.300 de ore de zbor [i au participat la
expozi]iile aviatice de la Farnborough [i Paris.

CONTRACT ROMÂNO-AMERICAN
PENTRU MODERNIZAREA
AVIOANELOR C-130 HERCULES

secretar de stat în Ministerul
Economiei.
Ambasadorul SUA la
Bucure[ti, Jack Dyer Crouch, a
subliniat importan]a strategic`
a acordului, preciz#nd c`
“procesul de modernizare a
avioanelor C-130 Hercules este
un pas foarte important pentru
companiile române[ti, atît în
regiunile din estul Europei, cît
[i în vestul continentului, fiind
un proces foarte important
pentru NATO”.
Contractul permite extinderea colabor`rii dintre cele
dou` companii pentru modernizarea sau între]inerea unor
aparate Hercules aflate în
prezent la baze aeriene din
Europa de Vest. Acordul va

facilita transformarea
Romaero dintr-un
centru na]ional întrun centru regional
de mentenan]` a
aparatelor Hercules.
Dup` semnarea
contractului cu Romaero, Lockheed Martin ar putea colabora
[i cu alte companii
aeronautice din România. “Nu excludem
colaborarea cu alte companii
din industria aeronautic`
româneasc`, îns` este prea
devreme s` putem oferi exemple concrete”, a declarat Marc
Rose, director în Lockheed
Martin Aircraft & Logistic
Center.
Hercules este cel mai longeviv avion militar în activitate,
fiind fabricat, din 1954, în statul
american Georgia. Pîn` în
prezent au fost produse peste
2.250 de aparate Hercules, iar
avionul este utilizat în 67 de
state. Au fost lansate cinci
versiuni militare, cu 70 de
variante. Versiunea cu cele
mai importante v#nz`ri (1.205
aparate) este C-130H.

S-a legiferat
modul
de ac]iune
\mpotriva
aeronavelor
care utilizeaz`
neautorizat
spa]iul aerian
al Rom#niei
Pre[edintele Rom#niei,
Ion Iliescu, a promulgat,
zilele acestea, legea de
modificare a Legii privind
modul de ac]iune împotriva
aeronavelor care utilizeaz`
neautorizat spa]iul aerian al
]`rii. Noul act normativ
prevede c` spa]iul aerian al
Rom#niei este integrat în
spa]iul aerian al NATO,
conform tratatelor la care
]ara noastr` este parte.
Prevederea referitoare
la integrarea spa]iului aerian al României în cel al
NATO este necesar` în
scopul asigur`rii ap`r`rii
colective. |n acest scop,
structuri specializate ale
Alian]ei organizeaz` [i execut` serviciul Poli]ie Aerian`.
R`spunderea pentru
controlul utiliz`rii spa]iului
aerian al ]`rii revine Ministerului Ap`r`rii Na]ionale,
care este abilitat s` ia
m`surile stabilite prin lege.
În condi]iile ap`r`rii colective a spa]iului aerian al
NATO, conducerea elementelor na]ionale ale
serviciului de poli]ie aerian`
poate fi delegat` de MApN
structurilor specializate ale
Alian]ei, prin transfer de
autoritate. Modificarea
legislativ` mai stabile[te c`
dreptul de a ordona sau de
a aproba executarea focului
de avertisment de c`tre
aeronavele interceptoare,
executarea focului de nimicire de c`tre aeronavele
interceptoare [i de c`tre
mijloacele terestre de ap`rare îl au persoanele cu drept
de decizie, stabilite de
Consiliul Suprem de Ap`rare a }`rii.
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dac`, \nainte de concurs, nimeni nu acorda mare aten]ie
sportivilor rom#ni, dup` concurs, foarte mul]i s-au ar`tat
interesa]i de Rom#nia, doreau s` afle c#t mai multe
date despre armata ]`rii noastre”, ne-a relatat c`pitancomandorul Hecico.
De altfel, generalul Gordon Sullivan, pre[edintele
AUSA, dar [i ata[atul militar al SUA \n Rom#nia,
colonelul Richard G. McClellan, au felicitat personal
echipa noastr`, ambii consider#nd c` prin efortul depus
[i locul ocupat, sportivii au reu[it s` fie adev`ra]i
ambasadori ai Rom#niei [i s` creeze, totodat`, o imagine
foarte bun` armatei ]`rii noastre.
La final, nu ne r`m#ne dec#t s` remarc`m faptul
c` echipa noastr` s-a clasat pe locul doi, \n urma unei
echipe a armatei americane, care dispune de programe
speciale pentru preg`tirea sportivilor militari de
performan]`. Ace[tia au un singur rol: acela de a
promova imaginea armatei \n diferite concursuri sportive.

Militarii rom#ni
au ob]inut
locul 2 la crosul interna]ional “ARMY TEN-MILER”

|n Statele Unite ale Americii

|n data de 24 octombrie a.c. a avut loc, la
Washington, concursul interna]ional cu participare militar`
[i civil`, ARMY TEN-MILER. Organizat de Asocia]ia
Armatei Statelor Unite (AUSA), cu ocazia congresului
anual ]inut de aceast` organiza]ie, la care sunt invita]i
participan]i din armatele mai multor state, concursul
const` \ntr-o curs` de cros pe distan]a de 10 mile (16,9
km).
Cursa din acest an a fost una aniversar`,
afl#ndu-se la cea de-a 20-a edi]ie, dup` ce prima a fost
organizat` \n anul 1985. Cu aceast` ocazie s-a \nregistrat
o participare record de 20.000 de concuren]i, dintre
care nu mai pu]in de 16.000 au reu[it s` treac` linia de
sosire.
Rom#nia a aliniat la startul cursei o echip` format`
din 6 concuren]i. Doi dintre ei, c`pitan-comandorul Emil
Hecico [i maistrul militar Iosif Saro[i, au reprezentat
For]ele Aeriene Rom#ne.
Echipa noastr` a ajuns la Washington \n seara
zilei de 22 octombrie, s-a cazat la hotelul Best Western
Pentagon, iar \n data de 23 octombrie a participat la
validarea concuren]ilor \nscri[i. O ne\n]elegere ivit` \n
formularul de \nscriere privind ordinea de start, pentru a

EXERCI}IU
DEMONSTRATIV
PRIVIND
CONTROLUL
MECANISMELOR
EXPLOZIVE
|n cadrul preg`tirii de comandament ce se desf`[oar` periodic
la Statul Major al For]elor Aeriene,
s-a prezentat, recent, un exerci]iu
demonstrativ privind interven]ia
echipei E.O.D. (Explosive
Ordnance Disposal – Controlul
Mecanismelor Explozive) pentru
neutralizarea unui dispozitiv
exploziv improvizat. Activitatea a
urm`rit, pe de o parte, informarea
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c`rei rezolvare atle]ii rom#ni au pierdut timp pre]ios, a
limitat serios perioada de refacere \n urma zborului deosebit
de lung, la care s-a cumulat, inevitabil, [i efectul negativ
al diferen]ei de fus orar.
De[i organizarea cursei a fost, din toate punctele de
vedere, la \n`l]ime, condi]iile meteo au fost cele ale unei
zile de toamn` ploioas`. M`surile de securitate au fost
dintre cele mai drastice. Concuren]ii nu au avut voie, de
exemplu, nici m`car s` intre \n zona de concurs cu alt
echipament (necesar pentru efectuarea \nc`lzirii), \n afara
celui pe care \l aveau pentru curs`. Startul s-a dat din fa]a
Pentagonului, iar pe \ntregul traseu concuren]ii au fost
\nso]i]i de echipaje ale poli]iei [i de ambulan]e pentru
acordarea de asisten]` medical`.
Crosul s-a desf`[urat at#t pe echipe (aliniate la start
\n num`r de 576), c#t [i la individual. Echipa ]`rii noastre
s-a clasat la final pe un onorant loc doi, dup` echipa
Statelor Unite, podiumul fiind completat de echipa Italiei.
La individual, c`pitan-comandorul Emil Hecico a sosit pe
locul 56.
|n urma acestui rezultat, echipa Rom#niei a fost
invitat`, a doua zi dup` concurs, la congresul Asocia]iei
Armatei Statelor Unite, unde i-a fost \nm#nat` o cup`. “{i

personalului asupra pericolului pe
care-l reprezint` un astfel de
dispozitiv pentru securitatea
individual` [i colectiv`, iar pe de
alt` parte, prezentarea m`surilor de
siguran]` ce trebuie luate \ntr-o
astfel de situa]ie.
Exerci]iul a fost prezentat de
c`tre o grup` E.O.D. din Regimentul 70 Geniu de Avia]ie, condus`
de locotenentul Lucian Constantinescu, [i a constat \n inspectarea
[i radiografierea unor colete
“suspecte”, transportul acestora \n
zona de siguran]`, protejarea
obiectivelor din jur [i dezamorsarea “obiectelor-bomb`”.
Exerci]iul a mai cuprins
prezentarea echipamentelor
specifice din dotarea grupelor de
interven]ie. Dintre acestea,

“Omul” For]elor Aeriene Rom#ne
la prestigioasa \ntrecere sportiv`,
c`pitan-comandorul Emil Hecico,
“a venit” pe locul 56 \ntre cei
20.000 de participan]i

locotenentul Florin Dr`goi le-a
expus [i descris pe cele mai
moderne: disruptorul “Proparms”
calibru 20 mm, costumul E.O.D. 8
cu accesorii, setul de instrumente
pentru control la distan]`, manipulatorul robotic, detectorul de
metale ATMID.
Cei doi ofi]eri sunt absolven]i
ai unui curs NATO, cu durata de
patru luni, privind controlul
mecanismelor explozive, fapt ce
demonstreaz` c` For]ele Aeriene
Rom#ne acord` aten]ia cuvenit`
acestui domeniu.
Activitatea s-a \ncheiat cu
prezentarea de c`tre maiorul Ion
Boboc, din cadrul biroului
E.O.D., a ghidului de interven]ie
\n cazul unei amenin]`ri cu
bomb`. Iat` principalele lui

secven]e: " informarea comandantului [i a ofi]erului de serviciu
de c`tre persoana care a descoperit
pachetul suspect; " desemnarea
de c`tre comandantul unit`]ii a unei
echipe de cercetare E.O.D.; "
evaluarea situa]iei [i propuneri
concrete de solu]ionare; "
comandantul unit`]ii anun]` biroul
E.O.D. al Statului Major al For]elor
Aeriene; " pe baza propunerilor
echipei ini]iale de cercetare, la fa]a
locului vor fi chemate echipele
E.O.D. din cadrul Regimentului 70
Geniu de Avia]ie; " gestionarea
incidentului de c`tre echipele
E.O.D. ale Regimentului 70 Geniu
de Avia]ie, care sunt coordonate
de c`tre biroul Geniu E.O.D. din
cadrul Statului Major al For]elor
Aeriene.
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NATO – |N SCHIMBARE

Amiralul Edmund P. Giambastiani este primul comandant suprem al
Comandamentului Aliat pentru Transformare (ACT) al NATO [i comandant al
Comandamentului For]elor |ntrunite Americane, ambele cu cartierul general
\n Norfolk, Virginia. |n calitate de comandant al unuia din cele dou`
Comandamente Strategice ale NATO, amiralul Giambastiani conduce
transformarea structurii militare a NATO, precum [i for]ele, capabilit`]ile [i
doctrinele pentru \mbun`t`]irea eficacit`]ii militare a Alian]ei. |n calitate de
comandant al Comandamentului For]elor |ntrunite Americane (US JFC),
amiralul Giambastiani este responsabil pentru maximizarea capabilit`]ilor
militare prezente [i viitoare ale Statelor Unite, prin conducerea transform`rii
for]elor \ntrunite, prin dezvoltarea [i experimentarea unui concept comun
\mbun`t`]it, prin identificarea necesit`]ilor comune, promovarea
interoperabilit`]ii, conducerea instruirii \ntrunite [i furnizarea de for]e [i
capabilit`]i americane gata de lupt` – toate acestea \n sprijinul comandan]ilor
americani combatan]i din toat` lumea. Un ofi]er cu numeroase decora]ii [i fost
comandant de submarin, amiralul Giambastiani a servit, \nainte de a ocupa
func]ia curent`, ca asistent [ef al Secretatului General al Ap`r`rii din SUA,
Donald H. Rumsfeld.

ROLUL, COMPUNEREA
{I MISIUNILE
COMANDAMENTULUI ALIAT
PENTRU TRANSFORMARE
– Una dintre cele mai mari schimb`ri
ale structurii de comand` a NATO a fost
crearea Comandamentului Aliat pentru
Transformare, \n locul Comandamentului
Aliat pentru Atlantic. Care este
semnifica]ia acestei schimb`ri [i cum
este structurat noul Comandament?

avem dou` importante categorii de destinatari –
Comandamentul Aliat pentru Opera]ii [i na]iunile
membre ale Alian]ei. |n calitate de comandament
func]ional, urm`rim problemele de dezvoltare pe
termen lung din punct de vedere militar. Totodat`,
dorim s` formul`m clar contextul viitor pentru
for]ele Alian]ei, astfel \nc#t na]iunile partenere
s` fie mai bine informate pentru a furniza
capabilit`]ile militare de care Alian]a va avea
nevoie. Eforturile noastre de transformare la nivel
NATO asigur` un cadru propice pentru eforturile
na]ionale, astfel \nc#t s` fim capabili s`
desf`[ur`m coerent for]ele \ntrunite \ntr-un spa]iu
de lupt` integrat, apt s` fac` fa]` noilor provoc`ri

de securitate. Acest cadru reune[te, de
asemenea, agen]iile [i Centrele de Excelen]`
na]ionale [i adaug` coeren]` programelor lor,
permi]#ndu-ne s` sprijinim eforturile lor. Asigur`m
totodat` aportul de cercetare [i tehnologie pentru
a face fa]` crizelor de capabilit`]i pe termen lung.
Experiment`m, test`m [i dezvolt`m noi concepte
[i capabilit`]i. Urm`rim dezvoltarea doctrinelor
pentru a beneficia de avantajele noilor tehnologii
[i capabilit`]i cu scopul de a lupta mai bine ca
for]` \ntrunit`. Influen]`m planurile de \nv`]`m#nt ale [colilor NATO, pentru a reflecta ultimele
nout`]i \n materie de doctrine [i tactici, [i
conducem realist instruirea care s` oglindeasc`
ultimele lec]ii \nv`]ate din opera]iile alia]ilor [i
coali]iilor – o str#ns` armonie \ntre doctrin`,
educa]ie [i instruire. |n timp ce multe s-au
\nt#mplat \ntr-o perioad` de timp foarte scurt`,
munca de transformare a NATO continu`, noi
concentr#ndu-ne asupra eficien]ei procesului de
transformare.

– Schimbarea Structurii de Comand` a NATO
este cea mai important` din ultimii 50 de ani [i s-a
dovedit a fi catalizatorul transform`rilor istorice ce
– Ce rol vor juca centrele regionale
au urmat Summit-ului de la Praga, din noiembrie
din Europa ale Comandamentului Aliat
2002. Acest eveniment a avut ca rezultat un acord
pentru Transformare?
ce prevede o serie de schimb`ri remarcabile pentru
Alian]`, transform#nd organiza]ia, veche
– Noi avem Cartierul General \n
de 50 de ani, \n scopul de a putea
Norforlk, Virginia, dar colabor`m
\nfrunta provoc`rile secolului XXI. |n
\ndeaproape cu Comandamentul
acest sens, liderii NATO au decis crearea
For]elor |ntrunite Americane, complea dou` noi Comandamente Strategice:
t#nd deosebit de importanta punte de
unul concentrat asupra opera]iunilor
leg`tur` transatlantic` dintre America
militare curente ale NATO – Comandade Nord [i Europa. Avem, de asementul Aliat pentru Opera]ii – [i unul
menea, mai multe elemente cheie
concentrat asupra viitorului militar al
situate \n toat` Europa, precum
NATO [i a modalit`]ii de a ajunge acolo
Centrul pentru Ac]iuni de Lupt`
– Comandamentul Aliat pentru Trans|ntrunite din Stavanger, Norvegia,
formare.
\nfiin]at \n octombrie 2003, [i care
Comandamentul Aliat pentru
func]ioneaz` ca agent de implemenTransformare trebuie s` fie factorul
tare al Comandamentului Aliat pentru
care s` determine schimbarea \n
Transformare. Aici sunt preg`ti]i
interiorul Alian]ei [i s` ac]ioneze ca
comandan]ii For]ei de R`spuns a
for]` concentrat` [i motivat` pentru a
Amiralul Edmund P. Giambastiani [i generalul-locotenent
NATO (NRF) [i staff-ul altor cartiere
aduce rigurozitate intelectual`
Thorstein Skiaker, directorul Centrului pentru Ac]iuni de
generale NATO \n cele mai noi tehnici
procesului de schimbare. Urm`rim, de
Lupt` |ntrunite (Joint Warfare Centre – JWC).
de ducere a ac]iunilor de lupt` [i de
asemenea, stimularea transform`rii \n
Aspect de la ceremonia de inaugurare
opera]ii, integr#nd concepte noi,
cadrul for]elor na]ionale ale statelor
a Centrului din Stavanger, Norvegia
rezultate din eforturile experimentale
care fac parte din NATO. Pentru c`
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[i lec]iile \nv`]ate din opera]iile \n curs de
desf`[urare. Pe aceste baze, Centrul pentru Ac]iuni
de Lupt` |ntrunite poate r`spunde \ntregii game de
opera]iuni militare cu repetarea misiunilor adecvate
[i preg`tirea comandan]ilor opera]ionali [i a staffului lor \n ducerea ac]iunilor de lupt` \nainte chiar ca
opera]iile s` \nceap`.
Nou \nfiin]atul Centru de Instruire a For]elor
|ntrunite (JFCT), cu sediul \n Bydgoszcz, Polonia,
va avea un rol distinct \n concentrarea asupra
instruirii la nivel tactic \ntrunit [i combinat. Acesta
va conduce, \n special, instruirea tactic` \ntrunit`
pentru a atinge interoperabilitatea \n interfe]ele
tactice cheie – domeniu esen]ial pentru optimizare,
identificat \n toate activit`]ile de lec]ii \nv`]ate
at#t din Comandamentul NATO, c#t [i al Statelor
Unite.
Centrul |ntrunit pentru Analiza Lec]iilor |nv`]ate
(JALLC), cu sediul \n Monsanto, Portugalia, este
agen]ia central` a NATO pentru conducerea
analizelor opera]iunilor militare reale, exerci]iilor [i
experimentelor, pentru stabilirea [i men]inerea unei
baze de date de lec]ii \nv`]ate administrat`
interactiv. Membrii JALLC au fost disloca]i
\mpreun` cu For]a Interna]ional` de Asisten]` de
Securitate a NATO \n Afganistan, particip#nd, de
asemenea, la opera]iunile for]elor NATO \n Kosovo.
Prin crearea \n timp real a acestui proces dinamic
de lec]ii \nv`]ate vom ob]ine rezultate importante
\n efortul nostru de a \mbun`t`]i rapid calitatea
instruirii opera]ionale, identific#nd capabilit`]ile

standardizare [i transformare calitativ superioare. Comandamentul
Aliat pentru Transformare, \mpreun` cu diverse institu]ii de \nv`]`m#nt NATO [i Comandamentul Aliat pentru
Opera]ii coordoneaz`
planificarea, dezvoltarea,
evaluarea [i aprobarea de
cursuri noi [i \mbun`t`]ite
pentru NATO. Colabor#nd
cu partenerii no[tri educa]ionali [i influen]#nd con]iScopul NATO este pacea, nu r`zboiul
nutul cursurilor, Comandamentul Aliat pentru
Transformare evit` dublarea \n instruire [i asigur`
descoperire [i experimentare – cu scopul de a genera
cea mai eficient` form` de preg`tire pentru liderii,
capabilit`]i folositoare pe front [i de a ac]iona rapid
speciali[tii [i staff-ul cartierelor generale ale Alianpe baza lec]iilor \nv`]ate. Din punct de vedere
]ei, permi]#ndu-le s` ac]ioneze eficient \ntr-un mediu
cultural, \nseamn` r`spl`tirea asum`rii riscurilor,
de lucru \ntrunit.
identificarea proceselor [i oamenilor capabili s`
implementeze schimbarea [i s` lucreze pentru
– Care sunt priorit`]ile dumneainsuflarea culturii p#n` la nivelul cel mai de jos.
voastr` actuale?
Mul]i dintre alia]i sunt implica]i \n acest proces de
mul]i ani. Statele Unite, de exemplu, au \nceput,
– Prioritatea noastr` num`rul unu este \mbun`ceea ce eu consider a fi transformarea lor modern`,
t`]irea capabilit`]ii militare a Alian]ei. Viz`m, \nainte
cu acceptarea corpului de voluntari \n 1973 [i
de toate, adoptarea transform`rii viziunii strategice
episodul Goldwater–Nichols Defense Act din 1986.
a NATO, determinarea necesit`]ilor, identificarea
Transformarea a fost accelerat` \n ultimul deceniu
conceptelor, dezvoltarea [i experimentarea de solu]ii
prin dezvoltarea organic` a Comandamentului
[i transformarea ideilor dovedite
For]elor |ntrunite Americane – acum complet dedicat
viabile \n capabilit`]i ale
rolului s`u func]ional, acela de agent de
c#mpului de lupt`. |n al doilea
implementare a schimb`rilor din For]ele Armate ale
r#nd, nu trebuie s` pierdem din
SUA.
vedere prezentul \n timp ce
La \nceperea muncii noastre, este important s`
privim spre viitor, preg`tind
realiz`m c` transformarea nu are nici \nceput, nici
for]ele actuale s` \nfrunte
sf#r[it. Este un proces continuu, dirijat [i receptiv la
provoc`rile pe care le \nt#lnesc
schimb`rile accelerate din mediul global de
\n opera]iunile NATO \n curs de
securitate. |n func]ionarea acestui proces,
desf`[urare. |n al treilea r#nd,
Comandamentul Aliat pentru Transformare a stabilit
For]a de R`spuns a NATO
destul de rapid un plan coerent. Acesta \ncepe cu
(NRF) va fi motorul majorit`]ii
evaluarea militar` a naturii viitoarelor opera]ii ale
transform`rilor pe care NATO
Alian]ei, pe care le-am captat \n ceea ce numim
le va realiza \n anii viitori.
viziunea strategic`. Aceast` viziune strategic` este
Comandamentul Aliat pentru
un document de baz` care caut` s` alinieze toate
Transformare va conlucra cu
activit`]ile noastre de transformare. Ac]ion#nd
Capacitatea de transport \n timp util a trupelor \n
Comandamentul Aliat pentru
\mpreun` cu Comandamentul Aliat pentru Opera]ii,
teatrele de opera]ii reprezint` una din
Opera]ii [i NRF pentru a se
na]iunile gazd` [i majoritatea partenerilor, cre`m
caracteristicile de baz` ale Alian]ei
asigura c` vor primi suportul
conceptele de interoperabilitate a for]elor, politicile,
materiale \n situa]ii de criz` ce necesit` solu]ii
necesar privind implementarea capabilit`]ilor ce le
doctrinele [i procedurile de determinare a viitorului
rapide [i novatoare.
revin. |n al patrulea r#nd, pentru a putea realiza
mediu de opera]ii. Aceast` viziune strategic` atotCentrul de Cercet`ri Subacvatice (NURC), cu
\ntregul poten]ial transforma]ional al
cuprinz`toare va conduce procesul de transformare
loca]ia \n La Spezia, Italia, conduce cercet`rile [i
Comandamentului Aliat pentru Transformare, NATO
a \ntregii organiza]ii [i va influen]a direct planurile
integreaz` eforturile na]ionale pentru a sprijini
trebuie s`-l sprijine continuu cu toate resursele, at#t
de ap`rare ale Alian]ei.
opera]iunile subacvatice ale NATO [i necesit`]ile
umane, c#t [i financiare. |n final, Comandamentul
Determinarea capabilit`]ilor necesare \ndeplinirii
transforma]ionale. NURC este activ angajat \n
Aliat pentru Transformare este dispus s` colaboreze
viziunii strategice prin procesul de planificare a
furnizarea produselor transforma]ionale pentru
cu toate na]iunile care doresc s` fie parteneri ai
ap`r`rii este foarte important`. Pe m`sur` ce
contram`suri \mpotriva minelor navale, evaluarea
Alian]ei, \n scopul dezvolt`rii capabilit`]ilor lor militare
capabilit`]ile sunt identificate, dezvoltarea
rapid` a mediului \nconjur`tor, oceanografie militar`
individuale.
conceptului [i procesul de experimentare vor explora
[i lupt` antisubmarin.
modalit`]ile de dob#ndire a lor. Aceast` abordare
Pe l#ng` aceasta, Comandamentul Aliat pentru
– Transformarea militar` este un
asigur` un forum deschis de idei, dintre care unele
Transformare interac]ioneaz` \ndeaproape cu multe
concept complex. Ce \n]elege]i prin el?
se vor dovedi demne de a fi studiate \n continuare
agen]ii NATO [i Centre de Excelen]` na]ionale [i
prin experimente [i prototipuri \n exerci]ii existente
multina]ionale pentru dezvoltarea conceptelor [i
– Cea mai mare provocare a transform`rii este
[i instruiri, ca [i prin evenimente special concepute
capabilit`]ilor, dezvoltarea doctrinelor, conducerea
cea cultural`, [i aceasta are loc \n mintea oamenilor.
pentru acest scop.
experimentelor [i sprijinirea cercet`rilor [i achizi]iilor
Din punct de vedere intelectual, transformarea
O parte esen]ial` a procesului transforma]ional
de noi capabilit`]i pentru a asigura interoperabilitate,
necesit` adoptarea unei atitudini de permanent`
este reprezentat` de educa]ie [i instruire,
CER SENIN ! Nr. 6 (77) ! 2004
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asigur#ndu-ne c` lupt`torul este educat [i instruit
prin noile concepte [i procese. Punctul central al
eforturilor noastre de instruire \l reprezint`
comandantul For]ei |ntrunite [i staff-ul s`u.
Antren#ndu-i [i fiind gata pentru opera]iuni militare
reale – precum misiunea NATO din Afganistan –,
nu numai c` \mbun`t`]im valoarea Comandamentului Aliat pentru Opera]ii \n momentul de fa]`,
dar constituim [i mecanismul de baz` pentru
implementarea g#ndirii transforma]ionale liderilor
militari ai Alian]ei. Aceasta va asigura at#t succesul
Alian]ei \n opera]iunile \n desf`[urare, c#t [i
“s`direa” semin]elor pentru viitoarele succese \n
transformarea capabilit`]ilor noastre. Piesa final`
\n acest puzzle transforma]ional este evaluarea
opera]iunilor \n curs de desf`[urare. Dup` cum
am men]ionat anterior, Centrul |ntrunit pentru Lec]ii
|nv`]ate al Comandamentului Aliat pentru
Transformare este implicat \n opera]iile \n curs de
desf`[urare cu scopul de a se asigura c` va exista
un feedback constant pentru definirea pe mai
departe a viziunii, planific`rii ap`r`rii [i
capabilit`]ilor viitoare \n a[a fel \nc#t s` atingem
acordul [i integrarea depline \n toat` Alian]a. Cu
toate c` am descris procesul de transformare ca
o serie de pa[i, ei sunt de fapt interconecta]i [i
lucreaz` \n paralel, \n timp real; pe m`sur` ce noi
vom evalua necesit`]ile noastre, vom modifica
viziunea dup` cum este nevoie, vom dezvolta noi
concepte [i le vom testa prin prototipuri [i exerci]ii,
vom ajunge \n situa]ia de a furniza capabilit`]i [i
mai bune \n viitor. Dup` cum am spus,
transformarea nu are \nceput sau sf#r[it.
– Cum vor colabora \n practic`
Comandamentul Opera]ional pentru
Transformare [i Comandamentul Aliat
pentru Opera]ii?
– Generalul James L. Jones, Comandant
S u p r e m A l i a t a l N ATO [ i C o m a n d a n t a l
Comandamentului S.U.A. din Europa, [i cu mine
suntem vechi prieteni [i tovar`[i de munc`.
{tim am#ndoi unde vrem s` ajungem [i cum
s` ajungem acolo. Vorbim adesea [i staff-urile
noastre se \nt#lnesc sistematic pentru a discuta
o gam` larg` de probleme aflate \n lucru la
ambele Comandamente Strategice. |ntre
Comandamentele noastre exist` rela]ii zilnice
de lucru foarte puternice. Rolurile diferite ale
Comandamentului Aliat pentru Transformare [i
ale Comandamentului Aliat pentru Opera]ii sunt
bine \n]elese de cele dou` echipe. Comandamentul Aliat pentru Transformare este
responsabil pentru promovarea [i supravegherea continuit`]ii transform`rii for]elor [i
capabilit`]ilor Alian]ei. Comandamentul Aliat
pentru Opera]ii este responsabil de toate
opera]iunile Alian]ei. Consider Comandamentul
Aliat pentru Opera]ii ca unul din cei doi principali
parteneri ai no[tri [i ne vom da toat` silin]a
pentru a asigura generalului Jones [i echipei
sale mijloacele [i instruirea de care au nevoie
pentru a derula opera]iunile NATO. Consider
na]iunile \nsele ca un alt partener al nostru [i
le vom asista \n activit`]ile lor transforma]ionale la cererea lor [i \n modul cel mai folositor
pentru ele.
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– |n ce fel contribuie Comandamentul
Aliat pentru Transformare la crearea
For]ei de R`puns a NATO?
– NRF este at#t rezultatul, c#t [i procesul \nsu[i
de transformare. M` refer la faptul c` NRF asigur`
o for]` antrenat` [i echipat` \ntrunit, ce se poate
disloca rapid, care este expedi]ionar`, autosustenabil` [i poate \ndeplini \ntregul spectru al misiunilor
militare, de la cel mai mic nivel p#n` la opera]ii
militare majore. De asemenea, NRF va contribui la
implementarea conceptelor noi [i \n curs de apari]ie
pe parcursul procesului de transformare.
Comandamentul Aliat pentru Transformare a
fost \ns`rcinat cu educarea liderilor [i dezvoltarea
programelor de instruire pentru comandan]ii NRF [i
staff-ul lor [i am pus la punct un program dinamic [i
cuprinz`tor la Centrul pentru Ac]iuni de Lupt`

– Exist` o recunoa[tere clar` \n interiorul
NATO c` acest deficit nu trebuie s` creasc`, ba
din contr`, el trebuie anulat. Am v`zut \n eforturile
coali]iei \n Afganistan [i Irak puterea cople[itoare
a opera]iunilor militare \ntrunite [i combinate. Una
din lec]iile cele mai importante desprinse de
Statele Unite din aceste campanii este necesitatea
de a avea alia]i capabili, al`turi de care putem
conduce toat` gama de opera]iuni militare, de la
opera]iuni de lupt` majore la opera]iuni ce asigur`
tranzi]ia, stabilitatea [i reconstruc]ia. A fost
necesar un efort concentrat al Departamentului
pentru Ap`rare al S.U.A. pentru a realiza nivelul
de interoperabilitate din Opera]iunea Iraqi
Freedom.
S-au realizat multe \n domeniul decalajului
cheltuielilor militare dintre Europa [i Statele Unite.
Prefer s` m` concentrez mai degrab` pe ce
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|ntrunite. Acesta va asigura instruirea necesar`
certific`rii comandan]ilor [i staff-ului lor pentru a-[i
asuma conducerea unei For]e de R`spuns a NATO.
Totodat`, colabor`m \ndeaproape cu Comandamentul Aliat pentru Opera]ii \n domeniul dezvolt`rii
criteriilor de instruire [i certificare pentru NRF. Aceste
criterii vor fi \nnoite frecvent pentru a reflecta nivelul
de cuno[tin]e \n cre[tere [i vor fi uneltele de baz`
pentru transformarea for]elor na]ionale, care vor fi
instruite dup` aceste standarde. |n final, conceptul
nostru, eforturile pentru dezvoltare [i experimentare
se vor concentra asupra modalit`]ilor de optimizare
a capabilit`]ilor NRF. |n acel moment vom fi capabili
s` test`m noile concepte, noile tehnologii [i s` le
evalu`m din punct de vedere calitativ [i cantitativ
\ntr-un fel cum nu s-a mai f`cut p#n` acum \n NATO.
– Date fiind diferen]ele dintre
cheltuielile militare ale Statelor Unite [i
cele ale alia]ilor din NATO, este posibil`
acoperirea decalajului \ntre capabilit`]i?
{i dac` da, cum va c`uta Comandamentul Aliat pentru Transformare s`
realizeze acest fapt?
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cheltuie Alian]a fondurile c#[tigate cu greu, dec#t
asupra dimensiunii cheltuielilor lor. De aceea,
eforturile de planificare a ap`r`rii, conduse de
echipa de planificatori de la Mons, Belgia, vizeaz`
tocmai acoperirea golurilor. Suntem angaja]i \n
analize foarte detaliate ale nevoilor NATO [i am
identificat pentru na]iuni at#t golurile de
capabilit`]i care trebuie acoperite, c#t [i
capabilit`]ile na]iunilor care sunt \n surplus fa]`
de cerin]ele NATO. Un program precis de
reinvestire privind ap`rarea, concentrat \n
principal asupra capabilit`]ilor precum comanda
[i controlul, sprijinul de lupt` [i deservirea
unit`]ilor de lupt`, va parcurge un drum lung \n
acoperirea decalajului dintre Statele Unite [i
alia]ilor din NATO.
Pe l#ng` acestea, succesul militar la care am
asistat \n Afganistan [i Irak a fost, par]ial, rezultatul
unui concept consacrat dezvolt`rii [i al unui program
experimental al Comandamentului For]elor |ntrunite
Americane. Am constatat aceasta prin introducerea
de idei noi [i trecerea lor rapid` din stadiul de concept
la nivel de experiment, apoi prototip [i, c#nd [i-au
dovedit capabilitatea practic`, acest proces a dus
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la succesul pe c#mpul de lupt`. Liderii civili [i militari
ai NATO au \n]eles pe deplin aceasta [i sprijin`
crearea unui program de experimentare \n curs de
formare la Comandamentul Aliat pentru Transformare
[i care va ajuta NATO s` acopere golul de “capital
intelectual”. Prin NRF, vom c`uta solu]ii care s` fie

\ntre cele dou` comandamente \n curs de dezvoltare
[i evolu]ie este scopul comun, de sinergia eforturilor
beneficiind ambele comandamente, profit#nd fiecare
de puterea unic` a celuilalt, sus]inut` de numeroase
leg`turi directe, de cooperare pe multiple planuri.
– Cum ar putea NATO s`[i \mbun`t`]easc` planificarea ap`r`rii [i procesele
de generare a for]ei pentru
a se asigura c` Alian]a
dispune de capabilit`]ile
potrivite atunci c#nd are
nevoie?

– Dup` cum am men]ionat
anterior, Comandamentul Aliat
pentru Transformare este \n momentul de fa]`
r`spunz`tor
pentru procesul
de planificare a
For]a de R`spuns a NATO este gata de ac]iune, ap`r`rii al Alian\n orice moment, din aer...
]ei. Provocarea
noastr` privind
coerente pentru NATO. Cu timpul, promov#nd
planificarea este s` asigur`m
investirea prudent` \n domeniul ap`r`rii [i experimai degrab` premise bazate pe
mentarea temeinic`, vom acoperi decalajele ce
capabilit`]i dec#t tradi]ionalul
exist` \ntre na]iunile membre [i, \n cele din urm`,
set de necesit`]i bazat pe
vom permite armatelor Alian]ei s` conlucreze efectiv
amenin]`ri. Mai mult dec#t at#t,
\n spa]iul de lupt` modern.
trebuie s` urm`rim integrarea
proceselor de planificare a for]ei
– Dumneavoastr` conduce]i at#t
pe termen lung cu procesele de
Comandamentul Aliat pentru Transforgenerare a for]ei pe termen
mare, c#t [i Comandamentul For]elor
scurt. |n ambele cazuri, proiec|ntrunite Americane. Cum interac]iotan]ii planurilor de ap`rare ai
neaz` \n practic` aceste dou` ComandaComandamentului Aliat pentru
mente?
– Sunt norocos s` fac parte din dou`
mari Comandamente care se confrunt`
cu amenin]`rile [i complexit`]ile secolului
XXI. Sunt, de asemenea, norocos s` am
dou` echipe alc`tuite din cei mai buni
oameni \n acest domeniu, care se trezesc
\n fiecare zi \ntreb#ndu-se cum pot
\mbun`t`]i respectiva organiza]ie.
Comandamentul Aliat pentru Transformare
a fost \nfiin]at [i organizat pe baza lec]iilor
\nv`]ate \n ultimul deceniu de c`tre
Comandamentul For]elor |ntrunite
Americane. Transferul uria[ de capital
intelectual a fost doar primul pas \n
construirea unei leg`turi transatlantice de
idei care s` fie baza succesului
Comandamentului Aliat pentru Transformare.
Rela]ia dintre Comandamentul Aliat pentru
Transformare [i Comandamentul For]elor |ntrunite
Americane reprezint` o leg`tur` puternic`, av#nd
ca rezultat \n]elegerea comun` [i sincronizarea
transform`rilor Alian]ei. O rela]ie de parteneriat pe
deplin func]ional` [i transparent` este piatra de
temelie a angajamentului vital cu Statele Unite, cu
na]iunile Aliate sau Partenere ale transform`rii NATO
pentru dezvoltarea interoperabilit`]ii multina]ionale
\n viitor. O unitate institu]ionalizat` de eforturi egale
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...sau de pe uscat
Transformare au f`cut progrese remarcabile \n
ultimii doi ani.
|n primul r#nd, “Revista Necesit`]ilor de Ap`rare
2003” – produsul esen]ial al planificatorilor no[tri de
ap`rare – a parcurs un drum lung de la abordarea
bazat` pe amenin]`ri c`tre abordarea bazat` pe
capabilit`]i. A stabilit capabilit`]ile cheie ale Alian]ei
de care are nevoie for]a expedi]ionar`,
autosustenabil`, pe care dorim s-o construim pentru
viitor [i a trasat capabilit`]ile na]ionale pentru
cerin]ele Alian]ei, identific#nd \n acela[i timp

lipsurile. S-a dovedit a fi o etap` eficient` \n
planficarea ap`r`rii cu multe nout`]i utile \n domeniul
for]elor combatante, identific#nd principalele lipsuri
\n folosirea capabilit`]ilor.
|n al doilea r#nd, noi lucr`m \mpreun` cu
NATO’s International Staff, NATO’s Interna]ional
Military Staff [i cu celelalte na]iuni la extinderea
“Revistei necesit`]ilor de ap`rare”, pentru includerea
altor discipline NATO de planificare dincolo de
eforturile de modificare a for]ei cu care suntem
responsabili fa]` de Comandamentul Aliat pentru
Transformare. Incluz#nd planificarea comenzii [i
controlului, logisticii [i armamentelor, vom ajuta la
eliminarea dubl`rilor [i vom permite liderilor Alian]ei
s` evalueze mai bine riscurile fa]` de nivelul
prestabilit pentru for]ele noastre. Acest fapt va
permite Alian]ei [i na]iunilor s` cheltuiasc` mai bine

...de pe ap`...
resursele pentru ap`rare [i s` \n]eleag` cum s`
diminueze riscurile.
|n \ncheiere, vreau s` v` spun c` lucr`m, \n
momentul de fa]`, la g`sirea unui mecanism care
s` realizeze leg`tura \ntre planificarea for]ei [i
generarea acesteia pentru a face ambele procese
relevante, previzibile [i utile at#t pentru comandan]ii
Alian]ei, c#t [i pentru planificatorii resurselor
na]ionale. Este o misiune provocatoare, dar cred c`
facem progrese importante. Cred c` planificarea
ap`r`rii [i producerea for]ei sunt sarcina noastr`
principal` [i aloc mult timp [i o mare cantitate de
efort lucr#nd \mpreun` cu generalul Jones [i mini[trii
ap`r`rii din Alian]` pe marginea acestor probleme.
Prin ac]iuni eficiente \n aceste dou` arii, putem
asigura cu succes capabilit`]ile necesare la timpul
potrivit infanteri[tilor, marinarilor, aviatorilor [i
pu[ca[ilor marini ai NATO. {i aceasta este m`sura
fundamental` pentru succesul unei Alian]e care este
din ce \n ce mai preg`tit` s` fac` fa]` noilor
provoc`ri de securitate din \ntreaga lume.

Text preluat din
NATO REVIEW
Sursa:
http://www.nato.int/docu/review/2004/
issue 2/english/interview.html
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NICIODATÃ
TOAMNA
NU FU
MAI
FRUMOASÃ
Bac`ul – urbea cenu[ie a lui Bacovia – este ast`zi un
ora[ frumos, curat, pe alocuri chiar modern. “Urmele”
lui Bacovia s-au p`strat, pe ici–pe colo sunt puse
inspirat \n eviden]`, b`c`uanii fiind m#ndri de ilustrul
lor \nainta[.Celebra statuie a poetului, ridicat` \n
centru, l#ng` hotelul Decebal, este simbolul unei
triste]i ancestrale, al sentimentului inutilit`]ii, al
neputin]ei de a evada dintr-o lume plat` [i ostil`.
Oamenii o privesc, mai dau din cap, mai scot [i c#te o
onomatopee, apoi \[i v`d de ale lor – bune sau mai
pu]in bune.
Centru industrial, comercial [i, nu \n ultimul r#nd,
cultural, Bac`ul este [i o localitate de interes militar.
Aici, \n zona dealurilor dintre Carpa]i [i Siret, s-a creat,
printre altele, o adev`rat` tradi]ie aviatic`.
Baza aerian` de la Bac`u, spre deosebire de toate
celelalte din ]ar`, se afl` \n ora[, la c#]iva metri de
[oseaua na]ional`. De aici o serie de avantaje, dar [i o
serie de griji \n plus, o serie de m`suri necesare pentru
protejarea localit`]ii [i oamenilor ei. Baza aerian`
militar`, \mpreun` cu AEROSTAR – societate
comercial` care anul trecut a aniversat 50 de ani de

Zile frumoase,
precum sufletele
oamenilor
locului…
Ajung pe aerodrom la mijlocul zilei,
c#nd se zboar` din plin. De[i este
toamn` t#rzie, vremea frumoas` le
permite aviatorilor s`-[i \ndeplineasc`
toate obiectivele propuse pentru acest
an. De regul`, aici, la Bac`u, toamna,
iarna, prim`vara, zilele bune pentru
zbor sunt relativ rare. Dar, de data
aceasta, este altfel. Este bine pentru
oamenii zborului. Oameni cu suflet
mare [i frumos.
Un v#nt calm dezmiard` \ntinderea
aerodromului. Soarele d`ruie[te [i el
ce mai poate pentru aceast` vreme,
sporind vizibilitatea [i aliment#nd un
sentiment de confort pentru cei afla]i
la treab`. La punctul de conducere a
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zborului, la zebr`, cum \i spun aviatorii,
aflu c`, totu[i, de diminea]` nu s-a
zburat. “Nu erau condi]ii \n poligon” –
mi se spune. {i \n]eleg c` situa]ia
meteorologic` \n zona poligonului,
undeva la c#teva sute de kilometri, nu
a fost tocmai favorabil`. Dar acum totul
este \n regul`. Se desf`[oar` zbor cu
trageri reale de lupt`. Lupt`torii aerieni
atac` ]inte terestre cu bombe [i cu
proiectile reactive nedirijate. Se
folosesc avioane MiG-21 LanceR
simpl` [i dubl` comand`.
Conduc`torul de zbor este
c`pitan-comandorul Valentin
T`nas`.. Func]ia aceasta, de
conduc`tor de zbor, este una foarte
complex`, epuizant`, cu r`spunderi
enorme. Se poate spune c` atunci c#nd
este activitate, c#nd se decoleaz` [i
se aterizeaz`, c#nd sunt avioane \n
zbor, cel mai stresat om de pe aerodrom
este conduc`torul de zbor. De aceea,
aviatorii care conduc zborul sunt pilo]i

existen]` \n construc]iile aeronautice rom#ne[ti – [i
aeroportul civil din localitate alc`tuiesc unul dintre
cele mai de substan]` repere ale avia]iei rom#ne.
Oarecum tradi]ional, \n unitatea militar` de avia]ie de
la Bac`u s-au desf`[urat activit`]i de instruire a
lupt`torilor aerieni, de trecere de la un tip la altul de
aeronav`, de preg`tire a cadrelor de comand`. Orice
denumire a purtat, unitatea de la Bac`u a fost una
important` pentru categoria noastr` de for]e armate.
Aici au lucrat tot timpul unii dintre cei mai buni
instructori de zbor, lectori de prestigiu, comandan]i
pricepu]i, buni profesioni[ti. Bac`ul a fost mereu o
zon` de elit` a avia]iei militare din Rom#nia.
|n urma moderniz`rii structurilor armatei, la Bac`u
func]ioneaz` o baz` aerian`. Pe acela[i aerodrom \[i va
desf`[ura activitatea [i o escadril` de MiG-21 LanceR
care va asigura trecerea pilo]ilor pe avioanele
supersonice, precum [i o grupare [coal` (cu L-29,
L-39, IAR-99 [i IAR-99 {OIM). Ultimele dou` entit`]i
apar]in {colii de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene [i vor
func]iona aici p#n` c#nd se vor finaliza lucr`rile de
modernizare a aerodromului de la Boboc.

cu mult` experien]`,
instructori de zbor \ncerca]i, oameni cu un
bun echilibru psihic.
C`pitan-comandorul
T`nas` este un asemenea profesionist. |n
statul de organizare a
unit`]ii el \ndepline[te
atribu]iunile de instructor-[ef pentru
securitatea zborului.
Nu de mult, pre] de trei
luni, a fost deta[at la
C#mpia Turzii pentru a
contribui la preg`tirea
lupt`torilor aerieni de C`pitan-comandorul Valentin T`nas` –
acolo. |mi spune c` un profesionist al securit`]ii zborului
ast`zi totul a mers
neap`rat nevoie. Dialogul cu cei afla]i
foarte bine: “Cred c` vom face toate
\n zbor are loc doar \n limba englez`,
misiunile planificate, de[i am \nceput
indiferent de momentul execut`rii
mai t#rziu activitatea”. Urm`re[te atent
misiunii. C`pitan-comandorul T`nas`,
fiecare decolare, fiecare aterizare. Nu
dincolo de cele 1.100 ore de zbor, are
intervine dec#t atunci c#nd este
CER SENIN ! Nr. 6 (77) ! 2004
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Armurierii \n ac]iune – se preg`tesc blocurile cu
proiectile reactive nedirijate [i se face un ultim control la
sistemul de prindere a bombei

toate datele profesionale [i omene[ti
necesare unui conduc`tor de zbor. De[i
trebuie s` “prelucreze” minut de minut
sute de informa]ii, de[i trebuie s` ia
foarte des decizii importante, el r`m#ne
mereu la fel de calm, la fel de calculat,
nu ridic` tonul, nu vorbe[te mai mult
dec#t trebuie. Poate doar ritmul \n care
aprinde ]ig`rile s` tr`deze consumul
l`untric, “arderile” nervoase de dincolo
de ochii s`i limpezi, lini[ti]i, dar at#t de
concentra]i.
…Decol`rile [i ateriz`rile se
succed \ntr-un ritm sus]inut. Iat`, se
desprinde de pist` un avion de dubl`
comand` pilotat de c`pitancomandorul Laurian Anastasof, o mai veche cuno[tin]` a
noastr`, [i c`pitan-comandorul
Eugen Botezatu. Se duc spre
]inte cu c#teva sute de kilograme de
explozibil. |n c#teva minute “inamicul”
va fi spulberat, iar avionul se va
\ntoarce mai u[or, dar la fel de sprinten
[i cu un echipaj din nou victorios. Este
pentru a [asea oar` \n 2004 c#nd
aviatorii de la Bac`u execut` trageri
reale cu armamentul de la bordul
MiG-ului 21 LanceR…

Un eveniment
intrat \n obi[nuit
O bun` bucat` de vreme, tragerile
cu armamentul de bord al aeronavelor
militare erau considerate evenimente
totale. |ntr-un fel, perspectiva unei
asemenea activit`]i paraliza mersul
normal al lucrurilor, o anume crispare
\[i punea amprenta asupra celor
implica]i, iar o secretomanie ilogic`
\ndep`rta for]at cea mai mare parte a
personalului unit`]ii. Lucrurile s-au
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schimbat fundamental dup` 1990 [i,
mai cu seam`, dup` intrarea ]`rii
noastre \n NATO. Iat`, aici, la Bac`u,
se execut` trageri reale pentru a [asea
oar` de la \nceputul lui 2004. Sarcini
importante pentru pilo]i, dar cel pu]in
la fel de importante [i pentru personalul
tehnic. Bombele [i proiectilele reactive
nedirijate se aduc din depozite \n
ambalajele lor originale. La start, se
recep]ioneaz`, se preg`tesc pentru
misiune [i se instaleaz` \n dispozitivele
de pe grinzile de armament ale
avioanelor. Cele c#teva opera]iuni
desemnate lapidar \n fraza de mai sus
sunt foarte simple doar la prima vedere.
Orice eroare, c#t de mic`, \n lucrul cu
astfel de muni]ie poate complica
situa]ia, poate produce incidente
nedorite sau accidente cu urm`ri
dramatice [i, chiar, tragice.
|i v`d la lucru pe tehnicieni, pe
armurieri, pe mecanicii de la avioane [i
realizez c` s-au obi[nuit cu evenimentele de acest gen, c` le-au deprins
particularit`]ile [i c` st`p#nesc situa]ia
care, p#n` la urm`, nu-i una f`r` riscuri.
|mi imaginez c`, peste pu]in timp,
activit`]i de acest gen se vor desf`[ura
mai des (se preconizeaz` s` aib` loc
trageri cu muni]ie real` \n fiecare lun`)
[i c` oamenii vor deveni [i mai siguri de
ei, [i mai pricepu]i [i c` nu le va mai
sc`pa nici cel mai mic am`nunt.

\narmate \mi dau un sentiment
deosebit, unul pe care nu l-am mai
\ncercat de mult timp. Ceea ce se
petrece \n jurul meu degaj` for]`,
eman` sim]`minte de siguran]`, de
\ncredere. Este ceva nou aici, pe
aerodrom. Se petrec alt fel de lucruri
dec#t cele pe care le [tiam. Pe
aerodromurile noastre militare
\ntrebuin]area mijloacelor reale de lupt`
a intrat \n obi[nuit. Tragerile cu muni]ie
real` nu mai sunt excep]iile paralizante.
Oamenii controleaz` fenomenul ca pe
orice alt` activitate, sigur, cu un plus
de grij`, de concentrare, de aten]ie.
Dar se \nt#mpl` ceva [i cu
oamenii de pe aerodrom. Sunt mai
tineri. {i \n r#ndul pilo]ilor, [i al
tehnicienilor, tinerii au ponderea cea
mai mare. Unii [i-au f`cut ucenicia,
unii [i-o fac acum, [i sunt gata s`-[i
dep`[easc` mae[trii. Este ceea ce
se a[teapt` de la ei, iar v`z#ndu-i la
lucru, devii sigur c` \ntocmai a[a se
va \nt#mpla. Este, \ntr-adev`r, ceva
nou pe aerodrom. {i \n ritm, [i \n
complexitatea misiunilor, [i \n privirile
oamenilor, \n atitudinea lor. Realizez
c`, dup` ce am intrat \n NATO ca
]ar`, iar armata, for]ele aeriene – ca
institu]ii, intr`m \n NATO, lucr`m ca

\n NATO [i ca indivizi, ca elemente
lupt`toare. Activitatea de zi cu zi a
militarilor no[tri se desf`[oar` tot mai
mult ca a acelora afla]i \n NATO de
mult` vreme.
Prietenilor mei, care vor spune c`
sunt exagerat de optimist, le r`spund
de pe acum: activitatea de pe
aerodromul din Bac`u mi-a dat aceast`
senza]ie de for]`, de siguran]` [i
profesionalism. Senza]ie pe care am
mai tr`it-o, cu c#]iva ani \n urm`,
\ntr-o alt` gam`, bine\n]eles, pe
aerodromul unei baze aeriene din
Fran]a. {i nu cred c` este o fantezie
jurnalistic`.

“Locotenen]ii mei
sunt cei mai
frumo[i [i mai
de[tep]i din
avia]ia militar`!”
Expresia de mai sus apar]ine
c`pitan-comandorului Laurian Anastasof, comandantul escadrilei care are
ca misiune s` realizeze trecerea
tinerilor pilo]i pe avionul supersonic.

Profesionalism,
siguran]`, for]`
Activitatea de \narmare a
aeronavelor, febrilitatea [i siguran]a cu
care lucreaz` oamenii, imaginea
avioanelor purt#nd puternice [i eficiente
arme, plec`rile fulgerate ale MiG-urilor

C`pitan-comandorul Laurian Anastasof – un comandant
de escadril` optimist
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Anastasof, un pilot priceput, un om
care \[i tr`ie[te meseria, “care
m`n#nc` avia]ie pe p#ine”, ca s`
parafrazez o expresie din fotbal, a primit
aceast` onorant` [i dificil` sarcin`.
Dup` unul dintre zboruri, am stat
c#teva minute de vorb`. S-a a[ezat
aici, la Bac`u, dup` ce a zburat la
Fete[ti [i C#mpia Turzii. {tie ce
important este ceea ce urmeaz` s`
fac` [i este ambi]ionat de m`re]ia [i
complexitatea operei. Are \n jurul lui
oameni serio[i, experimenta]i, pu[i pe
treab`, ceea ce \i d` o anume
certitudine. Dar ceea ce \l face s` fie

Meteorologul de top –
c`pitanul Florin Mois`

de-a dreptul optimist este calitatea
celor “mici”, a tinerilor pilo]i cu care va
lucra. “Locotenen]ii mei sunt cei mai
frumo[i [i mai de[tep]i din avia]ia
militar`!” – \mi m`rturise[te la un
moment dat. Probabil c` nu este
pedagogic s` redai o asemenea
apreciere din partea unui om pus s`
educe, s` formeze, s` instruiasc`, dar
mi-am zis c` [tie Anastasof ce face [i
am reprodus-o ca atare. {i sunt
convins c` am procedat bine:
locotenen]ii vor pricepe c` o asemenea
p`rere a [efului lor trebuie s`-i
\ndatoreze.
|nt#mplarea face ca \n ziua
document`rii s` soseasc` la Bac`u
[i [eful lui Anastasof, generalul de
flotil` aerian` Liviu Burhal` –
comandantul {colii de Aplica]ie a
For]elor Aeriene. Venise s` se
\ncredin]eze c` totul este preg`tit
pentru primirea deta[amentului de la
[coal` care va ac]iona aici p#n` se
va finaliza modernizarea aerodromului de la Boboc. A doua zi,
generalul Burhal` avea s`-mi spun`
c` totul este \n regul`, c` oamenii
locului au f`cut ceea ce trebuie pentru
a-[i sprijini camarazii deta[a]i [i este
sigur c` activitatea se va desf`[ura
\n parametrii normali.
|ntre timp, deta[amentul [coal`,
comandat de comandorul Stel`
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Dragomir, a ajuns la Bac`u. Cu avioane
[i cu personal. Deja s-a zburat cu
avioanele-[coal` IAR-99, IAR-99
{OIM, L-29 [i L-39. {i comandorul
Dragomir mi-a confirmat felul primitor
al gazdelor de la Bac`u: “Camarazii
no[tri, au f`cut tot ce au putut pentru
ca lucrurile s` intre \n normal de la
\nceput. Avem condi]ii bune pentru a
ne desf`[ura activitatea [i asta va mai
atenua din dificult`]ile faptului c` ne
vom afla, pentru o bun` bucat` de
timp, departe de cas`”.

A doua zi –
tot zbor…
A doua zi se zboar` din nou. La fel
Comandorul Ion Oancea – fotografiat dup` ultimul s`u
ca \n ziua anterioar`, se vor executa
zbor cu MiG-ul 21
trageri reale \n poligon. La preg`tirea
opera]iunilor pentru declan[area
zonei poligonului [i a zonelor vecine,
activit`]ii particip` to]i cei implica]i \n
activit`]ii. Avioanele preg`tite \ndelung
locotenent-comandorul Cara le spune
buna ei desf`[urare.
[i controlate minu]ios pleac` vertiginos
pilo]ilor ce se \nt#mpl` pe sus, gradul
Ofi]erul meteorolog face o bun`
\n \nalt. Convorbirile radio, desigur \n
de acoperire, \n`l]imea plafoanelor,
impresie. |ntr-un timp foarte scurt
englez`, sunt scurte, clare, concise.
prezint` o mul]ime de informa]ii argucum se deplaseaz` norii, pe unde-i
De[i fac un lucru foarte important, foarte
ment#ndu-le cu schemele de rigoare.
cea]`, pe unde nu-i, cum este vremea
complicat, un lucru nu lipsit de riscuri,
Aflu c` este c`pitan, c` \l cheam`
la poligon [.a.m.d. Prin urmare, mai
de primejdii, oamenii sunt bucuro[i –
Florin Mois` [i c` prognozele
se zboar`! {i asta este foarte
sale sunt unele de \ncredere.
important. Menirea lor se \mpline[te
Sincer s` fiu m-a impresionat
\n zbor, \n misiunile pilo]ilor.
discursul s`u foarte clar, foarte
sigur. At#t de sigur \nc#t
aveam impresia c` vorbe[te
Cu ochii,
despre ceea ce s-a \nt#mplat
cu toat` fiin]a –
[i nu despre ceea ce avea s`
se \nt#mple \ntr-un domeniu
la dragostea
at#t de improbabil.
cea mare
Fiecare [ef de compartiment prezint` ce [i cu ce va
Cum comandantul bazei,
face. Se pun \ntreb`ri, se
comandorul Virgil Ristea, este undeva
solicit` preciz`ri. |n ceea ce \i
la studii, atribu]iile sale sunt preluate
prive[te pe pilo]i, ace[tia trec
de comandorul Ion Oancea. Coman\n revist` tot ceea ce au de
dorul Oancea este una din persoanele
\ntreprins, de la contactele cu
deosebite din For]ele Aeriene Rom#ne.
care urmeaz` s` lucreze p#n`
Este ceea ce se poate numi un
la manevrele de descoperire a
meseria[ sut` la sut`. At#t ca pilot,
]intei [i a atacului asupra ei.
c#t [i ca instructor de zbor [i
Dup` ce au devenit clare [i
comandant. 27 de ani a zburat pe
lucrurile mari, dar [i fiecare
MiG-ul 21. De vreo doi ani, din cauza
am`nunt \n parte, se ia
v#rstei, a fost nevoit s` renun]e la
hot`r#rea: se va zbura. Vor
|ntors din zbor, locotenentviteze supersonice [i la \n`l]imi
zbura [i elicopteri[tii din baz`
comandorul Mihai Cara
stratosferice [i s` se \ntrebuin]eze \n
cu IAR-330 Puma.
le \mp`rt`[e[te celor de la sol ce
limita caracteristicilor IAR-ului 330
se \nt#mpl` \n cer
De data aceasta, conduPuma. Dup` ce a condus activit`]ile
c`tor de zbor este locotenentpremerg`toare \nceperii zborului, are
comandorul Mihai Cara. Un om
\nt#i se vor executa misiuni de
[i el de executat misiuni cu elicopterul.
cu o inim` mare, generoas`. Un ofi]er
instruc]ie, de antrenament “la minim”,
Pilot cu peste 1.700 ore de zbor,
atent la detalii, cu capacitatea de a
Oancea este [i ast`zi, la man[a unei
iar pe m`sur` ce timpul va deveni
recep]iona corect torentul de informa]ii
aeronave mai pu]in n`r`va[e, la fel de
favorabil
se
va
trece
la
planificarea
de
[i de a lua repede deciziile cele mai
atent, la fel de concentrat.
baz`, aceea cu trageri reale.
potrivite. Dup` ce aterizeaz` din zborul
Ieri am stat de vorb` \n c#teva
|n punctul de conducere a zborului
numit sond` meteo, adic` cercetare
r#nduri. A[a cum aeronavele, fie
toat` lumea-i concentrat` asupra
meteorologic` a zonei aerodromului, a
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LA BAZA AERIAN~ BAC~U

C`pitan Sorin Stan

C`pitan
Petric` Havresciuc

C`pitan Leonard Baraboi

Locotenent
Florin Butcovan

Locotenent Iulian Marcoci

Locotenent Relu Ioana

MiG-21 LanceR, fie IAR-330 Puma,
nu mai au pentru el nici o tain`, tot a[a
se \nt#mpl` [i \n lucrul cu oamenii.
Apropiat, niciodat` precipitat, are
r`spuns, are solu]ie la toate.
C#t prive[te sufletul s`u de pilot,
de aviator, a r`mas, \n bun` parte,
printre comenzile MiG-ului 21. De[i
iube[te [i elicopterul – \l g`se[te
puternic, multivalent, util. “|n lupta
modern`, \mi spune, elicopterele, cu
posibilit`]ile lor, sunt absolut necesare.
De aceea, eu consider c` elicopteri[tii
fac o treab` important` [i cred c` \n
viitor ponderea misiunilor unor astfel
de aeronave va cre[te, se va diversifica”.
Indiferent ce face [i ce spune
comandorul Oancea, nu trebuie s`-l
urm`re[ti toat` ziua pentru a observa
c` dragostea sa cea mare a r`mas
MiG-ul 21.

privind zborul, situa]ia de pe traiect [i
din poligon.
A[a cum spuneam, pilo]ii tineri se
afl` \n num`r important la Bac`u. Dar
dincolo de num`rul lor, [i mai important
este faptul c` ace[ti tineri, unii parc`
nep`r`si]i de adolescen]`, sunt bine
preg`ti]i pe un avion de lupt`. Sigur c`
pentru ei [i pentru [efii lor nu-i lucru de
mirare. De satisfac]ie – poate.
“Suntem preocupa]i s`-i aducem
la un nivel de preg`tire c#t se poate de
bun – \mi spunea comandorul Oancea.
Ei sunt oameni serio[i, le place ceea
ce fac, sunt interesa]i [i, prin urmare,
rezultatele vin firesc”.
|i privesc pe ace[ti oameni tineri.
C#t de obi[nui]i, c#t de normali sunt!

Nu-]i vine s` crezi c` ei fac meseria
aceasta complicat`. Meseria aceasta
care se desf`[oar` \n game ample, \n
dimensiuni pe care unii nici nu [i le pot
\nchipui. Meseria aceasta care te poate
duce \n c#teva clipe de la firesc la
cumplit, de la frumos, de la inefabil la
dramatic, la tragic.
Cel mai bine \l [tiu pe locotenentul
Butcovan. I-am luat un interviu dup`
ce ac]ionase ca un mare [i priceput
pilot c#nd \n motorul avionului abia
desprins de pist` intrase o pas`re. C#t
de bine a [tiut ce s` fac` [i c#t de bine
a f`cut ceea ce [tia, ceea ce era
necesar de f`cut \n frac]iunile de timp
care le-a avut la dispozi]ie! |nc` nu
s-a \nsurat, dar are ma[in` nou`.

Modest, cu z#mbetul lui cuceritor,
Florin este mereu o prezen]` agreabil`,
lini[titoare. La fel ca [i colegii lui,
locotenen]ii Marcoci [i Ioana, la fel ca
[i camarazii lui mai mari, c`pitanii
Baraboi, Havresciuc [i Stan.
C`pitanul Stan “a prins” un
program de perfec]ionare \n Fran]a.
Acolo, a zburat pe vreo trei avioane [i
a f`cut 285 ore de zbor. Din martie
anul acesta, de c#nd s-a \ntors, a mai
zburat 70 de ore pe MiG-21 LanceR.
La 30 de ani, \nsurat, dar \nc` f`r`
copii, bine [colit [i instruit, c`pitanul
Sorin C`t`lin Stan este un ofi]er cu
bune perspective \n avia]ia noastr`
militar`, perspective pe care le va
atinge negre[it.
Zborul continu`. Eroii mei pleac`
[i se \ntorc purt#nd mereu cu ei aerul
acela de normalitate, de firesc. Pe pist`
[i \n apropierea acesteia se deruleaz`
ritmic, ne\ntrerupt un scenariu alert.
Avioanele decoleaz`, c#te unul sau \n
forma]ie, se pierd repede \n \nalt, dup`
care vin “acas`”, “pun ro]ile” [i \[i
domolesc vijelioasa deplasare. Cei mai
aten]i la aceste… faze sunt pilo]ii.
Decol`rile, dar mai ales ateriz`rile
“tr`deaz`” m#na celui de la man[`.
Vremea devine din nou prietenoas`.
Soarele, mai palid dec#t alt`dat`, urc`
pe un binecunoscut traiect [i alung`
ultimii “bulg`ri” de cea]` ag`]a]i de
picioarele dealurilor din apropiere sau
de pe fa]a Siretului. La Bac`u se zboar`.
Se execut` trageri aer-sol cu muni]ie
real`, rezultatele fiind, [i de data
aceasta, dintre cele mai bune. De[i
intens`, tumultuoas`, activitatea se
pierde, se tope[te \n imensitatea
spa]iului luat \n st`p#nire de o toamn`
t#rzie, dar… \n]eleg`toare.
Cum zicea poetul? “Niciodat`
toamna nu fu mai frumoas`…” La
Bac`u, \n dou` zile de zbor, reporterul a
tr`it \n interiorul acestui vers nemuritor.
DUMITRU AMARIEI

Cine ne sunt…
lupt`torii aerieni
|ntre dou` misiuni am timp s`
discut cu c#]iva pilo]i. Ca de obicei,
buna dispozi]ie nu lipse[te de la zbor.
Glume, trimiteri voit r`ut`cioase, mici
\n]ep`turi pleac` [i vin din toate
direc]iile. Bine\n]eles, subiectele cele
mai abordate sunt totu[i preciz`rile
CER SENIN ! Nr. 6 (77) ! 2004
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La {coala Militar` de Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor Aeriene “Traian Vuia”

O NOU~ “DECOLARE”
SPRE PERFORMAN}~
Dup` 84 de ani de existen]`
ne\ntrerupt` [i prestigioas` \n
urbea de pe malul T#rnavei Mari,
Media[, {coala Militar` de Mai[tri
[i Subofi]eri a For]elor Aeriene
“Traian Vuia” a fost dislocat` \n
garnizoana Boboc–Buz`u, unde
func]ioneaz`, \ntr-o nou` concep]ie [i \ntr-o nou` structur`,
\mpreun` cu {coala de Aplica]ie
a For]elor Aeriene “Aurel Vlaicu”,
entitate ce-i asigur` o parte din
logistic`, utilit`]ile [i serviciile
administrativ-financiare necesare.
Este un nou \nceput, semn al
transform`rilor din sistemul
militar rom#nesc, rezultat al
procesului de restructurare [i
eficientizare a \nv`]`m#ntului
militar, dar este [i o nou`
“decolare” spre adev`rata performan]`, spre atingerea in
integrum a standardelor [i
exigen]elor Alian]ei Nord-Atlantice.
Le-am vizitat \n noua lor
loca]ie pe viitoarele cadre tehnice
ale For]elor Aeriene Rom#ne, le-

“NE SIM}IM, DEJA,
CA LA NOI ACAS~!”
Tu[ind a oboseal`, dar [i a u[urare, dup` o
alerg`tur` zbuciumat` de 15 kilometri, b`tr#nul
microbuz “TV” se opre[te la poarta {colii de
Aplica]ie a For]elor Aeriene “Aurel Vlaicu”.
Gazde bune [i atente, locotenent-comandorii
{tefan }ig`u [i Dan Hageanu, ofi]eri de
rela]ii publice, se ofer` s` ne fie ghizi [i sprijin
\n documentare. Le mul]umim [i-i urm`m cu
“receptoarele” larg deschise. Este o diminea]`
superb` de \nceput de noiembrie [i soarele
confer` caz`rmii o aur` s`rb`toreasc` [i calm`.
Parcurgem aleile \mpodobite cu flori
multicolore de toamn` [i not`m prima impresie
de vizitatori: cur`]enie, ordine, toat` lumea –
\n programul ordonat. E semn bun.
Ajungem imediat \n biroul spa]ios [i
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“Sunt maistru militar, subofi]er format
pentru deservirea tehnicii de lupt` din dotare,
preg`tirea [i perfec]ionarea tinerilor militari.
Sunt \ntotdeauna con[tient c`
exploatarea [i \ntre]inerea la cele mai \nalte
standarde ale tehnicii de lupt` reprezint`
principala mea responsabilitate, iar de
func]ionarea ei corect` depinde via]a
camarazilor [i subordona]ilor mei.
Sunt convins c` educa]ia fiec`rui
subordonat este [i atribu]ia mea, iar prin
exemplul personal \i voi conduce spre cele mai

LEG~M@NT
DE CARIER~

Comandorul Marian Milea,
comandantul [colii

am ascultat opiniile, le-am admirat
tinere]ea [i entuziasmul, am stat
de vorb` cu minuna]ii lor dasc`li
[i comandan]i [i scriem aceste
r#nduri sub impulsul angaj`rii lor
spre noi orizonturi, mai largi, mai
\nalte.

\nalte standarde posibile.
M` voi str`dui s` fiu calm, \n]eleg`tor [i
ferm. Voi l`uda meritele [i voi \ncuraja
ambi]ia. Voi \ncerca s` formez echipe de lupt`
sudate, care s` m` reprezinte.
Nu voi uita niciodat` c` sunt responsabil
\n fa]a comandan]ilor [i a [efilor mei pentru
buna func]ionare a tehnicii, pentru moralul,
disciplina [i eficien]a subordona]ilor mei, iar
performan]a lor va fi imaginea mea.
Voi face \ntotdeauna cinste [colii [i
dasc`lilor care m-au preg`tit pentru a
reprezenta cu onoare corpul mai[trilor militari
[i subofi]erilor!”.

func]ional al comandantului [colii, comandorul
Marian Milea, recent
promovat \n func]ia de
loc]iitor al comandantului
{colii de Aplica]ie a For]elor
Aeriene. Ne ofer` c#te o
cafea fierbinte [i intr`
imediat \n subiect. “Nu a
trecut prea mult timp de
c#nd am descins \n noua
noastr` cazarm`, dar ne
sim]im, deja, ca acas`!
Avem tot ce ne trebuie, am
Curs practic \n hangarul-[coal`
fost primi]i ca adev`ra]i
camarazi, ni s-au oferit
lin, c#t mai plin de \mpliniri [i succese. Acum
spa]ii corespunz`toare pentru cazare,
suntem membri <<plini>> ai NATO [i
instruc]ie [i \nv`]`m#nt. Nu ne-a fost u[or
trebuie s` ne preg`tim ca la NATO, s`
s` ne mut`m aici, am depus un travaliu
g#ndim ca la NATO, s` ac]ion`m, \n toate
impresionant, dar a meritat. Ne afl`m la un
\mprejur`rile, ca la NATO!”
nou \nceput de drum, [i ni-l dorim c#t mai
CER SENIN ! Nr. 6 (77) ! 2004
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Intr` \n discu]ie [i colonelul Ilie Andrei,
[eful sec]iei \nv`]`m#nt [i loc]iitor al
comandantului: “Ne-am adus aici, \n noua
loca]ie, \ntreaga baz` tehnico-material` de la
Media[: peste o sut` de vagoane [i cam tot
at#tea camioane \n care am transportat
logistica specific` – laboratoarele, bibliotecile,
materialul demonstrativ, machetele
func]ionale, documentele de arhiv`. O dat`
cu elevii, 84 de b`ie]i [i fete, a venit la Boboc
[i marea majoritate a cadrelor [colii, inclusiv
doi profesori civili. Ne-a fost greu cu cazarea
\n Buz`u, dar ne-am descurcat… Func]ion`m
pe dou` clase (mixte) de avia]ie (avion-motor)
[i dou` clase (mixte) de radioloca]ie. Cele
patru catedre – avia]ie, radioloca]ie, tehnico[tiin]ific [i instruire militar` de baz` – sunt
\ncadrate \n propor]ie de 80 la sut` cu cadre
didactice cu \nalt` calificare. {coala noastr`
are nivel post-liceal [i preg`te[te mai[tri
militari [i subofi]eri at#t pe filier` direct` (cu
o durat` de doi ani), c#t [i pe filier` indirect`
(un an sau doi ani). Absolven]ii [colii primesc
grad militar (maistru militar clasa a V-a,
respectiv sergent), precum [i certificat de
competen]` profesional` (echivalare pentru
via]a civil`, pentru absolven]ii pe filier`
direct`). Avem dasc`li excelen]i, precum
profesorul Ion Grigore (inginer
electronist), profesoara Camelia Opri[or
(englez`), c`pitan-comandorul ing.

desf`[urate pe parcursul a dou`
zile de [coal`.

LOGISTIC~
{I
INSTRUIRE –
LA
STANDARDE
NATO

Mai \nt#i, intr`m \n laboratorul de informatic`, dotat cu
14 posturi de lucru (calculaAspect din laboratorul de informatic`
toare deosebit de perforschemele ajut`toare, documenta]ia teoretic`.
mante), un server [i multe alte utilit`]i de
Eu numai \i \ndrum [i-i ajut s` pun` \n
\nv`]`m#nt. La “catedr`” – maistrul militar
aplicare cele \nv`]ate \n clas`. Ne instruim
Petric` Ivan, ajutat de Elena Grigore,
modern, dup` standardele [i exigen]ele
analist-programator. Este o [edin]` obi[nuit`,
NATO. Avem baz` tehnico-material` pe
\n care elevii deprind lucrul practic cu
m`sur`, metode de predare [i instruire
calculatorul \n diferite programe. Este unul
validate de practic`, logistic` performant`.
dintre cele mai \ndr`gite cursuri la care
|ns` [i… materialul uman este de calitate!
particip` to]i elevii [colii. “Nu avem
Am cuvinte de laud` pentru to]i b`ie]ii [i toate
probleme cu elevii no[tri – ni se dest`inuie
fetele – sunt cumin]i, interesa]i s` acumuleze
maistrul militar Ivan. Le place tehnica, sunt
c#t mai mult, c#t mai profund. Mi-e mai mare
curio[i, prind repede, sunt interesa]i s`
dragul s` le fiu profesor, educator, instructor,
\nve]e c#t mai temeinic lucrul pe calculator.
la nevoie frate mai mare sau p`rinte…” Iar
Cei mai buni dintre ei vor avea acces, cu
“copiii” \[i v`d \n lini[te de treab`, doar c#nd
timpul, la INTERNET-ul
[i c#nd arunc#ndu-ne c#te-o privire pentru a
[colii, un motiv \n plus
se asigura c` ne impresioneaz` c#t de
pentru a-[i \nsu[i c#t mai
\ndem#natici sunt.
bine tainele compu|nso]itorii no[tri ne conduc, d#ndu-ne
terului”.
explica]ii docte, spre locul unde este amplasat
C` este a[a ne-o
sistemul radar Gap Filler, instalat de cur#nd
demonstreaz` [i cei 14
\n incinta [colii. Fotoreporterul revistei
cursan]i, apleca]i cu connoastre nu mai pridide[te cu pozele lui, \n
centrare asupra tastatimp ce locotenentul ing. Bogdan
turilor. N-au timp de
Marinescu, instructor la catedra de
pierdut, a[a c` nu-i
radioloca]ie, ne prezint` subansamblurile
deranj`m. Le not`m doar
modernei “uzine” achizi]ionate din S.U.A.,
numele celor mai buni:
destinat` a face “tandem” cu multifunc]ionalul
elev caporal Octavian
FPS-117. T#n`rul ofi]er a f`cut specializarea
Hila, elev` caporal
\n Statele Unite [i cunoa[te la perfec]ie noua
Lumini]a Michai, elev
aparatur`, “sut` la sut` NATO”. De altfel, pe
caporal Bogdan Chi[.
durata a 25 de zile, locotenentul ing.
|n laboratorul de
Marinescu a condus cursul de \nv`]are a
electrotehnic`, ma[ini
radarului Gap Filler de c`tre 19 mai[tri [i
electrice [i m`sur`tori
Obiect de studiu: bordul elicopterului
subofi]eri, asistat de un reprezentant al firmei
electronice \l \nt#lnim pe
produc`toare, i n g i n e r u l a m e r i c a n
c`pitan-comandorul
Valentin Enache (avia]ie), c`pitanTheodore Houck. |mpreun`, au f`cut un
ing. Laurean Herepean, [eful catedrei
comandorul ing. Laurean Herepean
lucru excelent, cursan]ii au fost pe deplin
tehnico-[tiin]ifice. Face parte din promo]ia
(tehnico-[tiin]ific), locotenent-colonelul
mul]umi]i [i au plecat \n unit`]i “tob` de
1981 [i este cel mai vechi cadru didactic din
Leodor Jula (radioloca]ie), maiorul ing.
carte”.
[coal`. {i-a adus \n Buz`u [i familia – so]ia [i
Simion Petric (artilerie [i rachete sol-aer).
Pe drumul spre laboratorul de radiocopilul. A \nchiriat un apartament cu dou`
Elevii \nva]` foarte bine, cei mai mul]i dintre
tehnic` [i radioloca]ie, ofi]erul ne vorbe[te
camere, pentru care pl`te[te 120 de euro pe
ei av#nd medii de peste 8,50”.
de pasiunile lui – electronica, muzica, pictura
lun`. O parte din aceast` sum` este suportat`,
{eful de stat major al [colii, locotenent–, de greut`]ile de burlac. Este din Hunepotrivit legii, de armat`. Se afl` la a treia
doara, a venit la Boboc din Media[, locuie[te
colonelul Mircea-Victor Bucur, ]ine s` ne
mutare [i schimbare de garnizoan`, \ns` nu
cu chirie \n Buz`u (100 de euro pe lun`!) [i
se simte marcat de desele “trambal`ri cu c`]el
asigure, la r#ndul s`u, c` elevii sunt “foarte
este \ndr`gostit de… arma [i specialitatea
[i purcel”. “Important e s` fii util [i s` ai
disciplina]i, silitori [i cu capul pe umeri, \nva]`
c`rora li s-a dedicat imediat dup` absolvirea
motive de bucurie pentru tot ce faci – ne
f`r` s` fie \mpin[i de la spate”, iar comandan]ii
liceului militar. Se \n]elege bine cu elevii
spune cu modestie. Am reu[it s` instalez,
[i cadrele didactice “sunt excelen]i pedagogi,
lui, se respect` reciproc, se impulsioneaz`
\ntocmai ca la Media[, laboratorul \n care ne
devota]i institu]iei, dornici de autoperfec]ioreciproc. |i place s` “predea”, dar mai mult \i
afl`m. Privi]i, nu lipse[te nimic, totul e
nare [i autodep`[ire”.
place s` \nve]e, s` experimenteze…
func]ional, la locul s`u. Fiecare elev are masa
Ne convingem de toate aceste aprecieri,
Mergem mai departe, de data aceasta
lui de lucru, instala]ia sau aparatul lui,
asist#nd la cursurile teoretice [i practice
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spre hangarul special amenajat pentru viitorii
tehnici de avioane [i elicoptere. Ne oprim \n
laboratorul radio-electronic` de bord pentru
MiG-21 LanceR, al c`rui [ef este maistrul
militar Alexandru Bodnar. |n jurul s`u,
20 de elevi [i eleve \l ascult` cu aten]ie,
repet` dup` el principalele opera]iuni
tehnice. Machetele sunt sugestive, pe de-a\ntregul func]ionale, schemele [i materialul
demonstrativ r`spund \ntru totul scopurilor
de \nv`]`m#nt. Nu se pierde nici un minut,
lec]ia are caracter colocvial, se pun \n discu]ii
subiecte teoretice, se rezolv` pe loc “cazurile”
anume provocate. Atmosfera e tinereasc`,
destins`, \nsufle]itoare. Cei mai iste]i se
dovedesc a fi elevii caporali Mihai Enea
[i P#rvu Adina, mereu gata s` \ntrebe ceva
ori s` r`spund` la \ntreb`rile celorlal]i.

PER ASPERA
AD ASTRA
Da, aveau dreptate str`mo[ii no[tri latini:
la stele, sus, \n piscul profesiei, se ajunge
numai prin str`danii de zi cu zi, prin
anevoioase [i dificile urcu[uri. Dar ce frumos
este c#nd izbute[ti, c#nd visul devine realitate!

r`m#n pentru toat` via]a:
\nv`]`tura, \n]elepciunea,
spiritul competitiv “.
Prietenul ei, elevul
caporal Bogdan Chi[,
“rege” la acela[i bal al
bobocilor de anul trecut, are
20 de ani, este absolvent de
liceu militar [i are ambi]ii la
fel de mari ca Lumini]a. Ar
fi putut merge la [coala de
ofi]eri, \ns` a preferat la
tehnici. Este \nalt, impozant,
“moare” dup` elicoptere,
dar \l pasioneaz` [i [ahul:
“Avem o baz` tehnicomaterial` excelent`.
Suntem bine caza]i, hrana
Privind ]int` spre... viitoarele posturi ale datoriei
este \ndestul`toare, gustoas`, bine preparat`.
Are 19 ani [i este n`scut` \n localitatea
Comandan]ii [i profesorii ne respect`, ne
B`ne[ti–Prahova, acolo unde [i-a fr#nt aripile
trateaz` omene[te, ne ajut` s` ne ridic`m la
de aur marele pionier al avia]iei rom#ne[ti [i
nivelul de profesionalism cerut de NATO.
mondiale, genialul aviator Aurel Vlaicu. N-a
Depinde doar de noi s` nu-i dezam`gim, s`
putut “prinde” un loc la avia]ie, dar e bun` [i
ajungem exact ceea ce ne-am propus s`
radioloca]ia. O \nva]` din pasiune, cu g#ndul
devenim”.
la a deveni o operatoare model. “Nimic nu
Elevul frunta[ Marius Pop are 25 de
este greu c#nd ai tragere de inim` [i [tii exact
ani [i este din Cluj-Napoca. A absolvit
ce vrei \n via]` – ne spune Daniela. Sunt cu
capul pe umeri, \mi cunosc bine interesul [i
vreau s` nu-i fac de ru[ine nici pe p`rin]ii
mei, nici pe instructorii [i dasc`lii care ne
\nva]` cu at#ta pasiune. Un g#nd de viitor? S`
fiu repartizat` la Otopeni, s` m` c`s`toresc cu
cine mi-e drag [i s` fac vreo 3–4 copii…”. A[a
s` fie, Daniela!
Ne-a impresionat pl`cut [i elevul caporal
Bogdan Popov, venit tocmai de la Sulina,
pentru a se “face” radiolocatorist de profesie.
A absolvit anul I cu media 9,35 [i are [anse
reale s` absolve [coala ca [ef de promo]ie.
{tie foarte bine limba englez` [i este hot`r#t
s` fie “brici” \n postul \n care va fi repartizat.
“Nu am preten]ii, vreau doar s`-mi fac cum
trebuie meseria. S-a investit mult \n preg`tirea
noastr`, [i material, [i moral, [i avem obliga]ia,
absolut to]i, s` ne \ndeplinim irepro[abil
misiunile \ncredin]ate!”

“Colocviu” \n laboratorul de radiotehnic`
St`m de vorb` cu elevii [i elevele [colii [i
nu [tim ce s` not`m mai \nt#i, pe cine s`
imortaliz`m \n fotografie din at#tea fete
frumoase [i at#]ia fl`c`i faini. Ca, de pild`,
Lumini]a Michai, care a fost aleas` “regin`”
la balul bobocilor. Are 23 de ani [i se
preg`te[te \n specialitatea avion-motor. A
terminat anul I cu media 9,36 [i are ambi]ia
de a absolvi [coala ca [ef` de promo]ie. I se
pare absolut firesc s` munceasc` “pe br#nci”,
s` \nve]e “pe rupte”, s` se supun` aceluia[i
program ca al b`ie]ilor. Fratele ei este maistru
militar la Baza 90 Transport Aerian [i ea
“]inte[te” reparti]ia la aceea[i unitate. Este o
fire vesel`, optimist`, \ndr`znea]`. Ne spune,
r#z#nd frumos: “{tiu c` tinere]ea e trec`toare,
de aceea m` preocup temeinic de ceea ce \]i
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Facultatea de administra]ie public`, \ns` un
veri[or de-al lui, locotenent-comandor la Baza
aerian` de la C#mpia Turzii, l-a convins s` se
\nscrie la aceast` [coal`. L-a ascultat, [i nu-i
pare r`u. “Aici, \nv`] carte, \nv`] o meserie
frumoas` [i util` – radioelectronica de bord.
M-am acomodat repede cu programul militar,
cu plantoanele, cu [motrul pe sectoare. Nu-i
a[a de greu cum se pl#ng unii. Avem tot ce ne
trebuie pentru a merge p#n` la cap`t [i a
deveni profesioni[ti de folos For]elor
Aeriene. A[a g#ndesc eu [i a[a g#ndesc to]i
colegii mei de clas`, de pluton”.
Fotoreporterul noastru a z`bovit mai mult
asupra elevei caporal Daniela Noghi. {tie
el de ce. Fata e frumu[ic`, zvelt`, dezinvolt`.

Ce-ar mai fi de ad`ugat?
Poate o singur` remarc`.
{coala Militar` de Mai[tri [i
Subofi]eri a For]elor Aeriene
“Traian Vuia” a “decolat” perfect de pe noua ei “pist`” [i
\ntregul s`u efectiv se str`duie[te ca “zborul” s`-i fie
lin, performant, la nivelul
exigen]elor NATO. Succes,
dragi camarazi!

Colonel (r) NICOLAE RADU
Foto: ADRIAN SULT~NOIU
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|N SPATELE IMAGINII
Intrate \n
dotarea
trupelor de
ap`rare
antiaerian` la
\nceputul
anilor 1960,
complexele de
rachete sol-aer
au constituit,
de-a lungul
timpului, arme de elit` ale For]elor Aeriene Rom#ne, iar oamenii,
profesioni[ti des`v#r[i]i.
Aproape în fiecare an, într-una din lunile de var`, buletinele de [tiri au ca
subiect tragerile de lupt` ale divizioanelor de rachete sol-aer. Informa]iile
sunt înso]ite de câteva secunde de imagini, mai mult decât sugestive, cu
lansarea unei rachete [i momentul exploziei acesteia în apropierea unei
]inte. O parte a marelui public ignor` informa]ia, o parte o consider`
interesant`, iar o parte este fascinat` de imagini. Îns` cei prezen]i la fa]a
locului, în poligonul Capu Midia, în momentul lans`rii unei rachete
sol-aer, tr`iesc o experien]` pe care, cu siguran]`, nu o vor uita vreodat`.
Ce se ascunde în spatele acestei scene? Mult` preg`tire, o munc` titanic`,
resurse umane [i materiale deloc neglijabile. Pentru a afla mai multe
detalii, atât despre tehnica în sine, cât [i despre oamenii care o
gestioneaz`, am vizitat un divizion de rachete sol aer, \ntr-o zi obi[nuit` de
instruc]ie.

Naveta – un stil de via]`
Autobuzul las` în urm` Capitala, tocmai la
timp pentru a evita blocajele din traficul dimine]ii.
Urmeaz` un drum de aproximativ 40 de kilometri
pân` la divizion. {oseaua este bun`, motorul
toarce mul]umit, naveta pare, la prima vedere,
un dulce supliciu. Vecin de banchet` îmi este
locotenentul C`t`lin Ba[tea, coleg de
promo]ie \n Academie. Timbrul vocal mult mai
grav dec#t cel stocat de memoria mea, uneori
voit controlat, semn cert al unei anume
experien]e de via]`, \mi dezv`luie un coleg
maturizat de cei cinci ani petrecu]i \n divizion.
“Naveta nu este foarte grea. Cel pu]in \n
compara]ie cu alte divizioane dispuse \n creierii
mun]ilor, unde acest lucru \nseamn` mai bine
de o or` de mers \n serpentine, pe drumuri
forestiere, sau unde naveta nu este posibil` dec#t
cu trenul”, \mi spune locotenentul Ba[tea. S-a
c`s`torit, este chiar t`tic, iar de curând, a reu[it
s`-[i cumpere o locuin]`. Cu eforturi mari, cu
rate pentru urm`torii 20 de ani. Chiar [i a[a,
creditul l-a ob]inut cu mare dificultate, deoarece,
de când militarii au contracte pe perioad`
determinat`, b`ncile acord` foarte greu
împrumuturi acestora. So]ia este profesoar`, dar
la Gala]i, deoarece nu a reu[it s` ob]in` un post
în Bucure[ti. A[adar, în timpul s`pt`mânii este
navetist la…serviciu, iar în weekend este
navetist la…familie. De[i pare greu de crezut,
locotenentul Ba[tea [i-a g`sit timp [i pentru un
curs postuniversitar în comunicare [i rela]ii
publice.
“Cariera militar` cere sacrificii mari, trebuie
s` fii autodidact, nu s` te mul]ume[ti cu ce ofer`
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“Desantul” din autobuz înl`tur` amor]eala aleilor
recent m`turate, de[i coroana copacilor este tot
mai rar`. Rigolele sunt, de asemenea, ornate cu
pietri[. A[adar, semne de buni gospodari. În
holul comandamentului, panouri cu fotografii
înf`]i[ând scene din activitatea mai veche sau
mai recent` te introduc în atmosfera unui
divizion al c`rui palmares se m`soar` \n cele 18
trageri de lupt` notate, f`r` excep]ie, cu
calificativul “foarte bine”.
Comandantul, locotenent-colonel Marin
Moise, ne ofer`, pentru început, câteva repere
istorice. “Divizionul a fost înfiin]at în anul 1960,
în cadrul Regimentului 18 Rachete Antiaeriene
Chitila. În anul 1973, în momentul înfiin]`rii
Brig`zii 1 Rachete Antiaeriene, a intrat în
subordinea acesteia [i a fost dotat cu tehnica
necesar` conducerii automatizate. Ulterior,
tehnica din dotarea divizionului a evoluat în
func]ie de achizi]iile efectuate în cadrul unit`]ilor
de ap`rare antiaerian`. Astfel, în anul 1985,
divizionul a fost înzestrat cu complexul de rachete
antiaeriene S-75 M3 <<Volhov>>.
Ultimii ani poart` amprenta restructur`rii [i
opera]ionaliz`rii For]elor Aeriene. Astfel, dac`
din punct de vedere al subunit`]ilor lupt`toare
divizionul avea în compunere, în perioada de
\nceput, 3 baterii: bateria radiotehnic`, bateria
lansare [i o baterie de artilerie antiaerian`, acum,
\n statul divizionului nu mai exist` dec#t primele
dou`. Subunit`]ile destinate cu asigurarea pentru
lupt` au fost constituite, p#n` nu demult,
dintr- un pluton comand` [i un pluton
aprovizionare trup`. În anul 2001, plutonul
comand` a devenit pluton de stat major, iar
plutonul aprovizionare trup` a devenit pluton
logistic.
Datorit` \ncadr`rii bune cu personal au
disp`rut problemele func]iilor prin cumul sau a
\ncadr`rilor pe sisteme a unora care nu de]in

sistemul. Pentru c` armata nu mai este un sistem
închis. Este sigur faptul c` nu to]i cei care ajung
cadre militare vor avea doar o carier` militar`.
Acum, armata este un sistem dinamic, în continu`
transformare, [i trebuie s` fii preg`tit pentru o
eventual` carier` în societatea civil`. A avut chiar o
ofert` de la o firm`, dup`
absolvirea cursului postuniversitar, dar a decis s`
continue drumul pe care a
plecat. Restructurarea For]elor Aeriene a adus deja
multe schimb`ri în bine [i
unit`]ilor de rachete sol-aer.
|n viitorul apropiat, vor mai
fi, cu siguran]`, [i altele”,
este de p`rere colegul meu.
Din punct de vedere
profesional, se afl` pe
aceea[i func]ie de când a
ajuns în divizion, comandant
pluton lansare. A înv`]at mult
Orice zi \ncepe cu verificarea tehnicii
despre complex în ace[ti ani,
a fost [i la trageri, este apreciat pentru ceea ce
preg`tirea necesar`. Chiar dac` o parte a
face.
personalului, care a \ntrunit condi]iile ordo“La început a fost mai greu. Nu aveam
nan]ei, a ales s` treac` \n rezerv`, recentele
experien]`, maistrul militar încadrat la bateria
desfiin]`ri ale unor subunit`]i din cadrul For]elor
lansare se pensionase de cur#nd, comandantul
Aeriene au avut drept efect re\ncadrarea func]iilor
de baterie [i-a dat demisia în scurt timp, a[a c`
r`mase libere cu speciali[ti ce au experien]` pe
nu am avut de la cine <<s` fur meserie>>. A
tehnica respectiv`. Astfel, de[i coeziunea echitrebuit s` înv`] din c`r]i. Dar cred c` a fost mai
pei de lupt` a avut de suferit datorit` dinamicii
bine a[a, acum sunt convins c` ceea ce fac este
statului de \ncadrare, s-a realizat o \ntinerire a
exact ca la carte. O \nv`]are empiric` ar fi putut
colectivului, f`r` efecte majore asupra capacit`]ii
s`-mi ofere surprize la un moment dat”,
de lupt`.
concluzioneaz` locotenentul.
O alt` caracteristic` major` în func]io|ntre timp, ajungem la poarta unit`]ii.
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nalitatea divizionului este dat` de faptul c` din
acest an, militarii în termen au fost înlocui]i de
militari profesioni[ti angaja]i pe baz` de contract.
Ace[tia au alt` motiva]ie, sunt pl`ti]i pentru activitatea depus` [i poart` responsabilitatea propriilor
fapte. În plus, concep]ia preg`tirii pentru lupt`
s-a schimbat mult \n bine. Militarii în termen
abia deprindeau ce aveau de f`cut [i încheiau
stagiul militar. Trebuia format` alt` serie pentru
deservirea tehnicii. Totodat`, renun]area la ture
este un alt avantaj din acest punct de vedere,
deoarece echipa de lupt` are acum posibilitatea
de a se antrena \n efectiv complet.
Serviciul de paz` este [i el beneficiar al
acestor transform`ri. Avem \ncadrat, \n acest
scop, un pluton de poli]ie militar`, care are drept
misiune asigurarea pazei caz`rmii“, afl`m de la
locotenent-colonelul Moise.

subiective sau obiective, se va efectua verificarea
aveau specialist pe func]ia respectiv`. Evetehnicii. Aceasta trebuie s` fie în orice moment
nimentul decisiv în formarea sa ca profesionist,
în parametrii de func]ionare în propor]ie de sut`
a constat în tragerile executate în poligonul de
la sut`. Nici o abatere nu este
acceptat`. Orice deranjament ap`rut este remediat
imediat. Nimeni nu pleac`
acas` dac` tehnica nu
func]ioneaz` în parametri.
De aceea, o zi bun` pentru
un rachetist se cunoa[te abia
dup` verificarea tehnicii.
Fiecare om din cadrul
divizionului î[i cunoa[te
rolul [i statutul pe care-l
de]ine în cadrul echipei, iar
principala sa grij` este aceea
de a-[i rezolva sarcinile
într-un mod profesionist,
Lucr`rile de \ntre]inere nu mai au nici un secret
con[tient de faptul c`
Bateria radiotehnic` –
pentru maistrul Rachieru
reprezint` o roti]` dintr-un
subunitatea “soft”
angrenaj. Orice sc`pare
afecteaz` întregul mecanism.
la Ashuluk (din fosta Uniune Sovietic`), în anul
Cea mai frumoas` func]ie, într-un divizion
1984. Nu sosise de mult timp \n divizion, când
În compunerea bateriei intr` cabina indicarede rachete, cred c` este cea de ofi]er cu dirijarea.
a trebuit s` mearg` la preg`tire \n poligonul de
dirijare, cabina aparaturii de calcul, sta]ia de
Nu poate fi exprimat în cuvinte momentul în
la Capu Midia. “Antrenamentul dura 45 de zile,
radiodirijare, grupurile electrogene [i cabina
care po]i s` raportezi: ]int` nimicit`! Un an de
se finaliza cu trageri, iar în urma verific`rilor
de distribu]ie a energiei. La acestea se adaug`
munc`, sute de ore de antrenament sunt
erai admis sau respins pentru a merge la
plutonul de radioloca]ie, înzestrat cu sta]ia P-18
acumulate într-o tensiune fantastic`. Orice
Ashuluk. Presiunea era maxim`, o eventual`
[i radioaltimetrul PRV-13. |n aceste cabine sunt
frac]iune de secund`
ratare putea avea o influen]` negativ` asupra
întârziere, orice ezitare, o
carierei. |ns`, o dat` ce erai acceptat în echipa
lansare precipitat` sau una
de lupt` [i executai o tragere în condi]iile
întârziat`, totul depinde de
respective, c#[tigai o mare încredere în tine”,
ofi]erul cu dirijarea. Pentru
\[i aminte[te maistrul. Un alt moment important,
acele secunde care presupun
l-a reprezentat revolu]ia din Decembrie 1989.
dirijarea rachetei la ]int`,
“Au existat situa]ii în care eram convin[i c`
echipa de lupt` se antresuntem ataca]i. Punctul culminant a fost atunci
neaz` cu ajutorul aparaturii
când indicatoarele ar`tau c` mai multe elicoptere
AKORD. Sute de scheme
se afl` chiar deasupra divizionului. Am ie[it afar`
virtuale generate de aceast`
s` ne convingem, s` auzim zgomotul
aparatur` sunt rezolvate \n
motoarelor. Afar`, îns`, era o lini[te total`. Atunci,
cadrul orelor de antrenacomandantul divizionului a realizat c` suntem
ment”- ne spune c`pitanul
victimele r`zboiului electronic [i a decis s` nu
Badea.
lans`m rachete. S-a dovedit a fi o decizie
Satisfac]ia lucrului bine f`cut se ob]ine cu efort
De[i a fi comandantul
în]eleapt`”, rememoreaz` maistrul Rachieru
bateriei radiotehnice nu este
acele clipe.
un lucru la \ndem#na oricui, timpul c`pitanului
zeci de blocuri de circuite electronice care
Badea este atent dr`muit \ntre serviciu, familie
constituie “creierul” complexului. Aici se
Bateria lansare –
[i... viitor. C`s`torit [i tat`l unui copil, acesta nu
prelucreaz` datele, este generat sistemul de
componenta “hard”
a l`sat cariera la voia trecerii timpului. |n acest
coordonate, se formeaz` [i se emit comenzile
sens, a urmat, \n afara cursurilor de carier`,
rachetei, aici are loc procesul de dirijare al
Facultatea de electrotehnic`, iar în prezent este
rachetei etc.
Bateria lansare reprezint` cea de a doua
doctorand în cadrul Politehnicii, având drept
C`pitanul Cornel Ovidiu Badea,
subunitate lupt`toare din cadrul divizionului.
tem` de doctorat subiectul: “Sisteme de
promo]ie 1993, a ocupat, pe rând, func]iile de
F`r` ea, bateria radiotehnic` ar privi ]intele…[i
pozi]ionare a antenelor”.
[ef al sistemului de formare a comenzilor, ofi]er
atât. Aici se gestioneaz` depozitul de rachete
În cabina care ad`poste[te aparatura de
cu dirijarea, comandant grup, iar \n prezent este
(cuibul de viespi), depozitele cu ma[ini de
calcul (A.C.), l#ng` blocurile sistemului de
comandantul bateriei. “Tehnica, de[i nu este de
transport [i înc`rcare (MTI) [i fluxul tehnologic
formare a coordonatelor, îl întâlnim pe omul
ultim` genera]ie, este stabil`. Sigur, mici
(alimentarea rachetei cu aer [i cu combustibili
emblem` al divizionului. Este maistrul militar
deranjamente sunt inerente, dar totul se
speciali – carburant [i oxidant).
principal Niculai Rachieru, promo]ie 1982.
remediaz` pe loc. Apoi, conform instruc]iunilor,
De[i norii au cernut câteva reprize de stropi
|ncepând din acel an via]a lui se confund` cu
execut`m lucr`ri de între]inere s`pt`mânale,
timizi, bateria lansare pare a avea o zi bun`. Cel
istoria divizionului. Experien]a acumulat` ar
lunare [i periodice (prim`vara [i toamna).
pu]in dup` verificarea tehnicii, când rampele de
putea acoperi o carte. A locuit o perioad` într-un
Dispunem de piese de schimb, iar preg`tirea
lansare, seduse de mi[c`rile antenelor sta]iei
c`min militar, mai târziu i-a fost repartizat un
teoretic` a personalului încadrat pe sisteme este
de radiodirijare, au valsat în ritmul acestora atât
apartament în Bucure[ti, a tr`it revolu]ia în
foarte bun`. Apoi, divizionul de rachete sol-aer
în azimut, cât [i în în`l]are, r`spunzând la toate
divizion, a devenit, în timp, un profesionist
are un algoritm specific de desf`[urare a
comenzile pupitrului de comand`. “În
des`vâr[it [i a ini]iat, la rândul s`u, în tainele
activit`]ilor. Acestea urmeaz` un grafic bine
perioadele cu umiditate excesiv`, izola]ia mai
meseriei, multe genera]ii de tineri sosi]i din
stabilit, ce aduc mai degrab` a ritual. Programul
cedeaz`. Dar sunt lucruri pe care noi le
promo]ie. Nici nu mai [tie num`rul tragerilor de
\ncepe \ntotdeauna cu controlul func]ional al
cunoa[tem, lu`m m`suri de precau]ie cu ocazia
lupt` la care a participat. Datorit` experien]ei [i
tehnicii. Asta înseamn` c` indiferent de vreme
efectu`rii lucr`rilor de între]inere, astfel încât
profesionalismului dovedit \n timp, a fost cooptat
(fie c` plou`, fie c` ninge sau e frig de <<crap`
aceste evenimente sunt destul de rare, iar
\n echipa de lupt` [i a altor divizioane, care nu
pietrele>>), indiferent de orice alte condi]ii
remedierea lor se realizeaz` în timp optim, astfel
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încât s` nu afecteze capacitatea de lupt` a
divizionului. În general, experien]a ne ajut` s`
identific`m rapid natura problemelor [i s` le
înl`tur`m”, ne spune locotenentul Ba[tea.
La una din rampele de lansare, agita]ie mare.
Sergentul-major Andrei Boboc, comandant
de grup`, conduce antrenamentul echipelor
rampelor de lansare. Se urm`re[te realizarea
coeziunii echipelor, deoarece sunt mul]i
servan]i sosi]i de pu]in timp în divizion, iar în
curând urmeaz` s` fie verifica]i. Deci vor trebui
s` realizeze opera]iunile de \n`rcare-desc`rcare
a rachetei pe [i de pe rampa de lansare în barem,
ceea ce înseamn` mult` munc`, sincronizare
perfect` [i aten]ie maxim`. Comenzile sunt
scurte: “Înc`rca]i”, “Introduce]i tija”, “Fixa]i
careta” etc. Rapoartele nu \nt#rzie nici ele: “Unu
gata!”, “Doi gata!”, “Trei gata!”. Racheta de
antrenament ajunge pe rampa de lansare. Nu \n
barem, \nc`, dar \n siguran]`. Dovad` a faptului
c` opera]iunile au fost executate corect, ca la
carte. Într-o scurt` pauz`, aflu de la sergentulmajor Boboc c` este din Ro[iori, este c`s`torit
[i are un copil. Dup` efectuarea stagiului militar,
în anul 1993, a decis s` urmeze o carier` militar`.
Astfel, a devenit militar angajat în cadrul bateriei
de artilerie antiaerian` calibru 37 mm, de la
Sili[tea Gume[ti. Întrucât unitatea respectiv` a
fost desfiin]at` în anul 2000, \n loc de a opta
pentru ordonan]`, a sus]inut examen la [coala
de subofi]eri pe filier` indirect`. În anul 2002,
visul s`u a devenit realitate, fiind avansat, în
urma absolvirii [colii, sergent-major. În divizion
s-a adaptat repede, a înv`]at [i a devenit un om
de baz` al bateriei lansare. De[i, pentru a ajunge
în fiecare zi în divizion la ora începerii
programului, sergentul-major Boboc depune un
efort extraordinar. Se treze[te la 4 diminea]a,
merge cu trenul pân` \n Alexandria, de unde ia
un microbuz cu care s` ajung` la unitate. Seara
ajunge acas` în jurul orelor 19.30–20.00,
urm#nd acela[i traseu, \n sens invers. Dar aceste
eforturi sunt r`spl`tite prin mul]umirea faptului
c` face ceea ce-i place. Este convins c` a f`cut

alimentare a rachetelor cu aer,
carburant [i oxidant. “Fluxul
tehnologic este pe c#t de
important, pe at#t de periculos.
O manevr` gre[it`, [i contactul
cu unul dintre acizi (carburant
sau oxidant) poate avea urm`ri
deosebit de grave. |n contact cu
pielea, provoac` arsuri, iar
inhalarea vaporilor emana]i
conduce, \n timp, la boli greu
de tratat. De aceea, lucrul la
aceste obiective nu este permis
dec#t cu costum special de
protec]ie.

Comunica]iile,
logistica…

Alimentarea rachetei cu combustibili speciali
necesit` preg`tire [i aten]ie maxim`

“perifericele”
absolut necesare

Ce po]i face cu un calculator f`r` tastatur`,
mouse [i monitor? Doar s`-l prive[ti [i… cam
atât.
Serviciul de transmisiuni aproape c` trece
neobservat printre at#tea categorii de tehnic` din
cadrul divizionului. Dac` se \nt#mpl` a[a,
\nseamn` c` transmisioni[tii \[i fac meseria a[a
cum trebuie: discret [i eficient.
|n sala radio, maistrul militar clasa
a IV-a Georgeta Rizea ]ine un curs de
cunoa[tere a aparaturii. Se pred` o sta]ie radio [i
un radioreleu. Elevii s`i sunt propriii subordona]i.
Promo]ie 2003, maistrul Rizea este \ncadrat` ca
specialist [i [ofer la plutonul comunica]ii. Are \n
subordine 10 militari profesioni[ti angaja]i pe baz`
de contract. “La \nceput mi-a fost ceva mai greu,
p#n` m-am adaptat condi]iilor specifice din
divizion. |n [coala militar`, procentul fetelor era
de aproape 80 la sut` , cel pu]in \n cazul promo]iei
mele. Aici, sunt singurul cadru militar – femeie.
Dar m-am obi[nuit repede,
colectivul m-a adoptat f`r`
reticen]e. Oricum, eu vreau s` fiu
respectat` de colegi pentru munca
mea, nu pentru faptul c` sunt
femeie. {i cred c` p#n` acum am
reu[it.”
Logistica este un alt serviciu
vizibil doar dac` nu sunt piese de
schimb pentru tehnic`, aprovizionarea nu se face la timp sau
autobuzul unit`]ii r`m#ne \n pan`.
Locotenentul inginer Eduard
Dulharu, promo]ie 1998, este
loc]iitorul tehnic al comandantului
O activitate ce nu poate fi neglijat` – mentenan]a [i [eful logisticii. Cu alte cuvinte,
tehnicii auto
prin m#na lui trece tot ce
\nseamn` resurs` material`. Asta
alegerea corect` [i, indiferent de greut`]i, va
\nseamn` c` r`spunderea sa \n cadrul divizionului
lupta pentru a evolua \n cariera militar`.
\ncepe cu mentenan]a tehnicii de rachete sol-aer
Maistrul militar clasa a V-a Ionel
[i radioloca]ie, a celei de autotractoare [i a parcului
Andone este sosit de cur#nd [i este \ncadrat
auto, se extinde asupra gestiunilor existente \n
pe fluxul tehnologic. A absolvit [coala de la
unitate (echipament, alimente, combustibili
Media[, este bra[ovean, st` cu chirie \n
lichizi, geniu, chimic, cazarmare, infirmerie etc.)
Bucure[ti. Este pasionat de karate, sport \n care
[i se \ncheie cu asigurarea protec]iei muncii, a
de]ine centura verde cu tres` maro (3 KYU), \n
protec]iei mediului [i a prevenirii [i stingerii
stilul Ashihara. Acum trebuie s` \nve]e s`
incendiilor. De forma]ie inginer, nu credea c` o
st`p#neasc` elementele instala]iilor de
s` \ncadreze o func]ie mai mult managerial`. Dar
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nu s-a speriat. “Am studiat legisla]ia \n vigoare
pentru fiecare compartiment \n parte, [tiu exact
ce am de f`cut [i nu mi se pare a[a imposibil ca la
\nceput. Chiar nu mai regret o func]ie pur tehnic`,
deoarece experien]a acumulat` \n aceast` pozi]ie,
\mi va fi de mare ajutor pe viitor. Sunt bucuros,
deoarece pot s` spun c` \n momentul de fa]` nu
avem probleme pe linie de logistic`. Piesele de
schimb pentru tehnic` ne sunt asigurate de c`tre
brigad` \n timp util, conform rapoartelor cu
solicit`ri \ntocmite. La fel [i cele pentru mijloacele
auto. Aplica]iile cu trageri de lupt` sunt foarte
solicitante din punct de vedere al gestion`rii
resurselor materiale. Sunt foarte multe lucruri
de urm`rit \ntr-o perioad` de timp scurt`, [i foarte
mul]i oameni implica]i, iar activitatea lor trebuie
permanent urm`rit`”.

Dac` nu cu mul]i ani \n urm`
\nt#lneai \ntr-un divizion de
rachete sol-aer oameni care ie[eau
la pensie chiar de pe aceea[i
func]ie pe care veniser` din
promo]ie, acum, filosofia
evolu]iei... din iner]ie a r`mas
istorie. Planurile de viitor
raportate la o anumit` func]ie nu
mai pot fi f`cute pe termen lung.
De multe ori, nici m`car pe
termen mediu. Pentru c`
organiza]ia nu mai permite.
Realizarea sistemului piramidal al
gradelor, \n cadrul For]elor
Aeriene, a generat concuren]`. {i
o schimbare de mentalitate
absolut necesar`. Nimeni nu se
uit` ce face vecinul, pentru c` nu
mai are timp pentru a[a ceva.
Acum, tot ce conteaz` este ce faci
tu. Nimeni nu mai caut` scuze,
toat` lumea caut` solu]ii. Este
adaptarea la realitate, forma de
profesionalism \nt#lnit` \n
divizionul de rachete sol-aer \n
anul integr`rii Rom#niei \n
NATO.

Locotenent MIRCEA BARAC
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ATEN}IE LA GRIPÃ!
Primele men]ion`ri ale
gripei dateaz` de mai multe
secole. Descrierea unei boli
cu simptomatologia gripei a
fost f`cut` de Hipocrate \nc`
din anul 412 \.Chr. De
asemenea, accese caracteristice gripei au
fost observate \n 1173.
Prima pandemie de
grip` \nregistrat` a fost
cea din anul 1580.
|ntre 1889 [i 1891
s- a constatat o pandemie de severitate
medie, produs` de
virusul de tipul H3N2.
Gripa “spaniol`”,
produs` de virusul
H1N1, a avut loc \n anii
1918–1920. Aceasta a
fost cea mai puternic`
dintre pandemiile cunoscute [i a afectat
peste 20 la sut` din
popula]ia globului,
av#nd o evolu]ie foarte
rapid`. O particularitate neobi[nuit` a
gripei “spaniole” era
faptul c` se manifesta \n
special la tineri.
Virusul gripal a fost
descoperit de Richard Shope
\n 1931. |n 1940, a fost f`cut`
o descoperire important` –
virusul gripal putea fi cultivat

pe embrioni de g`in`. Acest
fapt a condus la apari]ia unor
noi posibilit`]i de studiere a
acestuia. |n 1947 Tailor a
izolat pentru prima dat`
virusul gripal C.
|n 1957–1958 a avut loc o
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pandemie care a c`p`tat
denumirea de “grip` asiatic`”, generat` de virusul
H2N2. A \nceput \n februarie
1957, \n Orientul |ndep`rtat,
[i s-a r`sp#ndit rapid \n

80–120 mm. El con]ine un lan]
unic negativ ARN compus din
8 fragmente care codific` 10
proteine virale (materialul
genetic al virusului). Fragmentele de ARN au un \nveli[

Pentru r`ceal`,
usturimi [i dureri
de g#t, r`gu[eal`
# Se bea sirop din muguri [i conuri de brad,
amestecat cu miere. Siropul se prepar` astfel: se
pune \ntr-o oal` de lut un
strat de conuri de brad
verzi, deasupra se pune
miere de albine sau zah`r.
Peste miere se a[az` un
strat de muguri de brad [i
deasupra lor se pune iar
miere. Procedeul se repet`
p#n` c#nd se umple oala.
Apoi se \nchide bine cu un
capac. Se leag` o c#rp`
peste capac, pentru ca
acesta s` nu se mi[te deloc.
Oala astfel preg`tit` se

LEACURI
DIN
ARDEAL
{I
BASARABIA

\ntreaga lume. Numai \n
SUA, \n timpul acestei
pandemii, au murit peste
70.000 de oameni.
|n 1968–1969 a ap`rut
gripa de tip “Hong Kong”, \n
ora[ul cu acela[i nume,
medie din punct
de vedere al severit`]ii, produs`
de virusul H3N2.
Aceasta a afectat
\n special oamenii
\n v#rst` de peste
65 de ani. S-au
\nregistrat peste
33.000 de decese.
|n 1977–1978 a
avut loc o pandemie relativ u[oar`, denumit` “gripa ruseasc`”. Virusul H1N1, care a cauzat-o,
produsese deja o epidemie \n
1950.
Virusul gripal (Myxovirus
influenzae) apar]ine familiei
Orthomyxoviridae. Are o
form` sferic`, cu diametrul de

proteic comun, care le une[te,
form#nd nucleoproteidul.
|nveli[ul exterior este
constituit dintr-o membran`
lipidic`; lipidele sunt r`spunz`toare pentru complica]iile
grave care afecteaz` omul \n
timpul bolii. La suprafa]a
virusului se afl` structurile
superficiale – hemaglutinina
(denumit` astfel dup` capacitatea de a aglutina eritrocitele) [i neuraminidaza (enzima).
Virusul gripal se transmite
cu u[urin]`. Cea mai r`sp#ndit` cale de transmitere a
infec]iei o constituie pic`turile minuscule de saliv` eliminate de bolnavi prin respira]ie
sau accesul de tuse (pic`turi
Flugge), pic`turi ce pot fi
purtate la distan]` de curen]ii
de aer. De asemenea, este
posibil` (mai rar) [i infectarea
prin obiecte de \ntrebuin]are
curent` contaminate.
|n timpul unei zile, prin
c`ile respiratorii ale omului

\ngroap` \n gr`din`,
\ntr-un loc curat, [i se las`
[ase s`pt`m#ni \n p`m#nt.
C#nd se scoate, se storc
mugurii [i conurile bine [i
siropul se strecoar` \n sticle
curate. Se bea din acest
sirop c#te o lingur` de mai
multe ori pe zi. Dup` aceea,
nu se m`n#nc` nimic dou`
ore.
# Se pun conuri de pin
\n rachiu [i se las` la \ntuneric c#teva s`pt`m#ni. Se
bea c#te o gur` atunci c#nd
apar dureri de g#t [i r`gu[eli.
# Se sparg dou` ou` [i
se aleg g`lbenu[urile. Se
freac` bine cu 4 linguri de
zah`r sau miere, p#n` c#nd
se formeaz` o spum` albicioas`. Se m`n#nc` toat`
crema ob]inut`, dup` care
se bea o can` de lapte
fierbinte. Laptele se poate
turna [i peste spuma de
g`lbenu[uri [i apoi se bea
c#t mai cald.
# Se bea lapte cald, \n
care s-a topit un bulg`re c#t
o nuc` de unt proasp`t.
# Se unge g#tul bolnavului cu gaz, de dou` ori
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pe zi. Nu se bea [i nu se
m`n#nc` dup` aceea timp
de o or`.
Pentru r`celi
# Se ]in picioarele \n ap`
cald`, cel pu]in o jum`tate de
or`, apoi se [terg, frec#ndu-se energic cu un
prosop aspru, [i se iau ciorapi
de l#n`. Bolnavul se bag` \n
pat [i se acoper` bine.
# Se pune orez \ntr-un
ciorap. Dac` bolnavul are
febr`, ciorapul se ]ine la
frigider [i apoi, dup` ce s-a
r`cit, se pune pe fruntea
bolnavului. Leacul e bun [i
pentru migrene. Dac` bolnavului \i este frig, dac` are
frisoane, ciorapul cu orez se
\nc`lze[te la cuptor [i apoi se
pune pe t`lpile bolnavului.
Bolnavul trebuie s` m`n#nce
de mai multe ori pe zi sup`
concentrat` de g`in`, \n care
a ad`ugat [i o linguri]` de
hrean.
# Se amestec` \n cantit`]i egale miere [i hrean [i
se ia din aceast` compozi]ie
c#te o lingur` de trei ori pe zi.
Acest leac e bun [i pentru
desfundarea nasului.
# |n caz de febr`, se pun
pe piept, pe burt` [i pe gleznele bolnavului frunze de
varz` zdrobite.
# Dac` bolnavul are febr`, se face un masaj la t`lpi
[i la \ncheieturile m#inilor cu
tinctur` ob]inut` din ardei
iu]i ]inu]i \n rachiu. Acest
tratament nu le este indicat
copiilor.
Pentru tratarea tusei
# Se fierb t`r#]e sau
porumb boabe, cam 300 g, \n
3 l ap`, p#n` c#nd scade
zeama cam la 500 ml. Se
strecoar` zeama. Separat, se
freac` bine 2 g`lbenu[uri cu
2 linguri de zah`r, p#n` se
formeaz` o spum`. Peste
aceasta se toarn` treptat
zeama strecurat` \n care a
fiert gr#ul sau porumbul. Se
amestec` p#n` c#nd se
omogenizeaz` bine compozi]ia care se bea cald`, de mai
multe ori pe zi.
# Se fac gargare cu suc
de l`m#ie.
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trec aproximativ 15.000 l de
aer, al c`rui con]inut microbian este filtrat, depun#ndu-se pe suprafa]a celulelor epiteliale. Contaminarea
microbian` este periculoas`
numai \n prezen]a viru[ilor [i
bacteriilor patogene, care
sunt r`sp#ndite de c`tre
purt`torii infec]iilor respiratorii.
Prin tuse, str`nut, vorbit,
din rinofaringele bolnavului
sau al purt`torului de virus
sunt eliberate particule de
secre]ii cu microflor` patogen`, inclusiv virusul gripal.
De obicei, gripa are un debut
acut. Perioada de incuba]ie
dureaz` \n general 1–3 zile,
dar se poate prelungi p#n` la
5–8 zile. Este urmat` de

perioada manifest`rilor clinice acute.
Severitatea afec]iunii depinde de mai mul]i factori:
starea general` de s`n`tate a
organismului, v#rsta, contactul anterior cu virusul respectiv. |n func]ie de factorii implica]i, bolnavul poate s` dezvolte una din cele 4 forme de
grip`: u[oar`, medie, sever`
sau malign`.
|n cazul formei u[oare de
grip` (inclusiv formele [terse
[i subclinice), temperatura
corpului poate r`m#ne \n
limite normale sau poate s`
creasc`, nu mai mult de 38°C,
simptomele infec]ioase fiind
slab pronun]ate sau chiar pot
s` lipseasc`.
|n cazul formei medii de
grip`, temperatura este de
p#n` la 38,5–39,5°C [i este
\nso]it` de simptomele clasice
ale bolii.
Simptomele locale: tuse

seac`, str`nut, nas
\nfundat, rinoree, dureri de g#t. Aceste
simptome apar rapid
(de la c#teva ore la 3
zile) dup` ce persoana
a fost infectat`. Simptomele sistematice
sunt febr`, frisoane,
dureri de cap, dureri
musculare [i articulare, astenie etc.
|n cazul dezvolt`rii
formei severe de grip`,
temperatura este de 39,5–
40,5°C. Fa]` de simptomele
caracteristice formei medii de
grip`, la forma sever` apar
semne de encefalopatie (st`ri
psihotice, acces convulsiv, halucina]ii), v`rs`turi.
|n cazul formei maligne a
gripei exist` pericolul
serios de deces, mai
ales pentru bolnavii
din grupele cu risc
crescut.
Suprainfec]iile cu
bacterii sunt complica]iile cele mai frecvente ale gripei [i se
produc ca urmare a
afect`rii epiteliului
tractului respirator,
care nu \[i mai poate
\ndeplini func]ia de
ap`rare.
Dintre suprainfec]iile bacteriene, cea mai
\nt#lnit` complica]ie este
pneumonia, produs` de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae sau Staphylococcus aureus, [i se \nt#lne[te mai
ales la bolnavii care sufer` de
afec]iuni cronice cardiace sau
pulmonare.
Alte infec]ii bacteriene
secundare care apar frecvent
o dat` cu gripa sunt: rinita,
sinuzita, bron[ita, otita
(\nt#lnit` \n special la copii).
O complica]ie cauzat` de
tratament este Sindromul
Reye. Se \nt#lne[te la copii cu
gripa A trata]i cu aspirin`
(acid acetilsalicilic). Const` \n
encefalopatie asociat` cu
degenerescen]` hepatic` [i
are evolu]ie letal` \n 10–40 la
sut` din cazuri.
Dup` grip` se observ`,
deseori, agravarea afec]iunilor cronice, cum sunt:
astmul bron[ic [i bron[ita

cronic`, afec]iunile cardiovasculare, afec]iunile renale [i
altele.
Complica]iile la nivelul
sistemului cardiovascular sunt
\nt#lnite mai des la persoanele
\n v#rst`, care pot dezvolta
miocardite [i pericardite.
Dup` gripa de tipul B se pot
dezvolta complica]ii musculare
sub form` de miozite [i alte
afec]iuni musculare. Astfel de
complica]ii apar mai frecvent la
copii.
Gripa poate avea complica]ii
neurologice: meningit`, encefalit`, mielit`.
Ca urmare a asem`n`rilor de
simptomatologie \ntre grip` [i
virozele respiratorii, diagnosticul
\n perioada dintre epidemii se
poate pune numai pe baza unor
investiga]ii speciale de laborator
pentru a confirma prezen]a
virusului gripal.
Tratament: |n cazul formelor u[oare de grip` se
recomand` tratament pentru
ameliorarea simptomelor cu
antialgice [i antipiretice, antitusive, expectorante, decongestionante nazale.
Concomitent cu tratamentul
simptomatic se recomand`
respectarea unor m`suri igienodietetice, \ntre care men]ion`m:
izolarea la domiciliu a bolnavilor,
repaus la pat, consumul unor
cantit`]i mari de lichide. |n
formele u[oare de grip` nu se
administreaz` antibiotice (dec#t
\n cazul suprainfec]iilor cu
bacterii). |n cazul formelor
severe ale bolii, prezentarea la
medic este obligatorie.
Colonel dr.
ALEXANDRU ELIAD
medic-[ef al Statului Major
al For]elor Aeriene
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|n urma testelor de comparare a posibilit`]ilor celor dou` variante
(ini]ial` [i modernizat`) s-a demonstrat c` AH-64D Longbow:
– este de 400 de ori mai eficient (posibilitatea de a lovi mai
multe ]inte) dec#t AH-64A;
– este de 720 de ori mai eficient \n ceea ce prive[te posibilit`]ile
de supravie]uire a pilo]ilor dec#t AH-64A;
– a atins sau dep`[it cerin]ele armatei datorit` m`ririi razei de
ac]iune [i posibilit`]ilor de a selecta o anumit` ]int`;
– are capacitatea de a lovi ]inte fixe sau \n mi[care de la o
distan]` de aproximativ 7 kilometri, atunci c#nd sistemele optice
sunt ineficiente;
– are capabilitatea de a ini]ia scanarea radar, de a detecta [i
identifica mai mult de 128 de ]inte (din care le poate defini ca
prioritare pe cele mai periculoase 16), posibilitatea de a transmite
date altor aeronave [i de a ini]ia un atac de precizie \n mai pu]in de
30 de secunde.

AH-64D LONGBOW

AH-64D LONGBOW este varianta modernizat` a
elicopterului AH-64A Apache. Primele modific`ri ale “Apache”-ului
au constat \n montarea unui sistem de control al focului prin radar
Fire Control Radar), modernizarea rachetei aer-sol “fire-and-forget”
(F
Longbow Hellfire, a motoarelor General Electric, de tipul T700-GE701C, [i a cabinei. |n plus, elicopterele au suferit \mbun`t`]iri la
sistemele defensive, de comunica]ii [i de naviga]ie. Majoritatea
capabilit`]ilor modelului AH-64 A Apache au fost p`strate.
Au fost modernizate \n total 501 aparate, numai 227 fiind
echipate cu FCR.
Echipaj:
doi pilo]i \n tandem.

Pagini realizate de
ADRIAN SULT~NOIU

AH-64A

Propulsie:
dou` turbopropulsoare General Electric
T700-GE-701C.

Produc`tori:
Boeing Mc Donnel Douglas Helicopter
Systems (Mesa, Arizona);
General Electric( Lynn, Massachusetts);
Martin Marietta (Orlando, Florida).

Hope” [i “Desert Storm”. Aproximativ 160 de elicoptere au participat la
opera]iunea “Just Cause”, invazia american` \n Panama din decembrie
1989, c#nd majoritatea ac]iunilor au avut loc pe timp de noapte.
Elicopterele Apache au jucat, de asemenea, un rol important \n
eliberarea Kuweitului. Prima misiune de lupt` \n opera]iunea “Desert
Storm” a avut loc pe data de 17 ianuarie 1991 c#nd, dup` un zbor de 90
de minute din Arabia Saudit`, 8 elicoptere au lansat, asupra a dou` pozi]ii
de radioloca]ie aflate la 35 de mile dep`rtare una de alta, 27 de rachete
Hellfire, distrug#nd 16 din cele 18 ]inte alocate, reu[indu-se astfel
deschiderea unui coridor de 20 de mile spre Bagdad, prin care \n acea zi
au trecut 900 de aeronave ale coali]iei.

AH-64A

!rachete aer-aer AIM-9 Sidewinder.

Sidearm;

! rachete anti-radar AGM-122

!rachete anti-tanc AGM-114 Hellfire;

!rachete de 70 mm nedirijate Hydra;

Armament:
!tun de bord M230, calibru 39 mm;

AH-64 A Apache este o aeronav` multirol destinat` distrugerii,
dezorganiz`rii sau \nt#rzierii for]elor inamice. Cea mai important` misiune
o reprezint` distrugerea ]intelor de importan]` deosebit` cu ajutorul
rachetelor HELLFIRE.
Echipat cu tun de bord de calibrul 30 mm [i rachete Hydra de 70 mm,
prev`zut cu un blindaj capabil s` reziste la lovituri cu muni]ie de calibrul 23
mm, AH-64 devine o arm` letal` \mpotriva unei mari diversit`]i de ]inte
prin posibilitatea de a efectua atacuri de precizie at#t ziua, c#t [i noaptea,
\n orice condi]ii meteo, datorit` senzorilor de vedere pe timp de noapte
(PNSV) [i sistemelor avansate de alocare a ]intelor (TADS).
AH-64A [i-a demonstrat calit`]ile \n timpul opera]iunilor “Restore

Lungimea: 17,73 m;
|n`l]imea: 4,05 m;
Greutatea maxim`: 7.270 kg;
Plafonul maxim: 4.068 m;
Viteza ascensional`: 486 m/min;
Viteza la plafonul maxim: 276 km/h;
Viteza de croazier`: 276km/h;
Autonomia: 400 km sau 1.900 km (cu
rezervoare suplimentare).

Caracteristici tehnico-tactice
ale elicopterului AH-64D LONGBOW
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FOR}ELE AERIENE |N LUME

MISIUNE A RAF
|N STATELE BALTICE
|ncep#nd cu data de 14 octombrie,
avioane de lupt` ale For]elor Aeriene Regale
Britanice asigur` serviciul de “Poli]ie
Aerian`” \n spa]iul aerian al celor trei state
baltice: Estonia, Letonia [i Lituania.
|n acest scop, avioane de lupt` de tipul
Tornado F3, apar]in#nd Escadrilei 43 cu
baza la Leuchars, au fost dislocate la Baza
Aerian` Zokniai, situat` \n nord-vestul

Lituaniei, av#nd drept misiune asigurarea
securit`]ii aeriene \n zona respectiv` 24 de
ore din 24, 7 zile pe s`pt`m#n`, \n decursul
urm`toarelor trei luni.
Marea Britanie este cea de-a treia ]ar`
NATO, dup` Danemarca [i Belgia care va
asigura serviciul “Poli]ie Aerian`” \n zona
]`rilor baltice.
Personalul deta[at al RAF \n vederea
execut`rii acestei misiuni se ridic` la 80 de
persoane – pilo]i, ingineri, tehnici –, la care
se adaug` \ntregul sistem de mentenan]`
necesar asigur`rii suportului material.

“NATO Tiger Meet 2004”

Tiger Trophy, a fost Escadrila 321
Tornado, Baza Aerian` Lechfeld,
Germania. Trofeul pentru cea mai bun`
evolu]ie \n zbor a ajuns la Escadrila 31,
Baza Aerian` Kleine Brogel, Belgia.
Premiul special pentru cea mai bun`
schem` de culori aplicat` unei aeronave
a fost c#[tigat de un elicopter Mi-24,
apar]in#nd Escadrilei 231 Prerov Cehia.
Cel de-al doilea premiu special a revenit
membrilor Escadrilei 192, Turcia, pentru
cele mai fanteziste costume de zbor,
create chiar de o femeie pilot a escadrilei.

Asocia]ia “Tigrilor NATO” s-a \nfiin]at \n anul 1961, av#nd ca
membri fondatori Escadrila 74 a For]elor Aeriene Regale ale Marii
Britanii, Escadrila de V#n`toare 1/12 a For]elor Aeriene Franceze [i
Escadrila de V#n`toare 79 a For]elor Aeriene ale Statelor Unite ale
Americii. De-a lungul timpului, asocia]ia a ajuns s` fie format` din
28 de escadrile.
A intrat deja \n tradi]ie \nt#lnirea anual` a “tigrilor” NATO unde,
dup` \ncheierea misiunilor planificate, sunt expuse [i premiate
aeronavele participante.
Gazda \ntrunirii din 2004 a fost Baza Aerian` Schleswig Jagel,
Germania.
C#[tig`torul marelui premiu al “NATO Tiger Meet 2004”, Silver

“For]ele armate vor primi anul viitor patru rachete
strategice, nou` aparate spa]iale, cinci lansatoare de
rachete”, a declarat ministrul rus în cadrul unei reuniuni
generale a cadrelor de conducere din armata rus`,
organizat` în prezen]a pre[edintelui Vladimir Putin.
“Armata terestr`, a continuat el, va primi dou` rampe
de lansare a rachetelor Iskander-M, 17 tancuri T-90,
transportoare blindate pentru trei batalioane [i 92 de
vehicule BTR-80", a continuat Serghei Ivanov, a c`rui
interven]ie a fost publicat` pe site-ul Ministerului rus
al Ap`r`rii.

NOI ACHIZI}II
PENTRU ARMATA
RUSÃ ÎN 2005
Marina militar` va intra în posesia a dou` noi
nave, iar armata aerului va ob]ine un nou bombardier
strategic Tu-160, precum [i [apte avioane de vân`toare
modernizate Su-27SM, ca [i nou` rachete aer-sol de
înalt` precizie.

Sistemul “ISKANDER-M” poate intra
\n faza de produc]ie de mas`
Sistemul de rachete tactice “Iskander-M” a dep`[it faza de testare [i este gata pentru produc]ia de mas`,
a declarat Oleg Mamalyga, proiectant-[ef la Machine-Building Design Bureau, \ntr-un interviu acordat cotidianului
Nezavisimoye Voyennoye Obozreniye, citat de site-ul Epicos. “Am \ncheiat testele oficiale de precizie a
sistemului tactic de rachete”, a precizat el, ad`ug#nd c` rachetele lansate de acest sistem sunt aproape
imposibil de interceptat, datorit` manevrelor imprevizibile. Mamalyga a afirmat c` rachetele se \ndreapt` c`tre
]int` f`r` a folosi motoarele. “Motorul propulseaz` racheta pe o distan]` de numai 12 - 15 kilometri, ulterior
proiectilul zbur#nd silen]ios [i folosind energia acumulat` la lansare, suficient` pentru a parcurge 280 de
kilometri, pe o traiectorie complet imprevizibil`“, a mai spus el. Racheta \[i modific` at#t altitudinea de zbor, c#t
[i direc]ia, apropiindu-se de ]int` cu o vitez` de 700-800 de metri pe secund`.
“Iskander-M” este destinat` distrugerii sistemelor de rachete, a artileriei cu raz` mare de ac]iune,
rachetelor [i sistemelor de ap`rare antiaerian`, avioanelor [i centrelor de comand`, control [i comunica]ii,
sistemul av#nd mobilitate mare [i timp de reac]ie redus.
Sistemul include un lansator autopropulsat cu dou` rachete, un vehicul pentru transport [i \nc`rcare cu
alte dou` rachete, un vehicul de comand`, un vehicul de \ntre]inere [i unul pentru personal.
La cea de-a 72-a aniversare a FAI,
în 8 octombrie 2004, [eful For]elor
Aeriene ale Indiei, mare[alul de avia]ie
S. Krishnaswamy, a prezentat cele mai
importante realiz`ri ale structurii în anul
ce a trecut, subliniind, de asemenea,
planurile de viitor.
For]ele Aeriene ale Indiei de]in un
mare num`r de escadrile de MiG-21,
ce reprezint` aproximativ jum`tate din
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BILAN} AL
FOR}ELOR
AERIENE
ALE INDIEI
totalul flotei, aeronave care, \ns`, sunt
retrase treptat. Au fost f`cu]i primii pa[i
în achizi]ionarea unui nou avion de lupt`

multirol. “Cerin]ele tehnice pentru un
astfel de aparat au fost formulate”, a
spus [eful Statului Major al FAI.
For]ele Aeriene ale Indiei au o flot`
combatant` de peste 39 de escadrile.
“Este dificil s` o men]inem la acela[i
nivel. Propunerea de a achizi]iona 147
de avioane Su-30 a fost contractat`, 20
de avioane Jaguar sunt în curs de
produc]ie în India, în timp ce înc` 10

Mirage 2000 au fost comandate. Mirage
se va al`tura în curând for]elor noastre”,
a spus Krishnaswamy.
{eful For]elor Aeriene ale Indiei a
declarat c` introducerea în exploatare
a avioanelor-cistern` IL-78 se va încheia
pân` la sfâr[itul acestui an. ”Patru dintre
ele sunt deja opera]ionale, iar
unsprezece vor ajunge pân` la sfâr[itul
anului”.
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MODERNIZAREA
SISTEMULUI
AWACS
Agen]ia Spa]ial` European`
(EADS) va participa la modernizarea
flotei de avertizare timpurie a NATO,
format` din aeronavele BOEING
dotate cu sistemul AWACS.
Conform unui comunicat dat
publicit`]ii în data de 4 noiembrie
2004, EADS va dezvolta un soft MSI
(Multi-Sensor Integration) care va
îmbun`t`]i performan]ele sistemului

AWACS prin identificarea automat`
a datelor [i urm`rirea ]intelor în func]ie
de ultimele tehnologii dezvoltate.
Pentru compatibilitate, sistemul va fi
dotat [i cu o baz` de date care s`
ajute la recunoa[terea în timp util a
oric`rui tip de ]int` aerian` din
genera]ia actual`, contribuind astfel
la eficientizarea muncii echipajului.
Primul sistem AWACS modernizat va fi opera]ional în anul 2006,
estimându-se c` flota de avioane
dotate cu acest sistem de recunoa[tere va r`mâne în serviciu pân`
în anul 2025.

Elicoptere pentru China

Cu ocazia desf`[ur`rii unui miting aerian \n China, la 1
noiembrie a.c., a fost semnat un contract în valoare de 24,7
milioane dolari între Eurocopter [i COHC (Citic Offshove
Helicopter Co. Ltd.) privind achizi]ia de c`tre partea chinez` a
dou` elicoptere AS 332L1 Super Puma. Totodat`, contractul
dispune de op]iunea de achizi]ionare a altor dou` elicoptere: un
EC 225 [i un EC 155 B1.

UNGARIA INTEN}IONEAZ~
S~ ADERE LA PROGRAMUL NATO
DE AVERTIZARE TIMPURIE
Ungaria inten]ioneaz` s` se
integreze, \n ianuarie 2006, \n
Programul NATO de supraveghere
aerian` [i avertizare timpurie, a
anun]at generalul-locotenent Zoltan
Szenes, [eful Statului Major al
For]elor Armate Ungare, citat de MTI.
Programul are drept scop
consolidarea ap`r`rii comune a
spa]iului aerian al ]`rilor membre ale
Alian]ei Nord-Atlantice.
Generalul de brigad` Lothar
Amme, pre[edintele organiza]iei care
gestioneaz` programul (NAPMO NATO Airborne Early Warning and

Pre[edintele Chinei, Hu Jintao, împreun`
PARTENERIAT
cu pre[edintele Fran]ei, Jacques Chirac, au
fost martorii semn`rii contractului-cadru de ÎNTRE EUROCOPTER
cooperare între Eurocopter [i China Aviation
{I AVIC II
Industry Corporation II (AVIC II), la data de 9
octombrie a.c.
realizarea unui nou elicopter, superior celor
Acest acord are drept scop dezvoltarea [i produse în prezent, de c`tre cele dou` companii.
Lockheed Martin a ob]inut un
contract în valoare de 625 de
milioane de dolari pentru dezvoltarea sistemului radar al programului
interna]ional de ap`rare aerian` –
Medium Extended Air Defence
System (MEADS) –, aflat în faza
de design [i dezvoltare.
Întregul program, care are la
baz` un contract multina]ional în
valoare de 3 miliarde de dolari, îi are
ca principali contractori, al`turi de
Lockheed Martin, pe MBDA – Italia,
EADS [i Lenkflugkörpersysteme –
Germania.
MEADS este un nou sistem
mobil de ap`rare aerian`, dezvoltat
în colaborare de c`tre Statele Unite,
CER SENIN ! Nr. 6 (77) ! 2004

Germania [i Italia, concept ce va
înlocui sistemele actuale de rachete
sol-aer de tip Patriot [i Hawk. MEADS
va combina protec]ia spa]iului de lupt`
aerian cu o flexibilitate f`r` precedent,
fiind capabil s` intercepteze rachete
balistice, avioane f`r` pilot [i de lupt`
de ultim` genera]ie. Sistemul de
radare al MEADS va permite
identificarea pericolului aerian în timp
util, indiferent de direc]ia din care
acesta ar veni. De asemenea, sistemul va dispune de o mobilitate
superioar` celor actuale, precum [i
de o putere de foc sporit`. {i toate
acestea – cu mai pu]ini oameni [i cu
un cost de între]inere mult mai sc`zut.

Control Programme Management
Organisation), a precizat c` va
solicita, \n noiembrie, conducerii
acesteia s` aprobe cererea de aderare
a Ungariei. |n cazul \n care aceasta
va fi acceptat`, Ungaria va deveni cel
de-al 15-lea stat membru al acestui
sistem.
Ungaria ar urma s` contribuie cu
1,1 - 1,2 miliarde de forin]i (4,4 - 4,8
milioane de euro) pentru costurile de
operare [i dezvoltare a sistemului [i
s` delege 10 - 12 ofi]eri la cartierul
general din Germania al sistemului de
control aerian.

Noul elicopter va avea încorporat`
tehnologie de ultim` genera]ie [i va fi
disponibil pe pia]` în cursul anului 2010,
urmând a acoperi cererile în cre[tere atât
ale pie]ei chineze, c#t [i ale altor pie]e aflate
în dezvoltare.

SISTEM INTERNA}IONAL
DE APÃRARE AERIANÃ
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AVIONUL UCRAINEAN AN-225 “MRIA”
INCLUS |N CARTEA RECORDURILOR
Avionul ucrainean de transport An-225 “Mria” a fost inclus \n
Cartea Recordurilor, informeaz` site-ul Companiei Na]ionale de
Radio a Ucrainei. Acest aparat de zbor a b`tut toate recordurile

privind transportul m`rfurilor de mare gabarit, au comunicat
surse din cadrul Complexului Aviatic “Antonov”. |n contul
avionului An-225 “Mria” figureaz` nu mai pu]in de 240 de
recorduri aviatice.

SISTEM PERFORMANT
DE SUPRAVEGHERE AERIANÃ
PENTRU FINLANDA
Agen]ia Spa]ial` European` (EADS) va asigura, prin
intermediul departamentului
s`u de ap`rare electronic`,
dotarea For]elor Aeriene Finlandeze cu un sistem multi
senzor de urm`rire a ]intelor
(Multi–Sensor Tracking System – MST), cu capabilit`]i
sporite de procesare [i prelucrare automat` a datelor
colectate de la mai multe
surse. Sistemul MST va oferi
în timp real fotografia situa]iei
aeriene, asigurând astfel
For]elor Aeriene Finlandeze

una din cele mai complexe [i
avansate re]ele de supraveghere aerian` din Europa.
Contractul, în valoare de
50 de milioane de euro, va fi
implementat pe etape, urmând a deveni complet opera]ional în anul 2011.
Sistemul va beneficia de
experien]a EADS, câ[tigat`
\n desf`[urarea programului
de modernizare a sistemului
de supraveghere aerian` a
NATO – AWACS –, beneficiar al aceleia[i tehnologii.

Antrenament de zbor
\n comun
O escadril` apar]in#nd Royal Air
Force, format` din 8 avioane de lupt`
Harrier GR 7, cu baza la Cottesmore, a
participat, de cur#nd, la exerci]iul de
antrenament \n comun “Flying Rhino”,

desf`[urat la baza aerian`
Caslav, \n Cehia.
Av#nd drept obiectiv antrenarea
pilo]ilor \n ac]iuni de control aerian
\naintat [i control aerian tactic la
standarde NATO, acesta
este cel de al doilea an c#nd
]ara gazd` a exerci]iului
este Cehia.
Antrenamentul din
acest an a oferit pilo]ilor

teste cu rachete
nucleare
s` poarte o \nc`rc`tur` nuclear`,

India a testat, \n data de 27 au indicat responsabili din
octombrie 2004, versiunea domeniul ap`r`rii, cita]i de
naval` a unei rachete balistice cu France Presse.
Prithvi-III a fost lansat` \n
raz` medie de ac]iune, capabil`
largul statului Orissa, \n estul
Indiei. Racheta are o raz` de 250
p#n` la 300 de kilometri [i este
echipat` cu un calculator la bord
de ultim` genera]ie [i cu un
sistem de naviga]ie iner]ial. Cu o
lungime de 8,5 metri, racheta
poate fi echipat` cu bombe incendiare sau cu fragmenta]ie,
precum [i cu un focos nuclear
\mpotriva forma]iunilor de infanteri[ti sau blindate.
India [i Pakistan testeaz` \n
mod regulat diferite variante de
rachete. |n data de 12 octombrie,
Pakistanul a testat o rachet`
balistic` de tip Hatf-V Ghauri.
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englezi [i cehi oportunitatea de a
combate, \n cadrul temelor propuse,
diferite avioane de lupt`, ca: Harrier,
MiG-21 Fishbed [i L-159 Alca.
Considerat un succes de c`tre
ambele p`r]i implicate, exerci]iul a avut
[i rolul de consolidare a bunelor rela]ii
\ntre doi parteneri NATO: Marea
Britanie [i Cehia.

DAPEX 2004

|n perioada 27 septembrie – 4 octombrie 2004 s-a desf`[urat,
\n Spania, la baza militar` de la Zaragoza, exerci]iul anual DAPEX
2004.
Echipaje ale For]elor Aeriene din Statele Unite, Fran]a,
Grecia, Portugalia, Spania [i Canada au participat cu peste 100
de avioane de lupt` (Mirage 2000, F-15, Alphajet [i F-16) la acest
exerci]iu NATO. Avionul de lupt` Eurofighter 2000 apar]in#nd
For]elor Aeriene Spaniole a participat pentru prima dat` la un
astfel de exerci]iu, din momentul intr`rii sale \n serviciu.
Principalul obiectiv vizat \n cadrul exerci]iului DAPEX 2004
a fost posibilitatea antren`rii participan]ilor \n vederea execut`rii
procedeelor tactice de lupt` aerian`.
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Ultima frontier :
MACH 10
Vehiculul hipersonic f`r` pilot “X-43A”, realizat de NASA \n cadrul programului
Hyper-X, a atins, \n data de 16 noiembrie a.c., o vitez` de aproape 10 MACH
(11.000 km/h), dobor#nd astfel recordul de 7 MACH stabilit pe 27 martie
2004 \n cadrul aceluia[i proiect.
Zborul, desf`[urat \ntr-un spa]iu aerian restric]ionat deasupra Oceanului
Pacific, a reprezentat cel de al treilea test [i ultimul al programului \n valoare de
250 de milioane dolari.
Pe baza datelor colectate de la sol de c`tre inginerii proiectului, urmeaz` a
fi construite rachete [i avioane care s` dezvolte viteze hipersonice.
Prima lansare a unei rachete
balistice “Satan” direct din zona unde
se afl` baza acestora va avea loc
\nainte de sf#r[itul acestui an, a
anun]at ministrul rus al ap`r`rii, Serghei
Ivanov, \n cursul unei \ntrevederi a
membrilor Guvernului cu pre[edintele
rus, Vladimir Putin, relateaz` RIANovosti.
Rachetele RS-20 sunt cunoscute,
conform clasific`rii NATO, drept SS 18 Satan.

Ivanov a precizat c` for]ele
strategice ruse de rachete au efectuat
[ase lans`ri [i au programat \nc` dou`
\nainte de sf#r[itul anului. De
asemenea, sunt prev`zute [i teste cu
sisteme strategice Topol-M. El a
ad`ugat c` for]ele navale au efectuat,
\n cursul acestui an, zece lans`ri de
rachete RS-20 [i au mai planificat \nc`
una.
Putin i-a cerut lui Ivanov, de
asemenea, s` preg`teasc` propuneri

RUSIA TESTEAZ~
RACHETELE
“SATAN”
pentru premierea personalului
companiei Progress [i a membrilor
trupelor spa]iale care au preg`tit [i
efectuat lansarea noii rachete ruse[ti
Soiuz-2.

INCIDENTE AVIATICE " INCIDENTE AVIATICE " INCIDENTE AVIATICE

ELICOPTERE SAR
OPRITE LA SOL

For]ele Aeriene Canadiene au decis
oprirea de la zbor a flotei de 15 elicoptere
CH-149 Cormorant, ce \ndeplineau misiuni
de cercetare [i salvare.
Decizia a fost luat` \n cursul zilei de 18
MIRAGE 2000 octombrie, dup` ce o ruptur` a fost depistat`
CH-149
la unul din rotoarele unui elicopter
CORMORANT
Cormorant.
Cauzele defec]iunii sunt investigate de c`tre o echip` de speciali[ti [i, \n func]ie de
rezultatul anchetei, vor fi luate m`surile care se impun.
“Siguran]a echipajelor care opereaz` pe aceste elicoptere este prioritatea noastr`”,
O aeronav` Mirage 2000, apar]inând For]elor
a
declarat
generalul-maior Charles Bauched, comandantul Diviziei 1 Aeriene Canadiene.
Aeriene ale Indiei, a fost avariat` la aterizare, pe
aeroportul din Mauritius, dup` ce a luat parte la un
show aerian în Port Louis, pilotul reu[ind s` scape
nev`t`mat.
O aeronav` la bordul c`reia se afla un 125 [i o aeronav` Eurofighter Typhoon. Faptele
Avionul este în curs de repara]ie [i va fi gata
membru
al familiei regale britanice a fost pe s-au petrecut \n spa]iul aerian sco]ian, \n zona
de zbor în scurt timp, a anun]at purt`torul de cuvânt
punctul
s`
intre \n coliziune cu un avion militar, golfului Morecambe.
al For]elor Aeriene ale Indiei. Potrivit sursei, avionul
Un purt`tor de cuv#nt al ministerului a
a fost avariat deoarece pilotul nu a scos trenul de relateaz` Sky News.
declarat
c` a fost declan[at` o anchet`. Unica
Ministerul
Ap`r`rii
a
anun]at
c`
s-a
\nregistrat
aterizare. Aeronava Mirage f`cea parte dintr-un
fiic`
a
reginei
Marii Britanii, \n v#rst` de 54 de
un
incident
\n
care
au
fost
implicate
avionul
HS
grup de [ase avioane ce se întorcea acas` dup`
ani, se \ndrepta c`tre Portsoy, unde urma s`
ce participase la un exerci]iu demonstrativ în Africa
viziteze un complex sportiv. Palatul Buckingham
de Sud. La spectacolul aerian din Port Louis au
nu a acordat o foarte mare aten]ie incidentului,
participat aproximativ 25.000 de spectatori.
preciz#nd c` [i prin]ul Charles a trecut printr-o
Acesta este al doilea incident într-un interval
de 10 zile în care este implicat un Mirage 2000
\nt#mplare asem`n`toare anul trecut.
apar]in#nd Indiei. Cu o s`pt`mân` în urm`, un
Avionul Eurofighter Typhoon efectua un
avion de acest tip s-a pr`bu[it lâng` Gwalior, dup`
zbor de antrenament, iar acesta a fost primul
ce ap`ruser` probleme serioase la trenul de
incident \n care a fost implicat un avion militar
aterizare. Pilotul s-a catapultat în condi]ii de
de acest tip, a precizat un purt`tor de cuv#nt al
siguran]`.
Ministerului Ap`r`rii.

MIRAGE 2000 –
ATERIZARE FOR}ATÃ

EUROFIGHTER ... CONTRA HS 125

HS 125
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FOR}ELE
AERIENE REGALE
ALE MARII BRITANII
For]ele Aeriene Regale ale Marii Britanii au o istorie impresionant`, al c`rei punct de origine \l
reprezint` anul 1912, c#nd au fost \nfiin]ate Corpurile Aeriene Regale. Anul 1918 marcheaz` crearea
oficial` a For]elor Aeriene Regale ale Marii Britanii, rezultat al comas`rii Corpurilor Aeriene Regale
cu Serviciul Aerian Naval Regal. |n acela[i an, pentru structura nou \nfiin]at`, au fost create emblema
[i cocarda de reprezentare, care de-a lungul timpului au suferit doar mici modific`ri.
Personalul For]elor Aeriene Regale [i-a c#[tigat prestigiul [i faima, de-a lungul timpului, \n
confrunt`ri precum “B`t`lia Marii Britanii” (1940), “B`t`lia Ceylonului” (1940), “Debarcarea din
Normandia” (1944), “R`zboiul insulelor Falkland” (1982), “R`zboiul din Golf” (1991), “R`zboiul
din Kosovo” (1999).

Organizare
Structura de comand` a
For]elor Aeriene Regale este
\mp`r]it` \n trei mari componente: Comandamentul de
Lupt` (Strike Command),
Comandamentul de Instruire
[i Personal, Comandamentul
Asisten]` Echipamente.
Strike Command reprezint` cea mai important`
component` a For]elor Aeriene
Regale, av#nd ca personal
28.000 de militari [i 5.800 civili,
iar ca tehnic` de lupt` 500 de
aeronave dispuse \n 42 de
unit`]i. |n prezent, particip` cu
for]e [i mijloace la opera]iuni
din Irak, Kosovo [i Afganistan,
men]ine for]e la nivel minim \n
Cipru, Gibraltar, Insula Ascen-

efectiv` [i eficient`
oric#nd [i oriunde \n
lume.

Tehnicã
de luptã

Pentru misiunile de
atac, For]ele Aeriene
Regale utilizeaz` aeronave de tipul Harrier,
Jaguar, Tornado GR4 [i,
mai nou, Eurofighter.
Aeronavele Harrier (85
Aeronava Boeing C-17, destinat` transportului strategic de
buc`]i la nivelul anului
trupe [i logistic`
2003) sunt destinate
Aerian` High Wycombe, loc
misiunilor de sprijin aerian
aerodromuri, la care se adaug`
din care se planific` misiunile
apropiat. Prima aeronav` de
[i o unitate de instruire din
pentru cele trei grupuri din
Canada. Grupul nr. 2,
compunere. Grupul nr. 1,
cunoscut [i ca Grupul
cunoscut [i ca Grupul de Lupt`
de Sprijin pentru Lupt`
Aerian`, este \nzestrat cu aeronave de
transport strategic [i
tactic, precum [i de
realimentare \n aer.
Grupul de Management al Luptei este
denumirea consacrat` a Grupului 3,
care \ntrebuin]eaz`
aeronavele de recunoa[tere maritim`,
elicopterele d e s t i nate misiunilor de
c`utare-salvare,
precum [i sistemele
de avertizare timpurie, at#t de la sol,
c#t [i aeropurtate.
Strike Command
Canberra PR-9 \ntr-o misiune de recunoa[tere tactic`
reprezint` “din]ii”
For]elor Aeriene ReElicopterul Sea King execut#nd o
Aerian`, are \n dotare avioagale [i, indiferent de
sion [i Insulele Falkland.
misiune specific` de c`utarenele de lupt` rapide, incluz#nd
provocare, este capabil
Cartierul general al Strike
salvare
[i Joint Force Harrier, opt
s` ofere putere aerian`
Command se afl` la Baza
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ap`rare aerian` sunt
utilizate aeronave de tip
Sentry (7 \n 2003) [i
Tornado F3 (118 \n 2003).
Cu ajutorul aeronavelor Canberra (7 \n
2003), Nimrod (30 \n
2003) [i Tornado GR4
sunt executate misiuni
de recunoa[tere [i
patrulare maritim`.
Pentru transport [i
realimentare \n aer,
For]ele Aeriene Regale
utilizeaz` aeronave de
tipul C-17A GlobeAvioanele Tornado, cu geometrie variabil`, se afl` \n uz
master (4 \n 2003),
din anul 1980
Hercules (55 \n 2003),
Tristar (9 \n 2003) [i
\nregistreaz` [i \n cazul esca\n 2003) [i Sea King (25 \n
VC-10 (20 \n 2003). De asemedrilelor de atac. De asemenea,
2003). |n ceea ce prive[te
nea, pentru transportul truescadrilele de transport s-au
misiunile de c`utare-salvare,
pelor [i misiuni de c`utareredus cu o treime. Firesc,
conform statisticilor, \n 2003,
procesul de restructurare a
For]ele Aeriene Regale au
dus [i la diminuarea personaprimit aproximativ 2.000 de
lului cu aproximativ 18 la sut`,
solicit`ri [i au asistat 1.400 de
astfel c`, \n prezent, \n For]ele
persoane.
Aeriene Regale sunt 75.000 de
Instruirea tinerilor pilo]i se
oameni.
efectueaz` cu avioane de tipul
Finalizarea procesului de
Hawk (120 \n 2003), Tucano
restructurare a dus la trans(128 \n 2003), Firefly (45 \n
formarea For]elor Aeriene
2003), Tutor (99 \n 2003) [i
Regale \ntr-o structur` mult
Griffin (11 \n 2003).
mai mobil`, eficient`, capabil`
s` ac]ioneze oric#nd [i
oriunde \n lume. La acest
lucru vor contribui din plin [i
achizi]iile de tehnic` de lupt`
|n ultimii 15 ani, For]ele
ce urmeaz` a fi efectuate \n
Aeriene Regale au trecut
viitorul apropiat, const#nd \n
printr-un amplu proces de
aeronave F-35 JSF, Hawk 128
restructurare. Astfel, dac` \n
Elicopterele Chinook HC 2 sunt destinate transportului
[i Airbus A-330.
1990 existau 12 escadrile
de trupe [i logistic` \n teatrul de opera]ii
opera]ionale destinate misitrece la executarea de misiuni
unilor de ap`rare aerian`, \n
salvare sunt utilizate elicoptere
C`pitan
specifice.
2004 mai exist` doar cinci
de tipul Chinook (48 \n 2003),
CRISTIAN PREDA
|n cadrul misiunilor de
escadrile. Aceea[i situa]ie se
Puma (39 \n 2003), Merlin (22
acest tip a intrat \n serviciu \n
1969, fiind unica din lume, la
acea vreme, \nzestrat` cu
revolu]ionarul sistem de
decolare-aterizare pe vertical`.
|n anul 1973, For]ele Aeriene
Regale au fost \nzestrate cu
primele avioane Jaguar, destinate misiunilor de v#n`toarebombardament. |n 2003, RAF
aveau \n dotare 62 de aeronave
Jaguar. Misiunile de interdic]ie
aerian`, recunoa[tere [i ap`rare aerian` sunt executate cu
aeronavele Tornado GR4 (143
\n 2003), intrate \n uz \n 1980.
Aeronavele multirol Eurofighter
Typhoon au intrat \n serviciul
For]elor Aeriene Regale \ncep#nd cu anul 2004. Timp de doi
ani se va face trecerea pe acest
tip de avion, dup` care se va

Perspective

Avionul multirol Eurofighter Typhoon reprezint` cea mai modern` achizi]ie
a For]elor Aeriene Regale ale Marii Britanii
CER SENIN ! Nr. 6 (77) ! 2004
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PROPUNERE
PENTRU
CONSTRUIREA
UNUI COSMOPORT

SMART-1 – cumul
de misiuni

Rusia a propus, de cur#nd, at#t
Statelor Unite, c#t [i altor ]`ri interesate
de explorarea spa]iului, un proiect
comun privind construirea unui
cosmoport care s` permit` lansarea
zborurilor c`tre Marte [i c`tre satelitul
natural al P`m#ntului, Luna. Loca]ia
sugerat` de c`tre Rusia este complexul
spa]ial de la Baikonur, din Kazahstan.
“Construc]ia Cosmoportului va
face posibil` lansarea vehiculelor \n
c`l`torii interplanetare [i explorarea altor
planete din sistemul solar. Cele mai
importante misiuni ale proiectului ar
putea fi realizarea zborului cu echipaj
uman spre Marte, precum [i
construirea unei baze spa]iale pe Lun`”,
a declarat Vyacheslav Davidenko,
secretarul de pres` al Agen]iei Spa]iale
Ruse, citat de Interfax.

“Virgin” va folosi
tehnologia
SpaceShipOne
pentru
zboruri turistice
Virgin Group
Group, conglomeratul
de]inut de miliardarul Richard Branson,
[i-a anun]at parteneriatul cu Mojave
Aerospace Ventures \n vederea folosirii
tehnologiei SpaceShipOne pentru
zboruri suborbitale comerciale. Branson
a anun]at c` Virgin Galactic, o nou`
filial` Virgin, va folosi tehnologia
SpaceShipOne pentru noi vehicule de

pasageri, care vor fi construite de
Scaled Composites conform unui
contract separat. Navele se vor baza
pe designul SpaceShipOne, dar vor
avea o capacitate de cinci pasageri.
Primul vehicul de acest fel, numit Virgin
SpaceShip Enterprise, va intra \n
serviciul comercial \n anul 2007.
Zborurile vor avea loc, ini]ial, de pe
Aeroportul Mojave din California, de
unde decoleaz` acum SpaceShipOne,
dar Branson a declarat c` va dori s` se
zboare [i din alte loca]ii din Marea
Britanie sau Australia. Licen]a va costa
Virgin p#n` la 21,5 milioane de dolari \n
15 ani, \n func]ie de num`rul de vehicule
construite. Totodat`, compania are \n
plan s` investeasc` 100 milioane de
dolari \n acest parteneriat, iar profitul
din zborurile suborbitale Virgin Galactic
va fi reinvestit pentru a dezvolta
urm`toarele vehicule, inclusiv cele
capabile s` ajung` pe orbit`.
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SMART-1, acum \n drum spre Lun`, a efectuat peste
80 de milioane de kilometri. C`l`toria sa a \nceput pe 27
septembrie 2003, c#nd satelitul a fost lansat cu o rachet`
Ariane 5 de la Kourou, Guyana Francez`. De atunci, orbitele

sale se m`resc progresiv \n jurul P`m#ntului, pentru a fi
capturat de gravita]ia lunar` \n noiembrie.
SMART-1 a fost conceput pentru dou` scopuri. Primul
este pur tehnologic: s` demonstreze [i s` testeze un num`r
de tehnici spa]iale care s` fie aplicate \n viitoarele misiuni
interplanetare. Al doilea scop este [tiin]ific, fiind dedicat “[tiin]ei
lunare”. El reprezint`, totodat`, [i primul test european al unui
satelit propulsat \n \ntregime de un motor cu ioni. Lunga
c`l`torie \n spa]iu este necesar` pentru ca motorul cu ioni s`
func]ioneze [i s` fie testat pe o distan]` comparabil` cu o
expedi]ie interplanetar`. Misiunea ESA – SMART-1 testeaz`,
de asemenea, comportamentul navei \n timpul manevrelor
de schimbare a orbitei. Acestea se impun \n c`l`toriile
interplanetare [i folosesc for]ele gravita]ionale ale corpurilor
cere[ti pentru a c#[tiga accelera]ie [i a ajunge c`tre destina]ia
final`, economisind, \n acela[i timp, combustibil. |n cazul lui
SMART-1, atrac]ia gravita]ional` a Lunii a fost exploatat` \n
trei manevre de “rezonan]` lunar`”. Primele dou` au avut loc
\n august [i septembrie 2004. Ultima a avut loc pe 12
octombrie. Datorit` ultimului impuls, SMART-1 va mai efectua
2 orbite \n jurul P`m#ntului, f`r` a fi nevoit s` porneasc`
motorul dec#t pentru unele mici corec]ii de traiectorie. Acela[i
impuls va permite navei s` intre \n raza de atrac]ie a Lunii [i
s` orbiteze \n jurul Lunii.
|n ianuarie 2005, va ajunge pe orbita final` opera]ional`
(\ntre 3.000 [i 300 de kilometri deasupra polilor lunari). Timp
de [ase luni din acel moment, SMART-1 va identifica
elementele-cheie de pe suprafa]a lunar` [i va investiga date
privind formarea Lunii.

“FORAJ”
PE COMET~!
Naveta NASA “Deep Impact” [i-a
\nceput aventura spa]ial` la data de 18
octombrie anul curent, c#nd a ajuns \n
Florida pentru testele finale \n vederea
lans`rii sale, programat` la 30 decembrie,
de c`tre o rachet` Boeing Delta II, de la
baza Cape Canaveral.
“Deep Impact” este destinat` pentru
a lansa o bomb` pe suprafa]a cometei
“Tempel 1” la data de 4 iulie 2005, moment
\n care cometa se va afla la o distan]` de
133,6 milioane de kilometri fa]` de
P`m#nt. |n momentul impactului, bomba
va atinge o vitez` de 37.000 de kilometri
pe or`, iar detonarea celor 372 de
kilograme de explozibil va produce un

crater de dimensiunile unui teren de fotbal.
|n tot acest timp, naveta “Deep Impact” se va roti \n jurul cometei, colect#nd
fotografii [i date care vor fi trimise pe P`m#nt
aproape instantaneu.

Prin aceast` misiune, cercet`torii
sper` s` arunce o privire sub \nveli[ul
cometei, pentru a culege date care s`
aduc` r`spunsuri unor \ntreb`ri de baz`
referitoare la formarea sistemului solar.

Sculptur` \n spa]iu
Moartea unei stele creeaz` \n spa]iu o
sculptur` din gaz [i praf. Cat’s Eye este una
dintre cele mai complexe nebuloase planetare
v`zute p#n` acum \n spa]iu. Aceasta s-a format
\n momentul \n care steaua-soare a degajat \n
exterior un strat de gaz, form#nd astfel o nebuloas`
str`lucitoare compus` din dou` uimitoare imagini
gemene.
Telescopul Hubble a surprins pentru prima dat`
complicata structur` compus` din nucleu [i forme
concentrice de gaz \n anul 1994. Aceast` nou`
imagine, surprins` cu o camer` avansat` pentru
cercetare, dezv`luie frumuse]ea celor 11 sau mai
multe inele concentrice din gaz [i praf ce formeaz`
nebuloasa Cat’s Eye.
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MISTERE PE TITAN

Imaginile transmise de sonda Cassini a NASA
cu cel mai mare satelit al lui Saturn, Titan, au ridicat
\ntreb`ri dup` \ntreb`ri.

SISTEM DE SATELI}I
MILITARI

Primele imagini transmise de Cassini, luate
\n infraro[u, pentru a putea penetra norii, au
dezv`luit un peisaj cu obiecte \ntunecoase [i
luminoase, dar mai ales absen]a craterelor de
impact.
Aceste imagini sugereaz` existen]a unor
procese tectonice care modeleaz` \n continuu
suprafa]a satelitului planetei Saturn – Titan, dar
cercet`torii nu au date suficiente, majoritatea acestor
idei fiind specula]ii.
Cassini va trece pe l#ng` Titan de mai multe
ori \n timpul misiunii sale [i va deta[a sonda spa]ial` european` Huygens, \n atmosfera lui Titan, \n
ianuarie 2005.

Racheta
purt`toare
Kosmos3M

La sf#r[itul lunii septembrie, Rusia a plasat pe orbit` nu mai pu]in de
trei sateli]i militari.
Astfel, o rachet` purt`toare Kosmos-3M a fost lansat`, \n data de
23 septembrie, de pe cosmodromul Plesetsk, din nordul Rusiei, av#nd
drept misiune plasarea, pe o orbit` joas` a P`m#ntului, a unei perechi de
doi sateli]i militari de comunica]ie. Autorit`]ile nu au oferit informa]ii
am`nun]ite privind destina]ia celor doi sateli]i, rezum#ndu-se la a declara
c` ace[tia fac parte dintr-un sistem orbital de sateli]i militari.
|n data de 25 septembrie, o rachet` Soyuz a fost lansat` de pe acela[i cosmodrom Plesetsk, plas#nd pe orbit` un
alt satelit. Dup` toate probabilit`]ile, de data aceasta este vorba de un satelit militar de recunoa[tere.

SCHIMB DE
TUR~ PE ISS
Expedi]ia 9 de pe Sta]ia Spa]ial`
Interna]ional` [i-a \ncheiat cu succes
misiunea. Cei doi membri ai echipajului
– comandantul Gennady Padalka [i
cercet`torul Mike Fincke – s-au \ntors

Gennady Padalka
pe P`m#nt, \n data de 23 octombrie
a.c., dup` [ase luni petrecute la bordul
ISS, timp \n care au asamblat mai
multe componente ale sta]iei,
aduc#ndu-[i astfel o contribu]ie

MARS ODYSSEY \[i prelunge[te aventura
Satelitul NASA Mars Odyssey
Odyssey,, ce orbiteaz`
\n jurul Planetei Ro[ii de aproape 3 ani, \[i va prelungi
misiunea cu \nc` 2 ani. Satelitul a fost lansat \n aprilie
2001 [i a intrat pe orbita mar]ian` [ase luni mai t#rziu,
\ncep#nd observa]iile [tiin]ifice \n februarie 2002.
Extinderea misiunii va permite receptarea mai multor
date despre Planeta Marte, p#n` \n septembrie 2006.
Camerele video [i spectrometrele au analizat clima [i
compozi]ia scoar]ei mar]iene, descoperind prezen]a
apei sub forma unor depozite de ghea]` \n regiunile
polare ale planetei. Mars Odyssey a fost folosit [i ca
releu de comunica]ii, recept#nd transmisii de la cele
dou` rovere mar]iene [i retransmi]#ndu-le c`tre
P`m#nt.
Nava \[i va continua acest rol \n perioada
urm`toare, dar va studia condi]iile atmosferice p#n`
c#nd urm`torul satelit NASA, Mars Reconnaissance
Orbiter, va ajunge la Planeta Ro[ie \n 2006 [i va fr#na
\n atmosfera superioar` pentru a-[i ajusta orbita.
Extinderea misiunii va costa 35 milioane de dolari,
cam 12 procente din costul ini]ial al acesteia.

ATEN}IE,
PIC~ SATELI}I!
O sec]iune recuperabil` apar]in#nd unui
satelit de cercetare chinez, ce purta probe ale
unor experimente [tiin]ifice realizate \n spa]iu,
s-a pr`bu[it, la 17 octombrie a.c., pe o cas` din
satul Penglai, provincia Sichuan.
De[i capsula nu a suferit avarii grave, casa
lovit` a fost distrus` \n totalitate. Locatarii
acesteia au sc`pat cu via]` deoarece \n momentul
impactului nu se aflau acas`.
Nu au fost dezv`luite posibilele cauze ale
accidentului, \ns` exper]ii chinezi au dat
asigur`ri c` a fost vorba de un simplu accident,
CER SENIN ! Nr. 6 (77) ! 2004

tehnologia recuper`rii unor astfel de capsule
folosit` de China fiind printre cele mai bune
din lume.

Mike Fincke
important` la realizarea unuia dintre
cele mai frumoase visuri ale omenirii
– casa din cer.
Padalka [i Fincke au predat
[tafeta echipajului expedi]iei zece,
format din cosmonau]ii Salizhan
Sharipov –comandant – [i Leroy Chiao.

ACORD
RE|NNOIT
|NTRE NASA
{I ROSKOSMOS
Oficiali ai NASA [i ai Agen]iei
Spa]iale Ruse (Roskosmos) au
anun]at, \n data de 18 octombrie,
prelungirea acordului de utilizare a
navetei Soyuz pentru \ntre]inerea ISS,
p#n` \n anul 2006.
NASA va pl`ti Agen]iei Spa]iale
Ruse serviciile oferite folosind un
sistem gen “troc”, nefiind specificate
detalii ale acestui schimb. Este posibil
\ns` ca negocierile s` conduc` la o
extindere a \n]elegerii p#n` \n anul
2010. Tragedia navetei Columbia a avut
drept urmare sistarea de c`tre NASA
a zborurilor spa]iale, p#n` la revizuirea
sistemului de siguran]` a navetelor.

Pagini realizate de
MIRCEA HARITON
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OFENSIVA SOFT
Conflictele militare majore din
ultimele [ase decenii ale secolului
XX au n`scut [i au impus ideea
r`zboiului electronic aeropurtat. Un
r`zboi desf`[urat cu mijloace de
lupt` “inteligente”, \n cadrul c`ruia
“greul” \l duc aparatele [i sistemele
electronice cu un grad ultra\nalt de
tehnicizare [i o eficien]` mult
sporit` \n raport cu mijloacele
clasice, tradi]ionale. |n prezent,
majoritatea doctrinelor armatelor
moderne consider` r`zboiul
electronic ca fiind o parte integrant`
a luptei armate, iar tehnicile [i
sistemele electronice sunt situate la
acela[i nivel de importan]` cu
mijloacele [i sistemele obi[nuite de
lupt`. {i, \n mod logic, “ofensiva
electronic`” a determinat [i
perfec]ionat “defensiva electronic`”,
cu principalul ei pivot – ap`rarea
\mpotriva instala]iilor electronice
dispuse pe mijloacele de atac cu
sau f`r` pilot ale inamicului.

No]iunea de r`zboi electronic (EW –
Electronic Warfare) este definit` de literatura
de specialitate occidental` drept o ac]iune
militar` care presupune utilizarea energiei
electromagnetice \n scopul determin`rii,
explor`rii, reducerii [i prevenirii utiliz`rii ostile
a spectrului electromagnetic, c#t [i ac]iunea
care favorizeaz` folosirea \n scopuri proprii a
acestuia. Altfel spus, un control determinant
asupra spectrului electromagnetic [i
informa]ional confer` un atu hot`r#tor \n
c#[tigarea suprema]iei \n c#mpul de lupt`
modern.
Potrivit istoricului R. Jones,
r`zboiul electronic [i-a semnat
actul de na[tere \n timpul
opera]iilor celui de-al doilea
r`zboi mondial, dar, ulterior,
mijloacele de lupt` electronice
s-au perfec]ionat continuu [i au
jucat un rol din ce \n ce mai
important, devenind factor
cvasidecisiv \n ob]inerea victoriei.
R`zboiul din Coreea (anii
‘50). În timpul confrunt`rilor din
Peninsula Coreean`, americanii
au folosit cu succes o serie de
platforme aeriene (B-26) pe care
erau montate sisteme ECM (contram`suri electronice) configurate
B-26
într-o structur` modular`. De
asemenea, pentru prima dat` pe
aceste platforme au fost încorporate [i unele categorii de sta]ii de cercetare
radiotehnic`.
R`zboiul din Vietnam (anii ‘60).
R`zboiul din Vietnam consacr` apari]ia [i
utilizarea masiv` a rachetelor antiradioloca]ie
de prim` genera]ie (SUA), [i anume, cele de
tip Shrike [i Standard-Arm. Distan]a de ac]iune
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R~ZBOIUL ELECTRONIC
AEROPURTAT |N CONFLICTELE
SECOLULUI XX

R`zboaiele din Orientul apropiat (1967
[i 1973). Aceste conflicte au marcat apari]ia
r`zboiului electronic total, purtat la nivelul tuturor
categoriilor de arme, dar în special între ap`rarea
antiaerian` arab` (dotat` cu sisteme de rachete
antiaeriene sovietice de tip Volhov, Dvina, Strela,
Kub etc.) [i avia]ia statului israelian. Iat` un
exemplu: israelienii au folosit avioane de
cercetare f`r` pilot care au simulat un atac aerian
asupra pozi]iilor sistemelor de ap`rare antiaerian` arabe dispuse în valea Bekaa. În încercarea
arabilor de a da o ripost` ferm` acestui atac,
complexele de ap`rare antiaerian` [i-au descoperit,
practic, frecven]ele de lucru,
care au fost astfel monitorizate
[i memorate. În consecin]`,
atacul real ulterior al avia]iei
israeliene a fost unul devastator.
De asemenea, au fost
utilizate containere acro[ate,
de tipul AN/ALQ-71, [i
AN/ALE-29 (con]ineau 32 de
cartu[e cu dipoli), capcane în
infraro[u [i termice. S-a utilizat
pe scar` larg` dezinformarea
de tip imitativ: astfel, o divizie
de tancuri egiptean` a fost
îndrumat` prin ordine false,
transmise în canalele proprii,
este unul din primele avioane pe care s-au montat
la 180 de grade fa]` de direc]ia
sisteme de contram`suri electronice
de atac ordonat`.
Practic, cu aceste conflicte
avioane B-52 [i avioane de cercetare tactic`
din Orientul Apropiat s-a încheiat prima etap`
RF-101A. S-au utilizat pe scar` larg` bruiajul
a evolu]iei r`zboiului electronic, [i anume, etapa
pasiv [i ]intele false împotriva subsistemelor
sa conceptual`.
radar din structura ap`r`rii antiaeriene
vietnameze (complexe de rachete antiaeriene
R`zboiul din Insulele Malvine (1982).
cu b`taie medie, de tip Volhov). De asemenea,
Conflictul anglo-argentinian a pus într-o nou`
bruiajul activ de zgomot [i-a demonstrat [i el pe
lumin` importan]a r`zboiului electronic în toate
deplin eficien]a.
etapele de desf`[urare ale unui r`zboi în general.
a acestora era îns` modest`, de circa 15 – 35
km. Practic, pentru prima dat` în istoria
r`zboiului electronic, s-a confirmat faptul c` lupta
ECM-ECCM (contra contram`suri electronice)
este o lupt` a resurselor. Astfel, la ac]iunea
rachetelor antiradioloca]ie americane,
vietnamezii au r`spuns prin utilizarea sistemelor
radar cu emisie intermitent`. În continuare,
americanii au optat pentru dezvoltarea [i
utilizarea rachetelor antiradioloca]ie de genera]ia
a doua, cu memorie.
Cercetarea electronic` s-a efectuat cu
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Contram`surile electronice ale englezilor au
constat, în principal, în utilizarea bruiajului pasiv
[i activ în lupta naval`. Acest bruiaj s-a dovedit
foarte eficient împotriva rachetelor dotate cu
sisteme de dirijare prin radar. În consecin]`,
succesul rachetelor antinav` Exocet folosite de
argentinieni a fost de circa 50 la sut` (3 din 6
rachete lansate [i-au atins ]inta), iar a celor
sol-nav` a fost de doar 25 la sut` (o rachet` din
4 lansate [i-a atins ]inta). De asemenea, este
foarte important de [tiut faptul c`, prin
scufundarea navei-amiral a flotei engleze,
“Shefield”, acest conflict a fost ultimul în care
s-au putut confrunta armamente din aceea[i
genera]ie tehnologic` (racheta de fabrica]ie
francez` Exocet se afla atât în dotarea argentinienilor, cât [i a englezilor).
Pentru contracararea atacurilor aeriene cu
rachete antinav`, englezii au utilizat proiectile
antirachet` nedirijate de tip Korvus, Seafan,
Stockade etc., înc`rcate cu dipoli antiradar
realiza]i din vat` de sticl` metalizat`, folii de
aluminiu [i alte materiale reflectorizante. De
asemenea, pentru formarea norilor de bruiaj
pasiv s-au folosit dispozitive mecanice de
împr`[tiere a pachetelor cu dipoli reflectorizan]i
în atmosfer`. Sistemele pirotehnice de
împr`[tiere nu au fost utilizate, deoarece puteau
conduce la lipirea [i, respectiv, compactizarea
elementelor reflectorizante (cre[terea lor în
greutate), ceea ce ar fi condus la sc`derea
perioadei de evolu]ie a norilor de dipoli.
Pentru a prelungi sta]ionarea norilor de
dipoli reflectorizan]i, s-a ales varianta ca dipolii
elementari s` pluteasc` liber în curen]ii de aer,
ceea ce le-a permis s` execute o rota]ie continu`
sub un unghi de 45 de grade fa]` de vertical`,
contracarând astfel contram`surile inamicului
(capetele de autodirijare ale majorit`]ii
rachetelor sunt active doar pentru o singur`
component` a câmpului electromagnetic reflectat

dispune de o baz` proprie de date con]in#nd
caracteristicile radarelor inamicului, c#t [i ale
celor proprii (circa 2.000 de tipuri de radar). De
asemenea, con]inutul acestei baze de date putea
fi îmbog`]it [i în mod dinamic. Astfel, pentru

|nc`rc`turi de tip Flares, una din tehnicile de reducere a vulnerabilit`]ii
aeronavelor de transport, \n special pe timpul efectu`rii procedurilor
de decolare sau aterizare
determinarea parametrilor unui radar, era
necesar` achizi]ia unui singur impuls al acestuia,
în banda de lucru 1–18 GHz, iar precizia
m`sur`torii în frecven]` era de aproximativ 1,5
MHz, iar în azimut de circa 3 grade.
Un alt sistem de contram`suri utilizat pe scar`
larg` de britanici în acest conflict a fost cel numit
Protean/Matilda, capabil s` determine parametrii
de func]ionare ai radarelor capetelor de
autodirijare ale rachetelor de la o distan]` de
aproximativ 10 km fa]` de ]inta selectat` [i,
ulterior, s` declan[eze formarea norului de dipoli
reflectorizan]i în zona acestei ]inte.

Lansarea unei rachete de croazier` Tomahawk de pe o nav` de r`zboi.
Informa]iile introduse \n memoria capetelor de autodirijare confer` acestei
arme o precizie... electronic`
de la ]int`, fie cea cu polarizare vertical`, fie cea
cu polarizare orizontal`). Datorit` folosirii
eficiente a bruiajului pasiv, dar [i a celui activ,
nici un avion britanic Sea Harrier nu a putut fi
lovit cu rachete autodirijate prin radar, lansate
de la sol. {i, deoarece racheta Exocet dispunea
de facilitatea de a se autodirija pe sursa de
semnal de bruiaj activ, s-a preferat ca timpul de
lucru efectiv al generatoarelor de bruiaj activ s`
fie limitat.
Pentru realizarea cercet`rii electronice,
englezii au utilizat sistemul Ebby Hill, care
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R`zboiul din Golf (1991). Pentru
preg`tirea interven]iei coali]iei multina]ionale în
Irak, cercetarea electronic` a adversarului a
început pe scar` larg` înc` din vara anului 1990,
prin intermediul sateli]ilor . Cu informa]iile astfel

Un alt element important care a ap`rut în
cadrul r`zboiului din Malvine a fost legat de
compatibilitatea electromagnetic` ce trebuie s`
existe între multitudinea de mijloace [i sistemele
electronice care echipeaz` o platform` purt`toare.
Astfel, rolul de prim rang al problemei compatibilit`]ii electromagnetice a fost în]eles pe deplin
de englezi, dar cu pierderi grele, atunci când o
rachet` argentinian` Exocet a lovit distrug`torul
Shefield tocmai în momentul când sistemul s`u
radar de avertizare fusese oprit pentru c` perturba
desf`[urarea unei leg`turi prin satelit cu Londra.

ob]inute, americanii [i-au putut actualiza bazele
de date. Informa]iile referitoare la obiectivele
irakiene de lovit au fost introduse în memoria
capetelor de autodirijare ale rachetelor de
croazier` de tip Tomahawk [i Cruise, lansate
ulterior de pe nave de suprafa]` [i submarine.
De asemenea, pentru monitorizarea spa]iului
electromagnetic irakian (cercetare electronic`
îndep`rtat`), au fost utilizate platforme aeriene
de tipul AWACS, U-2 [i TR-1. Ponderea lovirii
obiectivelor irakiene de interes prin mijloace de
autodirijare radar a sc`zut în favoarea sistemelor
de autodirijare optoelectronice, aceasta deoarece
Irakul dispunea de o serie de generatoare de
bruiaj activ radar performante, de provenien]`
ruseasc`. Spre exemplu, pentru capetele de
autodirijare laser, marcarea cu laser a obiectivelor
irakiene (în special bateriile de rachete
antiaeriene de tip Scud) din adâncimea teritoriului
a fost executat` prin intermediul trupelor de
diversiune.
Cu 24 de ore înainte de declan[area
opera]iunilor militare terestre, alia]ii au utilizat
pe scar` larg` sistemele Sky Shadow pentru
executarea contram`surilor fa]` de mijloacele [i
sistemele electronice irakiene. De asemenea,
au fost utilizate rachetele antiradioloca]ie de tip
Harm [i Shrike, respectiv bruiajul activ de baraj
împotriva sistemelor radar, radio, de radionaviga]ie [i radioreleu. Denumirea de scut electronic
folosit` de alia]i în acest sens este sugestiv` pentru
a scoate în eviden]` amploarea m`surilor
executate.
Avioanele de tipul EF-111 au zburat în fa]a
forma]iunilor de atac [i au realizat acoperirea
acestora prin bruiaj activ de baraj [i de imitare.
Ulterior, ac]ionau avioanele de atac de tip F-4G
[i F-117, care dispuneau [i de rachete
antiradioloca]ie.
În toate atacurile aeriene, avioanele de
lupt` au fost înso]ite de avioane destinate
r`zboiului electronic care au realizat acoperirea
prin bruiaj a acestora, fapt ce a determinat ca
reac]ia ap`r`rii antiaeriene irakiene aproape s`
nu existe sau, în cel mai bun caz, aceasta s` se
rezume la utilizarea mijloacelor de foc clasice.
|n conflict au fost utilizate pe scar` larg` [i

37

OFENSIVA SOFT
avioanele invizibile radar, realizate în tehnologia
stealth.
Toate avioanele de vân`toare-bombardament ale coali]iei au fost dotate cu mijloace
de protec]ie electronic` individual`, în sensul
c` pilotul era avertizat în momentul când avionul
s`u evolua în caracteristica de directivitate a
unui sistem de ap`rare antiaerian` irakian
(avertizare în infraro[u, termic, radar etc.) [i,
imediat, erau lansate, automat, contram`surile
specifice, de tipul dipolilor antiradar sau
capcanelor termice ori para[utelor luminoase.
Totodat`, dirijarea bombelor de avia]ie pe
fascicul laser a fost realizat` prin iluminarea
]intelor de interes cu ajutorul unui avion
specializat, care evolua în afara zonei de ac]iune
a sistemelor de ap`rare antiaerian` (uneori,
eficacitatea sistemelor dirijate pe fascicul laser
a fost sc`zut` datorit` condi]iilor specifice de
de[ert).
În alt` ordine de idei, acest conflict a
confirmat performan]ele sistemului de ap`rare
antirachet` american Patriot (împotriva
rachetelor sol-sol Scud utilizate de irakieni) [i a
imensei oportunit`]i create de folosirea
sistemului de pozi]ionare global` GPS (care se
consider` c` a fost una din cheile succesului
opera]iunii Desert Storm). De asemenea, acest
r`zboi a marcat [i începutul folosirii pe scar`
restrâns` a unor opera]iuni militare neconven]ionale (ionizarea atmosferei, suspensii de
grafit pentru avarierea sistemului energetic
irakian etc.).
În final, ca o concluzie asupra conflictului
electronic din Golf, se poate afirma c`
opera]iunile de bruiaj [i blocare electronic`
executate de alia]i au fost devastatoare pentru
sistemul de ap`rare antiaerian` irakian [i au
asigurat acestora o suprema]ie aerian` absolut`.
Prin urmare, putem afirma, f`r` teama de a gre[i,
c` acest conflict militar întrune[te toate
caracteristicile unui r`zboi electronic total.

scopul împiedic`rii îndeplinirii misiunilor de c`tre
în`l]imea de 500 m). De asemenea, ]intele
aceasta. Totodat`, s-a urm`rit generarea unei conaeriene
descoperite
au
prezentat
frunt`ri directe între avia]ie [i propria ap`rare
caracteristicile elicopterelor.
antiaerian` (prin neutralizarea aparaturii de recuSe apreciaz` c` bruiajul activ [i pasiv de
noa[tere amic-inamic existente în dotarea armatei).
Sistemele radar proprii, în
toate gamele de frecven]`, au
fost bruiate sistematic cu
ajutorul bruiajului pasiv [i
activ, practic situa]ia aerian`
deasupra teritoriului României fiind sufocat` de
multitudinea ]intelor false
simulate (au fost descoperite,
ulterior, generatoare de
bruiaj activ miniaturale,
baloane meteorologice
Sistemele ECM de la bordul aeronavelor de lupt`
pentru executarea bruiajului
permit pilotului efectuarea de manevre pentru
pasiv etc.). Situa]ia aerian`
complex` [i inexactitatea
evitarea rachetelor antiaeriene
informa]iilor au condus,
inevitabil, la zeci de intercept`ri eronate ale
radioloca]ie a fost executat cu ajutorul
avia]iei [i, uneori, chiar la lans`ri de rachete
sateli]ilor, a unor platforme aeriene care
antiaeriene (cazul sistemelor de ap`rare
evoluau în afara teritoriului na]ional al
antiaerian` Volhov etc.).
României, cu avioane [i elicoptere care au
Se poate afirma c` principala component`
penetrat neautorizat spa]iul aerian na]ional,
a diversiunii electronice din ’89 a fost
baloane meteorologice dotate cu poliedri
reprezentat` de prezen]a la nivelul întregului
reflectorizan]i deplasate cu ajutorul curen]ilor
teritoriu al României a bruiajului [i, respectiv,
de aer sau telecomandate, instala]ii terestre
a inducerii în eroare a sistemelor de conducere,
portabile specializate pentru executarea
cercetare, descoperire [i neutralizare a ]intelor
bruiajului de imitare etc.
aeriene. Practic, a fost simulat` o opera]iune
Practic, prin intermediul diversiunii
clasic` complex` de invazie aerian` a României.
electronice create, s-a urm`rit realizarea unei
Situa]ia aerian` prezent` în acea perioad`
sufoc`ri a sistemului na]ional de ap`rare
a fost complicat` [i mai mult prin lansarea în
antiaerian` [i, respectiv, a unui consum mare
spa]iul aerian al României, a unor obiecte
de resurse de muni]ie de artilerie sau rachete
zbur`toare iluminate ciudat, a unor miniantiaeriene.
avioane, minielicoptere, baloane sau reflecConcomitent cu ]intele aeriene false, în
toare poliedrice observabile cu ochiul liber sau
spa]iul aerian al României au evoluat [i ]inte
prin mijloace optice. }intele au fost descoperite
reale, dar care au ac]ionat sub protec]ia unui
simultan pe consolele radarelor de bord [i
puternic bruiaj activ de radioloca]ie.
terestre, militare [i civile, care func]ionau
Evenimentele din Rom#nia. Decembrie
independent [i pe frecven]e diferite, în zone
Evenimentele din fosta Iugoslavie
1989. Chiar de la început trebuie remarcat faptul
diferite, creând astfel, suplimentar, o not` de
(anii ‘90). Evenimentele desf`[urate în
c` scopul diversiunii electronice din decembrie
autenticitate.
cadrul acestui conflict militar regional au
’89 a urm`rit crearea unei situa]ii aeriene
}intele false repartizate pe zile, cu un total
caracteristicile unui r`zboi electronic total f`r`
menajamente (a se vedea lovirea ambasadei
Chinei de c`tre for]ele Alian]ei). În general,
este vorba despre o confruntare masiv` în
spectrul electromagnetic între ap`rarea
antiaerian` sârb` [i for]ele aeriene NATO.
Cercetarea electronic` a presupus
utilizarea din partea NATO a întregului arsenal
specific din dotare (avioane de cercetare,
sateli]i, nave maritime etc.). Bruiajul de toate
categoriile a fost atât de intens, încât a afectat
în unele cazuri [i sistemele radar din ]`rile
vecine (cazul României), dar a asigurat o
suprema]ie covâr[itoare a avia]iei Alian]ei.
Un element caracteristic acestui conflict,
B-2 [i F-117 NIGHTHAWK. Bazate pe tehnologia “stealth”, echipate cu
[i generalizat ulterior, a constat în executarea
sisteme de naviga]ie [i de atac integrate \ntr-o avionic` digital`, avioanele
de c`tre coali]ie a a[a-numitelor atacuri
reprezint` unele dintre cele mai avansate arme ale r`zboiului electronic
chirurgicale (în special cu rachete de croazier`
de ultim` genera]ie, Cruise [i Tomahawk,
complexe, care s` aib` ca efect imediat intrarea
de peste 1500 de semnale recep]ionate [i
dirijate prin GPS) asupra obiectivelor de
în ac]iune a sistemului de ap`rare antiaerian` a
înregistrate, au marcat un maxim de 46 la sut`
interes, pentru eliminarea pierderilor
României [i, totodat`, s` permit` testarea
în ziua de 22 decembrie 1989, dup` care s-a
colaterale. A continuat utilizarea armamentului
eficacit`]ii acestuia, concomitent cu bruiajul
constatat o sc`dere progresiv` pân` în ziua de
inteligent [i, în special, a celui neconven]ional
re]elelor de comand`, pentru inducerea în eroare
25 decembrie 1989. S-au înregistrat valori mari
(bombe cu grafit, ionizarea atmosferei etc.).
[i luarea unor decizii gre[ite.
ale densit`]ii acestora, mai ales pe timpul
Aceast` diversiune electronic` concertat` a
nop]ii, în Dobrogea, Câmpia Român`, Banat,
fost orientat` în special asupra sistemelor de
vestul [i nord-vestul Transilvaniei. În`l]imea
C`pitan dr.ing.
radionaviga]ie [i radar proprii. În radionaviga]ie,
de evolu]ie a ]intelor a variat între 100 [i 3.000
IULIAN-CONSTANTIN VIZITIU
au fost bruiate sistemele de dirijare a avia]iei, în
m (70 la sut` dintre acestea au evoluat pân` la

38

CER SENIN ! Nr. 6 (77) ! 2004

CAZURI SPECIALE
|n num`rul anterior al revistei v-am prezentat c#teva
cazuri deosebite cu avioane de lupt` reactive \n care,
de[i le-a s`rit cupola, pilo]ii au reu[it s` aduc`, totu[i,
cu bine aeronavele pe pist`. |nt#mplarea petrecut` \n
toamna acestui an, pe aerodromul Ianca, \n timpul unui
zbor de antrenament cu IAR-99 {OIM, a avut, de
asemenea, o desf`[urare dramatic`, relev#nd curajul,
profesionalismul [i spiritul de sacrificiu ale pilo]ilor.

O

zi de septembrie, ca
oricare alta. Cu zbor
intens pe aerodromul
Ianca. Locotenent-comandorul
Emilian Popovici avea de executat
patru ie[iri cu avionul IAR-99 {OIM.
Primele trei \n dubl` comand`, dou`
de antrenament [i una de control,
iar ultima, \n simpl` comand`.
Cu pu]ine minute \nainte de
13.30, conduc`torul zborului i-a
aprobat lui Popovici decolarea. |n
cabina din spate, pe post de
instructor, se afla comandorul Florea
Dr`ghici. Am#ndoi erau calmi,
lini[ti]i, totul decurgea normal. Dup`
desprinderea de pist`, la momentul
potrivit, Popovici, pilot elev, a
escamotat trenul. Deodat` a auzit
o bubuitur` puternic` \n spate. |n
c`[ti a ap`rut un alt zgomot de fond.
De-abia dep`[iser` 100 de metri
\n`l]ime, c#nd avionul a dat semne
de intrare \n tangaj [i ruliu. Pilotul a
sim]it cum puterea motorului cu
reac]ie se reduce brusc. Noroc c`
nu s-a oprit! A sesizat c` Dr`ghici
\ncearc` s` comunice ceva, dar totul
era neinteligibil. |n sf#r[it, a \n]eles:
cupola carlingii \n care se afla
instructorul (carlinga a doua, sau din
spate, cum i se mai spune) se
desprinsese! Fileurile de aer au
aruncat-o \n fuzelaj, iar fragmente
din aceasta au p`truns \n priza de
admisie, p#n` \ntre paletele
compresorului. Motorul nu mai avea
putere. Popovici a adus maneta la
relanti, apoi a dus-o \n plin. |n zadar.
Motorul nu prelua comanda…
Comunicarea cu Dr`ghici
devenise aproape imposibil`:
cascada de aer care intrase \n cabin`
\i smulsese masca de oxigen.
Popovici era \n \ncurc`tur`. Ce s`
fac`? S` catapulteze, sau s`
\ncerce aterizarea for]at`?!
Catapultarea prin sistemul de pe
{OIM trebuie hot`r#t` de comun
acord de cei doi pilo]i. Dac` Popovici lua ini]iativa s` p`r`seasc`
avionul, i-ar fi primejduit via]a
comandorului Dr`ghici. {i a[a,
acesta suporta cu stoicism urm`rile
dure ale zborului f`r` cupol`. Nu
mai avea ce s`-l apere de
vijelioasele fileuri de aer care-l
izbeau \n plin. Popovici a reu[it
s`-i spun` \n cele din urm` c` nu
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nu f`r` greutate. S-a dus la cabina lui
Popovici [i a \ncercat s`-l scoat`.
V`z#nd c` nu poate, [i c` pericolul
unui incendiu este exclus, a renun]at
[i s-a \ndep`rtat de avion, convins c`
va veni \n scurt timp ambulan]a. A
f`cut doar c#]iva pa[i, dup` care a
c`zut. Coloana vertebral`, puternic
afectat`, cedase! Sosit imediat la fa]a

UNICA SOLU}IE
SALVATOARE
mai pot conta pe motor [i a luat
hot`r#rea: “Ateriz`m for]at…”.
Grea misiune! Viteza sc`zuse la
230 km pe or`, [i se aflau la numai 110
metri \n`l]ime. De pe pist`, un coleg
care abia aterizase [i vedea ce se
\nt#mpl` \l \ncuraja prin radio pe
Dr`ghici. Popovici a repetat hot`r#rea:
“Ateriz`m for]at…”. Viteza [i \n`l]imea
sc`deau vertiginos. Viteza era mic`,
nu le permitea un zbor planat bine
controlat. |ncercase s`-l ]in` \ntr-o
pozi]ie propice contactului cu solul, dar
era aproape imposibil. Avionul avea
tendin]a de \nclinare spre st#nga. Dar
\n cabina din spate se afla un iscusit
instructor de zbor care, realiz#nd
situa]ia grea \n care se aflau, a preluat
comenzile, dup` ce a strigat c#t \l mai
]ineau puterile: “Las`-l la mine, las`-l
la mine!” Dr`ghici [i-a ar`tat clasa. A
reu[it s` men]in` aeronava \ntr-o
pozi]ie c#t de c#t orizontal`. Dac` la
contactul cu solul aparatul ar fi fost
\nclinat \ntr-un fel sau altul, exista
pericolul s` capoteze, s` se dea peste
cap, iar avionul putea s` ia foc.
Impactul a avut loc, \ntr-adev`r, cu
avionul \ntr-o pozi]ie aproximativ
orizontal`. Dup` o prim` lovitur` foarte
puternic`, aeronava a f`cut un salt prin
aer pe o distan]` de vreo 20 de metri,
apoi, dup` cel de-al doilea contact, a
mai parcurs, t#r#[, al]i 40 de metri!
Dar secundele de groaz` nu se
terminaser`.
|ntruc#t contactul cu solul a fost
derapat, s-a rupt suportul scaunului de
catapultare din cabina lui Popovici [i
s-a deplasat, cu el cu tot, spre dreapta.
Pilotul s-a lovit cu capul de cupol`.
Poate a fost spre norocul lui. Dac` era
perfect con[tient [i \ncerca s` se dea
jos, o mi[care c#t de mic` \n scaun ar
fi putut declan[a sistemul de
catapultare. Capul [i um`rul, la care,
de asemenea, se lovise zdrav`n, \l
dureau cumplit. Dr`ghici s-a dat jos,

locului, personalul medical l-a preluat,
imobiliz#ndu-l. |n acela[i timp,
speciali[tii au siguran]at scaunul de
catapultare al lui Popovici [i l-au scos
pe pilotul elev afar`.
A[a lua sf#r[it un zbor de groaz`.
Un zbor care durase doar c#teva
minute, iar lupta cu avionul inert, lupta
cu implacabila gravita]ie, lupta pentru
via]` se consumase \n c#teva
secunde. Din momentul \n care au
luat hot`r#rea s` aterizeze [i p#n` la
contactul cu solul nu au trecut mai
mult de 38 de secunde. Ce trebuie s`
[tii, c#t trebuie s` po]i [i, mai ales,
c#t trebuie s` vrei pentru a concentra
\ntr-o asemenea infim` und` de timp
toate g#ndurile, toate evalu`rile [i
toate ac]iunile cerute de reu[it`? Ce
oameni pot face un astfel de lucru?
Unii deosebi]i! Nu!? B`rba]i puternici,
curajo[i. Profesioni[ti des`v#r[i]i.
Astfel de oameni sunt lupt`torii aerieni
din Armata Rom#niei!
Comandorul FLOREA
DR~GHICI este instructor-[ef
pentru securitatea zborului \n echipa
de comand` la {coala de Aplica]ie
pentru For]ele Aeriene [i are 43 de
ani. A terminat, cu media 9,67, \n
1984, {coala Militar` de Ofi]eri Activi
de Avia]ie “Aurel Vlaicu”, fiind clasificat
primul din 151 de absolven]i. Este, de
asemenea, absolvent al Universit`]ii
din Craiova, Facultatea de {tiin]e
Economice, al Academiei de |nalte
Studii Militare [i al Cursului postuniversitar de perfec]ionare \n
conducerea marilor unit`]i operative.
Are la activ 1.001 ore de zbor,
din care 205 pe IAR-99 {OIM. |n acest
an a zburat 142 de ore (120 pe
Standard [i 22 pe “{OIM”).
|n ultimii trei ani a fost notat de
dou` ori cu calificativul “Excep]ional”.
C`s`torit din 1987, are un b`iat,
Ovidiu-Andrei.

Am solicitat [i opinia unui expert
\n domeniu, comandorul
NICOLAE JIANU,, [eful Sec]iei
Securitate Zbor din Statul Major al
For]elor Aeriene. Iat` ce ne-a relatat:
“Situa]ia a fost de-a dreptul
dramatic`. Un moment deosebit de
greu, \n care timpul la dispozi]ie
pentru rezolvarea cazului a fost
foarte, foarte scurt. Elementul-cheie,
care s`-i ajute s` se salveze, trac]iunea motorului, n-a existat, iar
rezerva de timp [i de \n`l]ime la
dispozi]ie pentru optimizarea
traiectoriei era foarte mic`. A fost
singura solu]ie. |n aproape toate
cazurile asem`n`toare, petrecute \n
]ar` [i \n for]ele aeriene ale altor
state, \n care s-a aterizat cu
rezervoarele pline, avioanele au luat
foc, iar pilo]ii au murit.
La man[` s-au aflat doi oameni
foarte bine preg`ti]i, dou` caractere
tari, puternice, care s-au completat
foarte bine.
Am participat nemijlocit la
cercetarea accidentului [i apreciez
c` rezolvarea cazului a fost
rezultatul \mbin`rii perfecte \ntre
experien]a [i luciditatea unui
instructor de zbor de mare clas`,
comandorul Florea Dr`ghici, [i
capacitatea [tiin]ific`, intui]ia
fulger`toare ale locotenentcomandorului Emilian Popovici,
pilot, dar [i inginer de aeronave,
care a sesizat rapid cauzele,
implica]iile, urm`rile [i a hot`r#t
\n c#teva secunde, \n imposibilitate temporar` de comunicare cu
instructorul fiind, aterizarea
for]at`”.

PETRE B@N~

Locotenent-comandorul
EMILIAN POPOVICI lucreaz`
la Biroul Investiga]ii Evenimente de
Zbor, Sec]ia Securitate Zbor, \n echipa de comand` la Statul Major al
For]elor Aeriene [i are 37 de ani. A
absolvit Institutul Politehnic Bucure[ti
(Facultatea de Aeronave), {coala
Militar` de Ofi]eri Activi de Avia]ie,
diverse cursuri, ultimul fiind cel de
limba francez`, \n 2003, \n Canada.
|n ultimii trei ani a fost notat cu
calificativul “Foarte bun”.
Acela[i calificativ l-a primit la
toate convoc`rile, verific`rile [i
test`rile din acest an.
A zburat 200 de ore, din care 50
pe IAR-99 {OIM (33 \n acest an).
Este c`s`torit din 1989 [i are
doi b`ie]i: Adrian, de 12 ani, [i
Cristian, de 8 ani.
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REMEMBER
– LUNA
SEPTEMBRIE
15.09.1901 – |n localitatea Veria,
l#ng` Salonic, s-a n`scut savantul Elie
Carafoli, din p`rin]i arom#ni, considerat a
patra personalitate a avia]iei rom#ne, dup`
Vuia, Vlaicu [i Coand`.
14.09.1910 – Prin]ul George Valentin
Bibescu a traversat \n zbor Dun`rea, cu avionul
s`u Blériot, \ntre Giurgiu [i Rusciuk (Ruse).

S`sesc (Bra[ov), care a s`rit \n aer.
16.09.1916 – Pentru ap`rarea antiaerian` a fost dat` Armatei 3 Rom#ne o baterie
Deport; o dat` cu aceasta, ap`rarea antiaerian`
s-a \mp`r]it \n ap`rarea antiaerian` mobil` [i
ap`rarea antiaerian` fix`.
26–27.09.1916 – |n noaptea dintre
cele dou` zile, artileria antiaerian` rom#n`
de la Cotroceni a avariat Zeppelinul Z-86, care
s-a pr`bu[it la 1.000 de metri de T#rnovo,
Bulgaria. Pentru ac]iunea \ncununat` de
succes, Drapelul de lupt` al Regimentului 1
Artilerie Antiaerian` a fost decorat cu
ordinul “Steaua Rom#niei”.
28.09.1916 – Tunurile rom#ne[ti au
dobor#t un avion Hansa Brandenburg C1
[i o alt` aeronav` german` de tip Taube.

10.09.1923 – S-a folosit, pentru
prima dat` \n Rom#nia, balizajul luminos
pentru aterizarea pe timp de noapte.
12.09.1926 – |n raidul Bucure[ti –
Paris – Bucure[ti, la \ntoarcere, \n condi]ii
meteorologice nefavorabile, avionul pilotat
de c`pitanul aviator Gheorghe B`nciulescu
s-a ciocnit de v#rful Hirburn, din Cehoslovacia, pilotul fractur#ndu-[i ambele
picioare, care, ulterior, i-au fost amputate,
iar mecanicul, Ion Stoica, a decedat.
10.09.1929 – Echipajul format din
maiorul Traian Burduloiu, pilot, [i
Gheorghe Iacobescu, navigator, a
executat primul zbor f`r` escal` Paris –
Bucure[ti, \ntr-un timp record de 9 ore [i
21 minute.
25.09.1930 – Escadrila militar` de
[apte avioane SET, comandat` de comandorul Gheorghe Negrescu, aflat` \ntr-o
vizit` de o s`pt`m#n` la Ankara, a st#rnit
interesul autorit`]ilor din Turcia [i al
speciali[tilor, delega]ia fiind primit` de
oficialit`]ile locale.
09.09.1931 – |n articolul “Nevoia
dezvolt`rii ap`r`rii antiaeriene”, din
“Revista artileriei”, se sublinia: “O avia]ie
f`r` artilerie antiaerian`, mai ales \n zona
interioar`, este \ntocmai unei infanterii
care ar ataca f`r` sprijinul artileriei”.
09.09.1931 – Maiorul Emanoil
Ionescu [i tinerii ofi]eri Octav Oculeanu [i
Ionel Ghica au efectuat primul zbor f`r`
escal` Bucure[ti – Londra, parcurg#nd
2.203 km \n 11 ore [i 57 minute.

13.09.1913 – A murit Aurel Vlaicu, pr`bu[indu-se cu avionul \n dreptul comunei
B`ne[ti, \n \ncercarea sa de a traversa Carpa]ii. Dou` s`pt`m#ni mai t#rziu avea s`
sf#r[easc`, tot \ntr-un mod tragic, la T#rgovi[te, [i prietenul s`u, sublocotenentul
Gheorghe Negel (Fotografie de la locul dezastrului).
1–3.09.1916 – Escadrilele de recunoa[tere dislocate la Bude[ti [i Alexandria au
executat opt misiuni deasupra Bulgariei.
03.09.1916 – Aviatorii din Grupul 3
Bucure[ti au bombardat pozi]iile inamice de
la Turtucaia.
08.09.1916 – Echipajul format din
sergentul Ioan Gruia, pilot, [i plutonierul
Constantin {erban, observator, a
bombardat un depozit de muni]ie inamic
situat \n apropierea localit`]ii Noul

18.09.1917 – Angaj#nd lupta cu dou`
avioane deasupra localit`]ii Satu Nou, pe
Milcov, sublocotenentul Marcel Dr`gu[an
a dobor#t un aparat, iar pe cel`lalt l-a silit s`
aterizeze \n spatele liniilor noastre.
12.09.1921 – A murit, \n urma exploziei unei bombe la sol, \n timpul mont`rii
acesteia pe avion, primul comandant al unei
escadrile de bombardament din ]ara
noastr`, locotenentul Gheorghe St#lpeanu,
cavaler al Ordinului “Mihai Viteazul”.

13.09.1916 – Echipajul format din plutonierul
t.r. Nicolae T`nase (\n fotografie) [i sergentul
observator Gheorghe Zgabercea a bombardat, de
la 1.500 m, [lepuri inamice \nc`rcate cu muni]ie,
scufund#nd dou` dintre ele. Un alt vas inamic a fost
scufundat, trei zile mai t#rziu, de echipajul format
din locotenentul {tefan Petrescu, pilot, [i c`pitanul
Nicolae Teodoru, observator.
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05.09.1933 – Gheorghe B`nciulescu, de[i avea proteze la ambele
picioare, a realizat o nou` performan]`,
pilot#nd un avion monomotor Stinson,
de fabrica]ie englez`, pe ruta: Damasc
– Rayak – Adana – Eski[ehir – Istanbul
– Bucure[ti.
28.09.1935 – Trei ofi]eri pilo]i din
hidroavia]ie, \n frunte cu comandorul
Ovidiu R`tescu, au efectuat raidul
Constan]a – Istanbul – Atena – Constan]a,
zbur#nd \n forma]ie cu hidroavionul
Savoia Marchetti S.M.-35. La \napoiere,
distan]a Atena – Constan]a a fost
str`b`tut` f`r` escal`, constituind pentru
acea vreme o mare performan]` hidroaviatic`.
15.09.1938 – S-a \nfiin]at, pe
aeroportul Ia[i, o [coal` de zbor f`r`
motor, condus` de locotenent-comandorul Alexandru Stratulat.
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FOR}ELE AERIENE ROM@NE DE-A LUNGUL TIMPULUI

REMEMBER
– LUNA
SEPTEMBRIE
01.09.1939 – La declan[area
celui de-al doilea r`zboi mondial,
capacitatea combativ` a avia]iei noastre
militare consta \n 276 avioane de lupt`,
din care 82 de avioane de recunoa[tere
[i observare, 121 de avioane de v#n`toare, 34 de avioane de bombardament,
21 de avioane de bombardament u[or
[i 18 hidroavioane Savoia.

1 0 . 0 9 . 1 9 4 3 – O forma]ie de
patru planoare remorcate de avioane
IAR-39 a executat, sub comanda
c`pitanului Mihai Pavlovschi, un
important transport de materiale de
la Odessa la B`neasa.
15.09.1943 – Grupul 9 V#n`toare a terminat trecerea pilo]ilor pe
Me-109, \nlocuind complet Grupul 7.
15.09.1943 – Armata Rom#n` [ia consemnat de facto [i de jure \n
eviden]` existen]a a 20 de subunit`]i
(nivel echipaj–pluton) specialitatea
radioloca]ie [i, ca urmare, apari]ia \n
structura sa a unei noi arme.
0 1 . 0 9 . 1 9 4 4 – Prin Ordinul
Statului Major al Aerului, a luat fiin]`
Corpul Aerian Rom#n, comandat de
generalul Emanoil Ionescu, cu
punctul de comand` la Turni[or –
Sibiu.
19.09.1944 – A c`zut \n lupt`,
l#ng` Turni[or, Sibiu, sublocotenentul (r) Mihai Bibescu-Br#ncoveanu,
pilot de v#n`toare pe Me-109 G, el fiind
fratele mai mic al lui George Bibescu,
pierit [i el, \n 1943, tot \n timpul unei
lupte aeriene. Am#ndoi fra]ii, membri
ai uneia dintre cele mai distinse familii
aristocratice din Rom#nia, au murit
la v#rsta de 22 de ani.
2 0 . 0 9 . 1 9 4 4 – Corpul Aerian
Rom#n a fost citat prin Ordinul de Zi
nr. 2 al Comandamentului Armatei
Rom#ne pentru ac]iunile de sprijin al
trupelor terestre pe Mure[ [i \n vestul
Ardealului, la P`uli[, Mini[ [i Ghioroc.
25.09.1944 – C`pitanul Toma
Lucian, un comandant exemplar, a fost
dobor#t de avia]ia german` deasupra
localit`]ii Some[eni – Cluj.
04.09.1949 – Prin Decretul nr.
371, s-a \nfiin]at Academia Tehnic`
Militar`, cu cinci facult`]i, \ntre care
[i cea de Tehnic` de Avia]ie.
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02.09.1950 – A decedat, dup`
patru ani de suferin]`, marele inventator Traian Vuia. Cu o lun` \nainte
se \ntorsese de la Paris pentru a muri
\n ]ar`.
09.1952 – {coala Militar` nr. 1 Tecuci
a primit avioanele IAR-80 care au apar]inut
regimentelor de lupt` ce au intrat \n
organica Diviziei 23 Avia]ie V#n`toare
Reac]ie.
04.09.1953 – {coala Militar` Tehnic`
de Avia]ie de la Media[ a primit numele lui
Traian Vuia. |n aceea[i zi, {coala de Ofi]eri
Navigan]i de la Tecuci s-a unit cu cea de la
Foc[ani, sub numele de {coala Militar` de
Ofi]eri de Avia]ie “Aurel Vlaicu”.
18.09.1954 – A fost \nfiin]at` compania TAROM.
12.09.1956 – Comandamentul For]elor Aeriene Militare (C.F.A.M.) a fuzionat
cu Comandamentul Ap`r`rii Antiaeriene a
Teritoriului (C.A.A.T.).
15.09.1961 – Au fost achizi]ionate
primele avioane lung curier turbopropulsoare IL-18.
03. 09.1965 – Regimentul 49 Avia]ie
V#n`toare Bombardament a fost dislocat
de pe aerodromul Alexeni, pe cel de la Ianca,
\n locul s`u fiind adus nou \nfiin]atul
regiment de elicoptere, primul din ]ar`.
10.09.1965 – A fost omologat [i
\nmatriculat primul avion BN-2 YR-BNA.
14.09.1970 – Colonelul Grigore
Ba[tan a realizat
recordul absolut
de \n`l]ime al
Rom#niei la saltul cu para[uta,
s`rind de la 9.600
metri, \n condi]ii
meteo grele, deasupra aerodromului Zili[tea –
Buz`u.

14.09.1976 – Departamentul Avia]iei
Civile a fost trecut de la Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale \n subordinea direct` a Consiliului
de Mini[tri.
20.09.1982 – A avut loc zborul de
prezentare al primului avion ROMBAC 1-11
asamblat \n ]ara noastr`, sub licen]` englez`.
09.1989 – |n Kazahstan, la Centrul de
preg`tire de la Lugovaia, un grup de opt pilo]i
militari rom#ni \n frunte cu colonelul {tefan
Voian, a efectuat trecerea pe avionul
supersonic de lupt` MiG-29.
22.09.1996 – Dou` avioane C-130
Hercules [i-au \nceput misiunile de transport
pentru \nlocuirea for]elor aflate \n misiune
de men]inere a p`cii \n Angola.
12.09.1997 – Au fost recep]ionate
primele trei sta]ii de radioloca]ie FPS-117.
04–11.09.1998 – O aeronav` C-130
Hercules (comandant c`pitan-comandor
Florin C`lin) a luat parte la exerci]iul militar
multina]ional NATO/PfP cu numele de cod
“COOPERATIVE BEAR”, desf`[urat \n
Anglia, unde a ob]inut rezultate foarte bune.
06–15.09.2000 – S-a desf`[urat \n
]ara noastr` exerci]iul aerian real
COOPERATIVE KEY – 2000, la care au
participat militari din 14 ]`ri. Avia]ia militar`
rom#n` a fost prezent` cu patru avioane
MiG-21 LanceR, patru elicoptere IAR-330,
un avion C-130 Hercules.
01.09.2002 – A intrat \n func]iune
Comandamentul Opera]ional Aerian
Principal (C.O.A.P.).
22.09.2002 – A \nceput, \n Fran]a, la
baza aerian` Saint-Dizier, cea de-a [asea edi]ie
a exerci]iului multina]ional real
“COOPERATIVE KEY”, la care For]ele
Aeriene Rom#ne au participat cu 64 de
militari, deservind trei avioane MiG-21
LanceR, dou` elicoptere IAR-330 SOCAT [i
o aeronav` C-130 Hercules.
04.09.2003 – Pentru prima dat`, \n
poligonul Capu Midia, delega]ii militare din
Fran]a, Belgia [i Turcia au observat tragerile
reale executate de artileri[ti [i racheti[ti
antiaerieni, Fran]a inten]ion#nd atunci s`
efectueze \n viitor trageri de antrenament \n
poligonul rom#nesc cu rachete MISTRAL.
Dup` aprecierile unei oficialit`]i, Brigada 1
Rachete Sol-Aer a demonstrat \nc` o dat` c`
este e[alonul de elit` al artileriei [i rachetelor
antiaeriene din Armata Rom#niei.

Documentar realizat de
comandorii (r)
PETRE B@N~ [i ION CLENCIU
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pilot clasa 1, ob]inut \n 1998. Am rev`zut-o \n aceast`
calitate pe o vreme nu prea prielnic` din punct de
vedere meteorologic, \n cadrul forma]iei ce survola, la
parada aerian` prilejuit` de s`rb`torirea Zilei Na]ionale,
tribuna oficial` din fa]a Palatului Parlamentului. Apoi la
alte parade [i demonstra]ii aeriene. Sigur` pe ea,
st`p#n` pe aeronav`. Cum le place femeilor s` fie.
St`p#ne.
{i, din nou, Camelia ne-a furnizat o surpriz`…
gazet`reasc`. De la un timp, \n aceea[i forma]ie erau
doi pilo]i cu acela[i nume: Bugean. |ntr-un alt elicopter
era so]ul ei, Horia Bugean, un om de toat` isprava,
ajuns c`pitan-comandor, cu peste 5.000 de ore de zbor
la activ, un bun organizator [i conduc`tor al starturilor
unit`]ii de la Titu, valoros instructor de zbor. I-a fost
instructor [i Cameliei, au zburat \mpreun` un timp \n
aceea[i cabin`. P#n` c#nd s-au c`s`torit. De atunci,
[i mai ales dup` ce a venit pe lume fiul lor, R`zvanCristian, comandantul, comandorul Valerian Cristea,
nu le-a mai permis s` zboare \mpreun`.
|ntreb dac` sc#nteia frumoasei pove[ti de dragoste
– anul viitor vor aniversa zece ani de la c`s`torie – nu
s-a aprins cumva \n timpul zborului, dac` Horia i-a f`cut
declara]ii de dragoste \n aer? Z#mbe[te, apoi r#de. Uite
c` se poate r`spunde frumos, mult mai frumos, [i
printr-un z#mbet.
Profesia comun` i-a ajutat mult. Dup` absolvirea,
anul trecut, a Academiei de |nalte Studii Militare, a fost
numit` \n func]ia de instructor-[ef , func]ie pe care, mai
\nainte, o de]inuse Horia. |l consulta, atunci c#nd avea
nedumeriri. {i experien]a lui \[i spunea cuv#ntul. Dar au
fost [i cazuri c#nd \ndrumarea a venit din cealalt` parte.
De c#teva luni, o dat` cu intrarea \n vigoare a noului
stat al Bazei 90 Transport Aerian, locotenent-comandorul
Camelia Bugean a primit func]ia de comandant de
escadril`. |mplinire care nu i se pare de domeniul
senza]ionalului. Crede c` este normal. Doar a devenit

S.U.A., care a luptat \n r`zboiul din Vietnam, \nt#lnit`
cu peste zece ani \n urm` [i care a l`sat o impresie
deosebit` \n ]ara noastr`. Dup` cum a fost [i cea pe
care a f`cut-o ea recent unei \nalte oficialit`]i militare
str`ine, c`reia, \mpreun` cu c`pitanul Aurelian Badea,
i-au prezentat elicopterul IAR-330 SOCAT.
Are 58 de oameni \n subordine. 58 de b`rba]i.
Consider` c` a conduce nu \nseamn` neap`rat a
pretinde subalternilor s` ia pozi]ia drep]i [i s`-]i asculte
comanda. Trebuie s`-l faci pe om s` \n]eleag` [i
z#mbindu-i, nu ridic#nd tonul la el. Pun#nd accent pe
comunicare. S`-]i \ntemeiezi autoritatea mai \nt#i pe
preg`tirea profesional`, pe un comportament deosebit,
elevat, calitatea de femeie \ndemn#nd la pruden]`, dar
[i la \ncredere, la toleran]` uneori. Este un ritm alert,
cu r`spunderi mari, de care fiecare, pe treapta sa,
trebuie s` fie con[tient. Nu mai este timp de pierdut la
b#rfe, noul sistem de preg`tire implic` o aplecare mai
mult individual` asupra sarcinilor pe care le ai de
\ndeplinit. Dac` nu te ocupi tu, \n primul r#nd, de
preg`tirea ta, nu te ambi]ionezi, nu te mai trage nimeni
dup` el. S` cite[ti, s` studiezi, s` fii \ntr-un continuu
schimb de p`reri cu ceilal]i. Acesta este algoritmul,
tonusul pe care l-a v`zut [i la al]ii [i pe care vrea s`-l
imprime. Chiar dac` a venit, mai \nt#i, cu unele chestiuni
de ordin administrativ, gospod`resc, a convins c` ochiul
de femeie \ndreptat spre ordine, spre echilibru are alte
sclipiri dec#t al unui b`rbat.
Un comandant mai pu]in formal. Asta \[i dore[te s`
Suntem, \ntr-adev`r, \n anii unor mari schimb`ri,
fie locotenent-comandorul Camelia Bugean. S` conduc`
ai unor muta]ii la care nici nu g#ndeam alt`dat`. Iat` un
nu ca un b`rbat, \n for]`, ci cu diploma]ie, cu elegan]`,
fapt ce a \nceput s` fie deja mediatizat. Pentru prima
care – este convins` – nu exclude fermitatea. Dac` e[ti
dat` \n armata noastr`, o femeie este comandant de
ferm [i comunici mesajul cum trebuie [i c#nd trebuie,
escadril`. Ei [i? Ce a[a mare bomb` jurnalistic`? – ar
este suficient. Iar regulamentele \]i sunt la \ndem#n`
fi tenta]i s` spun` unii. Femeia [i-a c#[tigat de mult`
oric#nd. Lauda, ca [i mustrarea, poate fi transmis`,
vreme dreptul de a ocupa func]ii [i demnit`]i care
\ns`, [i printr-un z#mbet. Esen]ial este s` p`trund` \n
p`reau a fi “rezervate” numai b`rba]ilor. Au fost [i sunt
sufletul omului, s` \n]eleag` semnifica]ia lui. Altfel nu-]i
femei pre[edinte de stat, prim-ministru, ministru,
atingi obiectivele \n instruire, \n educa]ie, \n
general. {i s-au achitat de sarcini, unele chiar
formarea unui climat adecvat. Iar dac` nu le
mai abitir dec#t b`rba]ii. Ba, una dintre ele a
realizezi, \n zadar ]ii la metodele tale.
r`mas \n istorie ca “Doamna de fier”. V` da]i
O provoc. {tiu c` are comandan]i de
seama cum ar ar`ta o doamn` de o]el?
patrule foarte buni: c`pitanii Aurelian Badea,
|n ]ara noastr` sunt femei general. |n
Cristian Ciochin`, Dan Stocheci. Cu o mare
armat`, \n Ministerul Administra]iei [i Internelor.
experien]` \n exerci]ii [i aplica]ii multina]ionale.
Stau b`rba]ii colonei \n pozi]ie drep]i [i zic, una
{i totu[i, ea trebuie s` conduc`, atunci c#nd
– dou`, am \n]eles? Lu`m noi, uneori (sau
va fi cazul, escadrila \n lupt`.
adesea, dup` caz), acas`, fie c` recunoa[tem
Aveam \n minte hot`r#rea comandantului
sau nu, pozi]ia drep]i \n fa]a so]iilor, chiar dac`
de escadril` pe care acesta trebuia s-o
nu sunt generali, colonei (echivalentul) etc.?
elaboreze \n vederea ducerii ac]iunilor de lupt`,
R`spunsul \l l`s`m \n spa]iul de sinceritate al
a[a cum o \nv`]asem cu 25 de ani \n urm` \n
fiec`ruia.
Academie. Camelia vine \ns` cu aspectele
Camelia Bugean este locotenentnoi ale \ntrebuin]`rii elicopterelor \n situa]ii de
comandor la Baza 90 Transport Aerian. O [tim
Generalul-locotenent Gheorghe Catrina este
criz`, de lupt`, fiecare teatru de opera]ii are
din anii c#nd a devenit ofi]er pilot pe elicoptere.
\nc#ntat s`-i prezinte omologului s`u slovac,
caracteristicile sale, tacticile se adapteaz` la
Tr`ise, [i p#n` a da examen la Boboc, \n
generalul-maior ing. Josef Dunaj, pe singura
atmosfera vie]ii de aerodrom. Tat`l era armurier femeie comandant de escadril` din For]ele Aeriene tipul de conflict, deciziile se iau \n alt mod,
misiunile se primesc, de regul`, din alte
la Deveselu. Anul c#nd s-a aprobat, pentru
Rom#ne, locotenent-comandorul
conjuncturi dec#t cele clasice, multe sunt cu
prima dat`, ca [i fetele s` poat` urma {coala
Camelia Bugean
totul noi, iar ea poate recep]iona, ca oricare
Militar` de Ofi]eri Activi de Avia]ie a coincis cu
ceva firesc s` vezi o femeie \n costum de zbor. Vine cu
pilot, o misiune survenit` chiar \n timpul \ndeplinirii unei
absolvirea ultimei clase de liceu. A fost prima ei mare
exemplele Lilianei T`nase, Cristinei Kelemen, al lui Gabi
alte hot`r#ri. Se cunoa[te c` doar a venit din Academie,
[ans`. Un noroc. C` \n via]`, vorba rom#nului, dac` nc` [i-a \nsu[it proceduri NATO de planificare, de
S#rbu [i ale celorlalte colege. Nu de mult a fost \n
ai [i un dram de noroc, po]i s` te dai peste cap, [i tot
conducere, de execu]ie.
Turcia, \ntr-un schimb de experien]` la escadrila de
degeaba. I s-a p`rut ceva deosebit [i a percutat imediat.
Aproape s`pt`m#nal este angajat` \n patru starturi,
c`utare-salvare, la [coala pentru elicoptere PUMA. A
Cuvintele \i apar]in. Ca mai toate din aceast` \nsemnare.
unele mixte, de zi [i de noapte. Cu \ntreaga escadril`.
\nt#lnit [i acolo mai multe fete pilot. Unele zburau de
A avut, \n carier`, o evolu]ie constant`. Ca multe fete
|i a[teapt` sarcini [i misiuni complexe. |n ]ar` [i peste
peste cinci ani. C#teva erau supersoniste. Nu apucaser`
din promo]ie. A trecut prin toate func]iile: pilot, pilot-[ef,
hotare, pe care nu concepe s` le finalizeze dec#t la
s` accead` la o asemenea func]ie, dar, oricum, zburau
instructor, comandant de patrul`. {i cu foarte bune
nivelul cel mai bun.
rezultate. Norocul s-a manifestat din nou, const#nd \n
\n toate categoriile de avia]ie. {i erau \nc#ntate, fericite
colectivul de oameni minuna]i pe care l-a \nt#lnit la
c#nd au v`zut-o [i au auzit de calitatea ei.
Titu. B`rba]ii care au tratat fetele, de la \nceput, ca pe
|i spun, la r#ndu-mi, de o femeie pilot, tot pe
Comandor (r) PETRE B@N~
colegele lor. A \ncheiat secolul [i mileniul cu titlul de
elicoptere, comandant de escadril` ca [i ea, din avia]ia

C@ND
Z@MBE{TE
CAMELIA…
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FILE DE ISTORIE

SÃRBÃTOARE LA AEROSTAR BACÃU
30 de ani de la primul zbor al avionului IAR-93 – prototipul 001

S

-au \mplinit, \n aceast` toamn`, 30 de ani de la primul zbor al
avionului de lupt` IAR-93. Mai precis, de la primul zbor al
prototipului 001 al aeronavei. Era 31 octombrie 1974. Avionul,
realizat la |ntreprinderea de Repara]ii Avioane Bac`u, se afla \n probe
pe pista de decolare-aterizare. La comenzi – colonelul Gheorghe
St`nic`. Se \ncerca tot ceea ce se putea \ncerca \n rulaj, pe pist`. |n ziua
aceea, St`nic` ceruse \n dou` r#nduri s` se fac` diferite remedieri. A
urmat un nou rulaj… [i avionul s-a ridicat \n aer.
Colonelul Gheorghe St`nic` [i avionul IAR-93, primul avion de
lupt` rom#nesc echipat cu motor reactiv, intrau \n istorie din v`zduh,
de la \n`l]imea unui zbor deschiz`tor de mari orizonturi. O mare victorie,
un adev`rat triumf!
Trecuser`, de la luarea hot`r#rii de construire a unui avion
rom#nesc de lupt`, patru ani [i nou` luni. Se \ncheiase cu succes un
ciclu proiectare-construc]ie parcurs contra cronometru. Urma o
perioad` de gra]ie pentru industria aeronautic` din Rom#nia.
Povestea avionului este deosebit de interesant`, adesea foarte
complicat`, cu momente de suspans, cu desf`[ur`ri dramatice, de
mare tensiune.
Ideea construirii unui avion militar rom#nesc a ap`rut pe fondul
\nfiin]`rii, \n 1968, la Bucure[ti, a Institutului de Cercet`ri [i Proiect`ri
Aerospa]iale.
C#]iva speciali[ti de la |ntreprinderea de Repara]ii Avioane Bac`u
au fost transfera]i la Institutul de Cercet`ri [i Proiect`ri Aerospa]iale.
Theodor Zanfirescu, Carol Bencze, Dumitru Badea, Andrei Vasile [i
Ionel Cr`ciun au fost pionierii activit`]ii de proiectare a aeronavei, ei
fiind implica]i [i \n conducerea programului. De altfel, inginerul
Zanfirescu a fost primul director de program. |n fapt, proiectarea de
detaliu a \nceput \n 1970. |n mai 1971 s-a \ncheiat un acord pentru
realizarea avionului \n comun cu Iugoslavia, \n cadrul unui program
denumit YUROM. Potrivit \n]elegerii, fiecare parte a \nceput construirea
prototipului monoloc \n mai 1972.
Datorit` experien]ei dob#ndite \n domeniu, a nivelului tehnic [i
tehnologic de]inut, |ntreprinderea de Repara]ii Avioane de la Bac`u a
fost desemnat` s` fabrice fuzelajul, trenul de aterizare, montajul general.
Tot la Bac`u urmau s` aib` loc \ncerc`rile la sol [i \n zbor. La IRMA
B`neasa (Romaero – de azi) s-a produs aripa, iar la ICA Ghimbav
(Bra[ov) – suprafe]ele de comand`. La Bac`u s-au proiectat [i realizat,
de asemenea, primele dispozitive de fabrica]ie [i asamblare [i primele
bancuri de prob` pentru echipamente.
Dup` eforturi sistematice, prototipul a fost gata. Zborul avionului a
surprins pe toat` lumea. Colonelul St`nic` \[i asumase singur riscul
primei desprinderi de sol a aeronavei. Acel prim zbor se petrecea \n
jurul orei 12 a zilei de 31 octombrie 1974. Avionul a evoluat cu viteze
de p#n` la 500 km pe or` [i p#n` la \n`l]imea de 3.000 m.
|n leg`tur` cu aceast` izb#nd`, AEROSTAR S.A. Bac`u (noua
denumire a |ntreprinderii de Repara]ii Avioane) a marcat, recent,
\mplinirea a 30 de ani de la acel zbor. AEROSTAR, deschiz`tor de
drumuri \n aeronautica rom#neasc`, a f`cut o adev`rat` s`rb`toare
pentru a evoca d`ruirea [i elanul celor care au contribuit direct sau
indirect la realizarea primului avion de lupt` rom#nesc de dup` r`zboi.
Activitatea s-a organizat \n acela[i hangar \n care, \n urm` cu 30 de ani,
era preg`tit pentru zbor prototipul IAR-93 nr. 001. Au participat o bun`
parte dintre cei care au proiectat [i realizat avionul, precum [i invita]i
din Ministerul Ap`r`rii Na]ionale sau Statul Major al For]elor Aeriene.
Au evocat momente importante din istoria aeronavei IAR-93 proiectan]i,
fabrican]i [i beneficiari. A fost un moment fast, ini]iat [i sus]inut de
AEROSTAR, o adev`rat` s`rb`toare a aeronauticii noastre na]ionale, o
\nt#mplare pu]in romantic`, \n urma c`reia mul]i [i-au pus \ntrebarea:
“unde sunt z`pezile de alt`dat`?!”

DUMITRU AMARIEI
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Aeronava IAR-93 –
prototipul 001, cea care a
zburat pentru prima dat`
acum 30 de ani,
[i colonelul Gheorghe
St`nic`, pilotul curajos,
cutez`tor, care a ridicat-o
atunci \n aer

“R`zboinicul” IAR-93 – gata pentru plecarea \n
misiune

IAR-93 – num`rul 112, “preparat” \ntr-un mod extrem
de reu[it pentru aniversare. 112 a fost plasat exact \n
hangarul \n care prototipul 001 a fost preg`tit
pentru zborul din 31 octombrie 1974
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1957

1958

1961

1959
# A fost lansat primul satelit
artificial al P`m#ntului: Sputnik-1.
# C#inele Laika a fost primul
pasager al unui zbor spa]ial, la
bordul navetei Sputnik-2.

# A fost lansat primul satelit
proiectat s` func]ioneze cu
energie solar`: Vanguard-1.
# NASA a devenit opera]ional` [i a lansat prima sa navet`
spa]ial`: Pioneer-1.

# Luna-1, de construc]ie
sovietic`, a fost prima navet` care
a “sc`pat” c#mpului gravita]ional al
P`m#ntului, \nscriindu-se pe orbit`
\n jurul Soarelui.
# Naveta Luna-2 a ajuns pe
Lun`.

# Maiorul Iuri Gagarin a fost
primul om care a c`l`torit \n spa]iu,
la bordul navetei spa]iale sovietice
Vostok-1.

ISTORIE AEROSPATIALÃ
,
Sputnik-1

Vanguard-1

" |n 1885, Konstantin Tsiolkovsky a descris pentru \nt#ia
oar`, \n cartea sa – “Visurile P`m#ntului [i ale Cerului” –, modul
\n care ar putea fi lansat un satelit artificial pe o orbit` \n jurul
Terrei.
" La 4 octombrie 1957, Uniunea Sovietic` a plasat pe orbit`
primul satelit artificial al P`m#ntului, Sputnik-1, deschiz#nd
astfel era spa]ial`. Misiunea a fost \ncununat` de succes, satelitul transmi]#nd semnale
radio c`tre baz` vreme
de 3 s`pt`m#ni, p#n` la
epuizarea complet` a
bateriilor chimice instalate la bord, dup` care a
c`zut \n atmosfera
terestr` [i s-a dezintegrat (4 ianuarie 1958).
" C#nt`rind 83,6 kg,
satelitul se \nv#rtea \n
jurul P`m#ntului \n circa 96 de minute, la o altitudine variind
\ntre 228 [i 947 km. Aparatul era compus dintr-o sfer` de
aluminiu cu diametrul de 58 cm, c`reia \i fuseser` fixate dou`
perechi de antene, lungi de 2,4 m, respectiv 2,9 m. Sfera era
umplut` cu azot [i con]inea bateriile chimice de alimentare.
" Dup` lansarea primului satelit artificial al P`m#ntului, \n
cursa pentru cucerirea spa]iului cosmic s-au \nscris [i Statele
Unite ale Americii, unde s-a luat decizia politic` de a se investi
sus]inut \n dezvoltarea sectoarelor [tiin]ific [i tehnologic. C#teva
luni mai t#rziu avea s` se \nfiin]eze NASA (National Aeronautics
and Space Administration – Administra]ia Na]ional`
Aeronautic` [i Spa]ial`).

" La 17 martie 1958, Statele Unite lansau, cu succes,
satelitul Vanguard-1.
" Proiectul Vanguard-1 a \nsemnat, \n primul r#nd,
testarea [i perfec]ionarea unor tehnologii care aveau
s` fie utilizate \n
urm`toarele programe s p a ] i a l e a m e r i c a n e . Spre exemplu, acest proiect a
demonstrat faptul c`
celulele de captare a
energiei solare asigurau alimentarea
transmi]`toarelor
radio vreme de
c#]iva ani. Utiliz#nd
aceast` form` de
energie, Vanguard1 a reu[it s` transmit` semnale radio
timp de 7 ani.
" De[i au existat comentarii mali]ioase la adresa
dimensiunii sale reduse [i a lipsei de la bord a unor
instrumente ultrasofisticate, Vanguard-1 s-a dovedit a fi
deosebit de folositor, contribuind la realizarea unor h`r]i
foarte exacte ale anumitor insule din Pacific, dar [i la formularea unor noi teorii referitoare la deriva continentelor
[i extinderea suprafe]elor acoperite de ape.

Explorer
Sub aceast` denumire este desemnat`
cea mai prestigioas` familie de sateli]i
[tiin]ifici americani. Explorer-1 a fost primul
satelit lansat de S.U.A. la 31 ianuarie 1958
[i a furnizat remarcabile date [tiin]ifice. Lui
i se datoreaz`, de exemplu, descoperirea
centurilor de radia]ii care \nconjur`
P`m#ntul, numite “Centurile Van Allen”.
Seria inaugurat` de Explorer-1 a continuat
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p#n` \n 1975, totaliz#nd 55 de aparate,
destinate cercet`rii geodezice, geofizice [i
astronomice.
Au urmat numeroase alte variante de
Explorer, ale c`ror misiuni au vizat
m`surarea densit`]ii de electroni a
inosferei, studierea rela]iei dintre
fenomenele solare [i magnetosfera
terestr`, cercetarea radia]iilor X, studierea
surselor cere[ti de radia]ii ultraviolete,
precum [i a evolu]iei galaxiilor.
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1965

1962

1963
1933

1931
# N.A.S.A. a lansat primul
satelit destinat comunica]iilor,
Telstar-1, care a permis
transmiterea unor imagini, \n
direct, \ntre S.U.A. [i Europa.

# Valentina Tereshkova
a devenit prima femeie care a
c`l`torit singur` \n spa]iu.
# Au fost transmise prin
satelit primele emisiuni T.V. cu
imagini color.

1964
# Geraldine “Jerrie” Mock
a fost prima femeie care a pilotat,
\n simpl` comand`, un avion \n
jurul P`m#ntului, realiz#nd o serie
de recorduri.

# Alexei Leonov a realizat
prima “plimbare” spa]ial`.
# Venera-3, de construc]ie
sovietic`, a fost prima navet`
spa]ial` care a ajuns pe Venus.

ISTORIE AEROSPATIALÃ
,
Vostok-1

Alexei Leonov

" Dup` o selec]ie extrem de sever`, Iuri Gagarin a fost
desemnat drept primul cosmonaut care avea s` piloteze o navet`
spa]ial`.
" |n preziua lans`rii, oficialit`]ile sovietice au preg`tit trei
comunicate de pres`: unul pentru eventualul succes al misiunii,
iar celelalte dou` \n cazul unui e[ec.
" Vostok-1 a fost
lansat` la 12 aprilie 1961.
Dup` 25 de minute de la
lansare, naveta spa]ial` s-a
\ncadrat pe orbit`, \n jurul
P`m#ntului.
" La bordul navetei
erau instalate echipamente
radio [i T.V. \n scopul
urm`ririi modului \n care
pilotul reac]ioneaz` \n
timpul zborului.
" Zborul navetei a fost
gestionat \n \ntregime de
pilotul automat.
Gagarin ar fi preluat comenzile navetei numai \n caz de
urgen]`.
" Misiunea a fost un succes, Gagarin reintr#nd \n
atmosfer`, la bordul modulului s`u, f`r` incidente.

The Spirit of Colombus
" C#nd Geraldine “Jerrie” Mock
s-a pl#ns so]ului ei c` slujba sa, de
manager al Aeroportului Colombus, din
Ohio, este plictisitoare, acesta i-a
replicat: “Dac` vrei ceva mai pu]in
plictisitor, \ncearc` s` zbori \n jurul
Lumii”.
" Doi ani mai t#rziu, la 19 martie
1964, “Jerrie” Mock decola de pe
Aeroportul Colombus, la bordul avionului s`u, model Cessna 180, pe care l-a
botezat “The Spirit of Colombus”.
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" De[i \nzestrat cu calit`]i artistice deosebite, Alexei Leonov
a optat pentru o via]` dedicat` avia]iei.
" |n 1959, a fost selectat \ntre primii 20 de cosmonau]i ai
Uniunii Sovietice.
" La 18 martie 1965, a devenit primul cosmonaut care a
f`cut o “plimbare” \n spa]iu. Misiunea a fost un succes, \ns` nu
a decurs f`r` emo]ii. Cel mai
tensionat moment a fost atunci
c#nd Leonov a descoperit c`
rigiditatea costumului special
construit pentru a supravie]ui \n
afara capsulei spa]iale nu \i permitea
s` se \ntoarc` \n interiorul acesteia.
A reu[it s` intre \n capsul` abia dup`
ce a eliberat aerul din combinezonul s`u gonflabil.
" Leonov urma s` fie comandantul primei misiuni lunare
sovietice. Aceasta a fost \ns` anulat`
c#nd misiunea american` Apollo 11
a fost \ncununat` de succes, \n 1969.
" Leonov a f`cut echip` cu Valery Kubasov, \n 1975, \n
prima misiune de conectare \n spa]iu a dou` navete spa]iale
(proiectul Apollo–Soyuz).

Pagini realizate de locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

" Cu prilejul acestui zbor, “Jerrie”
Mock a realizat o serie
de recorduri: prima
femeie care a zburat
\n simpl` comand` \n
jurul Lumii; prima
femeie care a zburat
peste Pacific \ntr-un
avion cu un singur
motor; prima femeie
" |n zborul s`u \n jurul Lumii, Jerrie care a zburat at#t peste Atlantic, c#t
Mock a parcurs 22.858 de mile \n 30 de zile, [i peste Pacific.
timpul efectiv de zbor fiind de 158 de ore.
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ARTILERIA ANTIAERIANÃ
ROMÂNÃ |N TIMPUL
CELEI DE-A DOUA
CONFLAGRA}II MONDIALE
Premise ale campaniei
militare din anul 1942

dou` momente importante, astfel: la 2 aprilie 1942,
Comandamentul Ap`r`rii Antiaeriene Bucure[ti (\nfiin]at
la 1 iulie 1941) [i-a schimbat denumirea \n
Comandamentul Artileriei Antiaeriene Bucure[ti, iar la
24 martie 1942, a luat fiin]` Comandamentul Artileriei
Antiaeriene Ploie[ti.
|ncep#nd cu data de 1 august 1942, denumirea
unit`]ilor [i subunit`]ilor de artilerie antiaerian` s-a
modificat, grup`rile numindu-se regimente, iar grupurile,
divizioane de artilerie antiaerian`.
De remarcat [i faptul c`, la 1 octombrie 1942, ca
urmare a \nc`lc`rii de c`tre avia]ia maghiar` a spa]iului
aerian rom#nesc, din ordinul mare[alului Ion Antonescu,
a luat fiin]` “Gruparea de artilerie antiaerian` Ardealul”,
\n compunerea Brig`zii 1 Artilerie Antiaerian`. Aceasta
avea misiunea de a asigura ap`rarea antiaerian` a
centrelor [i punctelor sensibile de la Bra[ov, Tohan,
F`g`ra[ [i Re[i]a.
|n perioada august 1942 - decembrie 1942, artileria
antiaerian` rom#n` a participat cu un num`r apreciabil
de unit`]i [i subunit`]i la campania dus` de Armatele 3

Campania militar` din 1942 a presupus pentru
artileria antiaerian` rom#n` mari \ncerc`ri \n focul
luptelor ce au avut loc cu avia]ia inamic`, \ndeosebi \n
ap`rarea antiaerian` a trupelor terestre, care au ac]ionat
\n b`t`liile de la Cotul Donului [i din Stepa Calmuc`,
din Caucaz [i Crimeea. Totodat`, ac]iunile unit`]ilor
de artilerie antiaerian` dispuse la obiectivele din
Transnistria, de la Odessa, Oceacov, Tiraspol, Tighina,
dar [i la cele de pe teritoriul na]ional \n ap`rarea
punctelor [i centrelor sensibile, precum Bucure[ti,
Cernavod`-Constan]a, Bra[ov [i, mai t#rziu Ploie[ti,
au dovedit vigilen]a [i gradul lor \nalt de preg`tire.
Capacitatea de lupt` a unit`]ilor de artilerie
antiaerian` a fost, \n cursul anului 1942, \n cre[tere, \n
special prin num`rul bateriilor de tunuri intrate \n dotare
[i devenite operative. Sursa de \nzestrare au constituito at#t produc]ia intern`, c#t [i materialul
livrat de germani. Acesta din urm` a
fost asigurat \n baza protocolului \ncheiat
la 30 ianuarie 1942, \ntre Misiunea
Militar` German` [i Comandamentul
Ap`r`rii Antiaeriene, [i prevedea modul
de predare-primire a materialului de
artilerie antiaerian` german dispus \n
ap`rarea Ploie[tiului [i zonei petrolifere,
respectiv: 18 baterii de 88 mm, 12 baterii
de 20 mm, 3 baterii de proiectoare, 3
companii baloane de protec]ie [i re]eaua
de transmisiuni. Cu acest material vor fi
constituite dou` regimente, organizate
pe divizioane.
Prin acela[i document s-a stabilit
instruirea \n Germania a unui stat major
de leg`tur`, a unui num`r de
Tun antiaerian Vickers folosit de artileria
comandan]i de divizioane [i adjutan]i
de divizioane (c#te 6), un num`r de 18
antiaerian` rom#n` pe frontul de Est
comandan]i de baterii grele (88 mm) [i
c#teva cadre pentru [coala de kinoteodolite (aparatur`
[i 4 la Cotul Donului [i \n Stepa Calmuc`. Misiunea lor
din dotarea unei subunit`]i – sec]ie de verificare prin
consta \n ap`rarea antiaerian` a marilor unit`]i, precum
fotografiere a loviturilor din aer, pentru m`surarea
[i a altor obiective importante din compunerea celor
abaterilor fa]` de ]int`, la tragerile de antrenament).
dou` armate, a aerodromurilor avia]iei rom#ne [i
Totodat`, la T#rg[or, s-au organizat {coala de
germane, a unor puncte obligate de trecere vizate de
comandan]i pentru baterii u[oare, pentru [efii de aparate
inamic, \ndeosebi poduri [i localit`]i, dar [i depozite de
centrale simplificate, {coala de altitelemetre [i
muni]ii, forma]iuni de servicii [i altele. Instalat la Rostov
telemetrie, pentru aparatele de ascultare, precum [i
\nc` din septembrie 1942, Marele Cartier General
{coala de arm`tur`.
rom#n, condus de generalul Ilie {teflea, constituia, de
Un alt moment important pentru artileria antiaerian`
asemenea, un obiectiv important de ap`rat antiaerian.
rom#n` l-a constituit, \n cursul anului 1942, Ordinul
La 1 octombrie 1942, \n compunerea unit`]ilor
Statului Major al Aerului nr. 6020 din 17 iunie 1942, prin
de artilerie antiaerian` de la Cotul Donului [i din Stepa
care s-au \nfiin]at Regimentele 7, 8 [i 9 artilerie
Calmuc`, existau 32 de baterii (calibru 20-75 mm),
antiaerian`. Tot \n cursul anului 1942, au devenit
constituite \n 6 divizioane de artilerie antiaerian` dotate
operative \nc` 4 baterii de proiectoare, 3 companii de
cu mijloace auto de trac]iune cu un grad sporit de
baloane protec]ie [i 3 baterii Oerlikon.
mobilitate, corespunz`tor cerin]elor de lupt`.
De asemenea, for]a combativ` a regimentelor de
|nc` din luna august 1942, se declan[aser`
artilerie antiaerian` a crescut prin intrarea \n \nzestrare,
opera]iunile de concentrare, completare [i deplasare
din produc]ia intern` de armament, a 11 baterii de 75
spre viitorul raion al ac]iunilor de lupt` a marilor unit`]i
mm Vickers dotate cu aparate centrale de tragere
de infanterie, precum [i a unit`]ilor de artilerie
Bungescu, precum [i a 7 baterii de 37 mm Rhm, toate
antiaerian` destinate misiunilor din cadrul “B`t`liei
fabricate la Uzinele Astra-Bra[ov, Arad, Cugir etc.
Stalingradului”.
Din punct de vedere organizatoric, sunt de subliniat
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Elevi la {coala de Ofi]eri de
Artilerie Antiaerian`
\n anul 1942

Ac]iunile Artileriei
Antiaeriene pe timpul
ducerii opera]iei de
ap`rare \n Cotul Donului
[i Stepa Calmuc`
|n primele patru zile de ofensiv`, trupele sovietice
nu au beneficiat de sprijinul masiv al avia]iei din cauza
ce]ii, care atenua foarte mult vizibilitatea, dar [i a timpului
redus de lumin` al zilelor, ce se scurtau tot mai mult. Ca
urmare, \n perioada 19-25 noiembrie 1942, ac]iunile de
lupt` ale bateriilor [i divizioanelor de artilerie antiaerian`
au fost caracterizate, \n principal, prin ducerea luptelor
terestre \n ap`rare, protec]ia marilor unit`]i \n timpul
luptei pe pozi]ia principal`, precum [i \n luptele duse de
acestea \n \ncercuire [i pentru ie[irea din \ncercuire.
Spre deosebire de Divizionul 1 Artilerie Antiaerian`
independent, care a ac]ionat \n f#[ia Armatei 3, pe un
front foarte larg, [i a dus lupte \n ap`rare pe mai multe
direc]ii, Divizionul 14 Artilerie Antiaerian` mobil
independent, dislocat \n f#[ia Armatei 4, a dus ac]iunile
de lupt` \n lungul c`ii ferate Proletarskaia-Kotelnicovo,
[i reu[ind astfel s`-[i p`streze capacitatea de lupt`
\nregistr#nd pierderi mai mici.
Ultima decad` a lunii decembrie 1942 a g`sit
Divizioanele 1 [i 14 Artilerie Antiaerian` \n dispozitiv.
Datorit` \mbun`t`]irii vremii, avia]ia sovietic` [i-a reluat
atacurile, care s-au desf`[urat cu o intensitate mai
mare asupra marilor unit`]i rom#ne \n retragere, dar [i
pentru lovirea bateriilor de artilerie \n pozi]ie de tragere
sau \n mar[, a punctelor obligate de trecere [i, mai ales,
a celor dou` mari centre sensibile importante:
Moruzovskaia (unde se aflau postul de comand` al
Armatei 3, aerodromuri, baze) [i Tacinskaia (aerodromuri
[i baze de aprovizionare). Regimentul 4 Artilerie
Antiaerian` a respins cu succes, prin trageri antiaeriene
precise [i oportune, aceste atacuri.
|n f#[ia Armatei 4, avia]ia inamic` a lovit \ndeosebi
trupele \n retragere, dar [i g`rile, aerodromurile [i
posturile de comand` de la Remontnaia, unde bateriile
21 [i 134 Rhm au dobor#t 2 avioane PE-2.
|n primele zile ale lui decembrie 1942, 6 avioane
au fost dobor#te, victoriile fiind omologate de comandamentul aero al Armatei 3 [i de c`tre Brigada 4 Artilerie
Antiaerian`.
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Un exemplu de concentrare eficace a focului
artileriei antiaeriene asupra atacurilor masive ale
avia]iei inamice s-a \nregistrat \n ziua de 8 decembrie,
la Moruzovskaia, c#nd au fost dobor#te 16 avioane
care atacau de la 300 la 3.000 metri \n`l]ime.
Cu toate aceste eforturi, \n zilele de 23 [i 24
decembrie 1942, infanteria [i tancurile ruse[ti au
atacat nemijlocit bateriile de artilerie antiaerian`
aflate \n dispozitiv de lupt` pentru protec]ia
aerodromului Moruzovskaia. Astfel, Bateria 142
din Divizionul 17 Artilerie Antiaerian` a fost nevoit`
s` se retrag` dup` ce a respins blindatele ajunse
\n raionul pozi]iei de tragere, prin trageri directe. |n
continuare, \mpreun` cu Bateria 27 Vickers din
acela[i divizion, a reu[it prin sprijin de foc reciproc
[i \n urma luptelor terestre s#ngeroase duse efectiv
\n prima linie, f`r` infanterie \n fa]`, s` se sustrag`
de la zdrobirea lor de c`tre inamic.
Retragerea unit`]ilor Regimentului 4 Artilerie
Antiaerian` de la Moruzovskaia [i Tacinskaia a avut loc \n
condi]ii deosebit de grele, \ntr-o disput` extrem de aprins`
cu germanii, care se opuneau prin cele mai violente
mijloace, \n timp ce comandan]ii rom#ni c`utau s` salveze
unit`]ile de la un dezastru total.
|n Jurnalul de opera]ii al Regimentului 4 Artilerie
Antiaerian` sunt consemnate aspecte privind greut`]ile
mar[urilor, precum [i rela]iile cu germanii: “Seara se las`
un frig n`prasnic de –35° C, \nso]it de un criv`] furios.
Toat` lumea este ud`... totul pe oameni este \nghe]at;
hainele p#r#ie, iar bocancii sau cizmele sunt ca de sticl`...
La mizeriile vremii, se adaug` mizeriile alia]ilor germani,
care nu concep ca rom#nii s` treac` \naintea unei ma[ini
de-a lor. Astfel, stau \n b`taia criv`]ului [i sub col]ii gerului
aproape polar degeaba, toat` noaptea \nghesui]i \n ma[ini:
a fost o noapte groaznic`, \n care mul]i au avut viziunea
mor]ii prin \nghe] ”.

Pierderi provocate
avia]iei inamice
[i pierderile proprii
Pierderile provocate avia]iei sovietice de unit`]ile
[i subunit`]ile de artilerie antiaerian` \n perioada
septembrie 1942 – ianuarie 1943 \n Stepa Calmuc`, la

Trupe rom#ne \n fa]a Odessei

Tacinskaia, care au dobor#t 65 avioane prin Divizioanele
4 [i 17 Artilerie Antiaerian`. Aceste dou` localit`]i,
unde se g`seau aglomerate numeroase depozite,
aerodromuri, sta]ii de cale ferat` principale, posturi de
comand`, inclusiv postul de comand` al Armatei 3, au
fost violent bombardate, cu o frecven]` [i cu forma]ii
mari, aproape zi de zi. La aceast` armat` au fost
ob]inute [i cele 14 victorii ale Divizionului 1 Artilerie
Antiaerian` mobil independent, care, cu cele opt baterii,
a ac]ionat pe un front foarte larg, ceea ce nu i-a permis
concentrarea focului mai multor subunit`]i pe acela[i
obiectiv [i, prin urmare, sporirea eficacit`]ii tragerilor.
|n schimb, acest divizion a contracarat cu succes
carele de lupt` inamice, \ndeosebi dup` data
de 19 noiembrie 1942, adic` dup`
declan[area ofensivei sovietice. Cele 14
avioane au fost dobor#te la Gromki,
Perelazovski, Kletskaia [i Rospopinskaia.
|n Caucaz, subunit`]ile de artilerie
antiaerian` au dobor#t 38 de avioane, cele
mai multe \n Peninsula Taman (27 avioane),
eviden]iindu-se Bateria 234 mitraliere
(locotenent Gheorghe Cotal, sublocotenent
Mircea Glodeanu).
Pierderile artileriei antiaeriene rom#ne,
potrivit datelor din jurnalele de opera]ii, au
fost: bateriile 118 [i 120 Rhm, o dat` cu
Divizia 15 Infanterie (general Sion) la Malaia
Donscinskaia; bateriile 2 Vickers [i 102
Servan]ii unui proiector antiaerian
Rhm, r`mase \n cercul de la Stalingrad (\n
rom#nesc, afla]i pe pozi]ii
gruparea general Paulus),
precum [i piese din diferite alte
Asigurarea cu muni]ii a func]ionat \n bune condi]ii.
subunit`]i, care s-au aflat \n situa]ii limit`;
Existen]a coloanelor de transport [i sistemul extrem
\n total, pierderile au fost evaluate la 10
de simplu de primire-predare (prin recipisier de primire
piese de 75 Vickers [i \n jur de 30 piese
[i, respectiv, de predare) facilitau fluxul permanent de
calibru 37 mm. A[adar, un total de circa
aprovizionare. Remarcabil a fost efortul [efilor de
40 piese, care, raportate la cele circa 250
coloane de transport muni]ii (exemplu: maistrul Dumitru
piese existente pe frontul din Est,
Basno). Toate acestea au confirmat juste]ea m`surii
reprezentau 16 la sut`. A rezultat c` cele
luate de Comandamentul Ap`r`rii Antiaeriene de
mai multe tunuri au fost pierdute \n timpul
organizare pe front a unor depozite de muni]ie.
luptelor terestre, \ndeosebi datorit` deselor
Dar luptele nu se \ncheiaser`. Au urmat alte [i
situa]ii de criz`, c#nd subunit`]ile de
alte b`t`lii, alte [i alte confrunt`ri dure cu inamicul pe
artilerie antiaerian` au luptat contra
\ntregul parcurs al anului 1943.
blindatelor inamice.

Privind pierderile \n personal, s-a
apreciat c` acestea s-au ridicat la circa
800 ofi]eri, subofi]eri [i trup` (4 baterii x
160 = 640 oameni, plus din Bateria de
Mitralier` antiaerian` capturat` de la sovietici p#nd` radio circa 150 oameni, precum [i
[i \ntoars` \mpotriva lor
din alte subunit`]i), ceea ce, raportat la
efectivele totale ale Brig`zii 4 Artilerie
Cotul Donului [i \n Caucaz pot fi apreciate dup`
Antiaerian`, reprezentau circa 14–15 la sut`.
rezultatele omologate [i dup` datele \nscrise \n jurnalele
C#teva considera]ii se impun [i \n privin]a modului
de opera]ii ale Comandamentului Ap`r`rii Antiaeriene,
\n care s-a realizat asigurarea tehnico-material` a
dar, mai ales, \n jurnalele regimentelor de artilerie
unit`]ilor [i subunit`]ilor de artilerie antiaerian`.
antiaerian` [i ale Brig`zii 4 Artilerie Antiaerian`.
Astfel, din punct de vedere al tehnicii auto, dotarea
|n f#[ia Armatei 3, pierderile avia]iei inamice au
artileriei antiaeriene cu tractoare tip Henschel sau
fost cele mai mari, adic` cele mai multe victorii
Ford Marmon a fost corespunz`toare. Ma[inile bine
antiaeriene au reu[it unit`]ile de la Moruzovskaia [i
verificate [i preg`tite, \nc` din vara anului 1942, au

CER SENIN ! Nr. 6 (77) ! octombrie 2004

func]ionat \n bune condi]ii [i au fost \n multe
situa]ii factorul salvator al efectivelor.
S-a reu[it, de asemenea, o bun` asigurare a
tehnicii cu piese de schimb, precum [i cu diverse
accesorii. Remarcabile au fost preg`tirea [i calitatea
meseria[ilor: [oferi [i mai[tri auto, care s-au dovedit
pricepu]i, harnici [i cu grij` exemplar` fa]` de
ma[ini. |n baterii a existat [i c#te un atelier mic,
“Hahn [i Colb”, de o mare utilitate.
Privind tehnica de artilerie antiaerian`,
aceasta, cu mici excep]ii, a func]ionat irepro[abil,
de[i a fost supus` unor \ncerc`ri deosebite. Au
mai pus unele probleme ochiurile de \mperechere
la materialul de 37 [i 75 mm, care uneori s-au rupt
din cauza suprasolicit`rii la viraje, mar[arier, [osele
denivelate, gropi, [an]uri etc. S-a intervenit, \ns`,
imediat cu sudur` de la micul atelier [i
deranjamentele ap`rute s-au remediat. De mare utilitate
s-au dovedit carele de baterii dotate cu piese de rezerv`
(percutoare, cremaliere, p#rghii, arcuri etc.), care puteau
fi repede folosite pentru \nlocuirea celor care se rupeau
sau cedau. De asemenea, deosebit de utile au fost ]evile
de schimb, la materialul de 37 mm [i tuburile amovibile, la
materialul de 75 mm.
Promptitudinea interven]iilor a fost asigurat` [i
prin faptul c` \n raionul dispozitivului de lupt`, la Rostov
sau Moruzovskaia, au fost adu[i speciali[ti de la fabrica
“Astra” Bra[ov, mai[tri cu mare experien]`, care au
avut interven]ii foarte eficiente.

(va urma)
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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Exist` r`spunsuri 100% corecte? Cu siguran]`! |n
matematic`, \n fizic`… Din p`cate, nu [i \n management.
Este firesc s` fie a[a, at#ta timp c#t managerii lucreaz`
cu oameni, iar oamenii se schimb` permanent. La fel [i
standardele, concuren]a, \mprejur`rile, condi]iile
financiare…
A[adar, dac` ar fi s` descriem matematic o decizie
managerial`, am genera probabil o ecua]ie cu multe, foarte
multe variabile. De aici [i doza de nesiguran]` asociat`
acestor decizii.
Un bun manager face tot ceea ce-i st` \n putin]` pentru
a elimina nesiguran]a din ecua]ie, \ns`, perfect con[tient
de faptul c` nu toate incertitudinile [i riscurile vor disp`rea,
nu ezit` s` ia o decizie \n condi]ii de ambiguitate ori de
c#te ori situa]ia o cere.
Elaborarea deciziei este un proces activ, care implic`
alegerea dintre mai multe variante a celei mai potrivite.
Pentru a lua o decizie bun` nu trebuie dec#t s` analizezi
cu aten]ie op]iunile pe care le ai la dispozi]ie pentru
\mbun`t`]irea situa]iei [i s` te consul]i cu cei pe care
respectiva decizie \i va afecta \n mod direct.
Deciziile logice sunt potrivite atunci c#nd avem la
dispozi]ie majoritatea informa]iilor necesare. Acestea au
avantajul de a fi mai u[or acceptate de cei din jur.
Pentru a lua o decizie logic` trebuie s`:
– identifici punctele tari ale fiec`rei op]iuni;
– ierarhizezi punctele tari, \n func]ie de contribu]ia pe
care consideri c` o vor avea la \mbun`t`]irea situa]iei;
– ordonezi op]iunile, ]in#nd cont de punctele lor tari;
– selectezi primele 3 cele mai bune op]iuni;
– alegi cea mai bun` op]iune, pe criteriul eficien]ei.
Deciziile intuitive sunt potrivite atunci c#nd nu avem
la dispozi]ie suficiente informa]ii. Utilizarea lor este absolut
necesar` atunci c#nd:
! exist` un grad mare de incertitudine;
! precedentele sunt limitate [i nu indic` un mod clar
de ac]iune;
! exist` un num`r de op]iuni cu [anse egale de reu[it`.
De re]inut! Oric#t de potrivit` ar fi o decizie intuitiv`,
este indicat s` o “echipezi” \ntr-o ]inut` logic`. |n felul
acesta, vei putea fi sigur c` oamenii nu \]i vor pune la
\ndoial` alegerea.
Un manager nu va fi niciodat` absolut sigur c` o
anumit` decizie va rezolva integral problema. |n schimb,
acesta are permanent posibilitatea de a c#nt`ri riscurile,
reflect#nd nu doar asupra [anselor deciziei de a fi
implementat` cu succes, ci [i asupra lucrurilor care ar
putea merge prost. |n felul acesta, va st`p#ni \ntotdeauna
situa]ia, neput#nd fi luat prin surprindere.
Dup` ce ai luat o decizie, \nainte de a trece la ac]iune,
este bine s` o mai treci o dat` prin filtrul g#ndirii. Chiar
dac` e[ti sigur c` solu]ia va rezolva problema, verific` dac`
nu cumva decizia va genera, la r#ndul ei, o alt` problem`. |n
felul acesta, vei c#[tiga mai mult` \ncredere \n hot`r#rea pe
care ai adoptat-o [i vei fi plin de energie atunci c#nd o vei
transmite celorlal]i.
De fiecare dat` c#nd implementezi o decizie, urm`re[tei cu aten]ie efectele. Dac` lucrurile merg bine, bucur`-te, dar
nu l`sa succesul s` te ame]easc`! Cu siguran]` vor urma [i
alte decizii care nu vor avea acela[i succes. Nu dispera! A[ai \n management…
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Ave]i acces la Internet? Profita]i!
www.psihoteste.ro, sec]iunea CARIERA:
# E[ti o persoan` \ndr`znea]`?
# Iei deciziile cu precau]ie?
# Te bazezi pe instinct?
Exerci]iul de \nc`lzire
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ace

O femeie \ns`rcinat`
are deja 8 copii.
Trei dintre ei sunt surzi,
doi sunt orbi
[i unul este dezechilibrat mental.
Ai sf`tui-o s` fac` un avort?
R: Dac` ai r`spuns afirmativ, tocmai
l-ai omor#t pe...
Beethoven!

Adesea \i \ncurajez
pe oameni
s` ac]ioneze
mai repede,
chiar dac` aceasta
\nseamn` un produs ini]ial
imperfect. Costul
\ncerc`rilor
de a evita gre[elile
este imens!

|n]eleg c` uneori deciziile
intuitive sunt mai potrivite?

CE-I DE F~CUT?

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.

Jeff Bezos

ea
zia m
Deci reapari]ia
ine
prev oblemei?
pr

Nu exist` r`spuns
corect.
F` ceva!
F` orice!
Acum!

Cel mai cr#ncen r`zboi
este cel
dintre oamenii
care \ncearc`
s` fac` ceva
[i oamenii
care \ncearc`
s`-i \mpiedice
s` fac` ceva gre[it.
Bill Creech

Tom Peters
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A EVALUA = a analiza [ansele unui posibil curs
de ac]iune;
A CONSULTA = a solicita sfatul sau opinia altora;
A TERGIVERSA = a \nt#rzia luarea unei decizii;
DECIZIE INTUITIV~ = decizie luat` pe baza unui
presentiment, a instinctului;
DECIZIE LOGIC~ = decizie luat` pe baza
ra]ionamentului.
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Dac` a[tep]i
ca situa]ia
s` evolueze,
\]i po]i cristaliza
g#ndurile.
Dar a[tept#nd
prea mult,
le vei fosiliza!
Kate Keenan
|nva]` s` nu fii
foarte precaut!

|ncerc s` fiu creativ
[i s` generez
c#t mai multe idei?

Murphy

Diane Arbus
Prefer
s` regret lucrurile
pe care le-am f`cut,
dec#t pe cele
pe care
nu le-am f`cut.
Lucille Ball
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CONCURS

E[ti \n top, deci exi[ti!
Julie ALLRIGHT era un excelent contabil. Rezultatele
ob]inute \n cei patru ani de activitate \n cadrul companiei au
promovat-o \n r#ndurile conducerii.
Numirea \n noua func]ie i-a adus, pe l#ng` bucuria
succesului, o stare de anxietate pe care nu o cunoscuse p#n`
atunci.
Pentru c` lucrase \ntr-un domeniu tehnic, Julie se obi[nuise
cu iluzia c` exist` \ntotdeauna r`spunsuri corecte. Ca manager,
era obsedat` de detalii, pretinz#nd oamenilor s` fac` lucrurile
“a[a cum trebuie” [i amenin]#nd cu concedierea \n st#nga [in dreapta ori de c#te ori ap`reau
\nt#rzieri \n finalizarea unor proiecte.
Productivitatea compartimentului
sc`dea de la o lun` la alta, iar Julie nu
\n]elegea care era cauza. |ntr-un t#rziu,
Crede]i c`
[i-a luat inima \n din]i [i a solicitat
a fost
ajutorul [efului ei. Acesta a sf`tuit-o
un sfat
s` \[i revizuiasc` atitudinea
bun?
amenin]`toare.

PREMII, FAIM~, RECUNOA{TERE!
Cele mai multe
predic]ii
ale min]ii umane
au la baz`
g#ndirea liniar`.
De aceea sunt
supuse e[ecului.
Vinod Khosla

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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" Achizi]ionarea celor
34 de avioane Boeing
F/A-18 Hornet, aflate \n
\nzestrarea For]elor Aeriene ale Elve]iei, s-a
putut face numai \n urma
desf`[ur`rii unui referendum na]ional, \n care
popula]ia [i-a dat acordul
\n acest sens.

BL
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Z

For]ele Aeriene ale Elve]iei

" Relieful Elve]iei, predominant muntos, solicit` din plin
profesionalismul pilo]ilor, dar ofer` [i o serie de avantaje. Astfel,
avioanele militare ar putea evolua, teoretic, f`r` un sistem de
avertizare la bord \ntruc#t este aproape imposibil s` determini
locul, timpul [i direc]ia de zbor \ntr-o asemenea zon`, \n care
radarele aflate la sol cu greu pot descoperi ]intele ce evolueaz` la
joas` altitudine.

" ”Patrouille Suisse” este forma]ia de acroba]ie aerian` a
For]elor Aeriene ale Elve]iei. A fost \nfiin]at` \n urm` cu 40 de
ani [i utiliza avioane de tipul Hawker Hunter. |n prezent,
“Patrouille Suisse” utilizeaz` [ase avioane de tipul Northrop
F-5E.

" Pentru For]ele Aeriene ale Elve]iei
conceptul de men]inere a securit`]ii
con]ine o component` special`. Astfel,
militarii sunt instrui]i pentru a interveni \n
zone calamitate de dezastre naturale sau
ca rezultat al activit`]ii umane. Totodat`,
ei sunt capabili s` intervin` \n zone
afectate de avalan[ele de z`pad` sau de
incendii, utiliz#nd echipament specializat.
" Spa]iul aerian
elve]ian reprezint`
elementul central al
traficului aerian european. Ca urmare, culoarele aeriene elve]iene sunt foarte intens
folosite. Spa]iul aerian
elve]ian este atractiv [i
datorit` costului sc`zut de utilizare. Astfel,
utiliz#nd spa]iul aerian
elve]ian pentru executarea misiunilor din Balcani, trupele IFOR/SFOR au
economisit 100 de milioane de franci elve]ieni.

GLOSAR DE TERMENI {I DEFINI}II ! GLOSAR DE TERMENI {I DEFINI}II
ie[ire avion – \n opera]ii aeriene, zborul
opera]ional executat de c`tre un avion.

sortie – in air operations, an operational flight by
one aircraft.

sortie – en opérations aériennes, vol opérationnel effectué par un avion.

indicator de pozi]ie – instrument care prezint`
pozi]ia aeronavei pe baza informa]iilor provenite de la
o surs` de la bord sau de la alte surse.

attitude indicator – an instrument which displays
the attitude of the aircraft by reference to sources of
information which may be contained within the
instrument or be external to it.

indicateur d’assiette – instrument qui
présente l’assiette de l’aéronef gr#ce
des
informations provenant de l’instrument m me ou
d’autres sources.

indicator al pozi]iei fa]` de sol – instrument
care determin` [i afi[eaz` automat pozi]ia aeronavei
fa]` de sol.

ground position indicator – an instrument which
determines and displays automatically the ground
position of an aircraft.

indicateur de position-sol – instrument qui
détermine et affiche automatiquement la position sol
d’un aéronef.

infrastructur` – un termen atribuit \n general
tuturor construc]iilor, instala]iilor sau mijloacelor fixe
[i permanente folosite pentru sprijinul, comanda [i
controlul for]elor armate.

infrastructure – a term generally applicable for all
fixed and permanent installations, fabrications, or facilities
for the support and control of military forces.

infrastructure – terme utilisé par l’OTAN et
généralement appliqué toutes les installations,
moyens ou facilités fixes et permanents utilisés pour
l’appui et le contrôle de forces militaires.

interarme – calificativ \ntrebuin]at pentru a
descrie activit`]ile, opera]iunile, organismele la care
particip` mai multe elemente din cel pu]in dou` arme.

joint – adjective used to describe activities,
operations and organisations in which elements of at least
two services participate.

interarmées – qualifificatif employé pour décrire
des activités, opérations et organisations, auxquelles
participent des éléments d’au moins deux armées.

interceptare aerian` – opera]ie \n care una sau
mai multe aeronave stabilesc un contact vizual sau
radioelectronic cu una sau mai multe aeronave.

air interception – an operation by which aircraft
effect visual or electronic contact with other aircraft.

interception aérienne – opération par laquelle
un (ou des) aéronef(s) établit (ou établissent) un
contact visuel ou électronique avec un (ou plusieurs)
autre(s) aéronef(s).

interceptor – avion de v#n`toare conceput pentru
interceptare aerian`. Denumit [i “avion de v#n`toareinterceptare” sau “v#n`tor”.

interceptor – a manned aircraft utilized for
identification and/or engagement of airborne objects.
Also called “fighter interceptor”. See also fighter.

intercepteur – avion de chasse piloté conçu pour
l’interception aérienne. Aussi appelé “chasseur
d’interception”. Voir aussi chasseur.

interoperabilitate – capacitatea for]elor Alian]ei
[i (c#nd sunt alocate) a for]elor ]`rilor partenere sau a
altor na]iuni de a se antrena, de a executa exerci]ii [i
opera]iuni \n comun \n vederea \ndeplinirii de misiuni [i
sarcini corespunz`toare scopului pentru care au fost
create.

interoperability – the ability of Alliance forces and
(when appropriate) forces of Partner and other nations
to train, exercise and operate effectively together in the
execution of assigned missions and tasks.

interopérabilité – aptitude des forces de
l’Alliance et, lorsqu’il y a lieu, de forces des pays
partenaires et autres s’entra\ner, s’exercer et
opérer efficacement ensemble en vue d’exécuter les
missions et les t#ches qui leur sont confiées.

! GLOSAR DE TERMENI {I DEFINI}II !
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CRISTINA GHENU}~
locotenent-colonel {TEFAN BURC~
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AM PRIMIT LA REDAC}IE

O RESTITUIRE
NECESAR~
La 1 februarie 1935 ap`rea, \n condi]ii grafice excelente, primul
num`r al revistei “LUMEA MILITAR~ ILUSTRAT~”, organ al “Asocia]iei
Scriitorilor [i Autorilor Militari Rom#ni”, publica]ie “de [tiin]` general` [i
militar`, educa]ie na]ional`, istorie, literatur`, art` [i informa]iuni”, \n
paginile c`reia au semnat oameni de seam` ai culturii [i literaturii
rom#ne[ti – Sadoveanu, Arghezi, Victor Eftimiu, Mihai Beniuc, Nicolae
T`utu.
La aproape [apte decenii de atunci, Societatea Scriitorilor Militari
[i Direc]ia Administrativ` [i Servicii din Ministerul Ap`r`rii Na]ionale
re\nnoad` tradi]ia [i lanseaz` pe pia]` revista “LUMEA MILITAR~”, un
“magazin trimestrial” \n 64 de pagini, cu un con]inut dens, elevat,
interesant, cu o grafic` modern` [i o ilustra]ie full colour de excelent`
calitate.
Directorul revistei, istoricul Adrian Pandea, directorul Editurii Militare,
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ansarea acestei lucr`ri a avut loc \n cadrul
festivit`]ilor prilejuite de conferirea de c`tre
pre[edintele Rom#niei, domnul Ion Iliescu, a Ordinului
“Meritul Cultural” \n grad de Comandor, Categoria F –
Promovarea Culturii, Cercului Militar Na]ional [i a
aceleia[i distinc]ii, dar \n grad de Cavaler, directorului
institu]iei, colonelul Anton Iancu.
Autorul, colonelul dr. Petre Otu, cunoscut istoric
[i cercet`tor militar, a reu[it s` elaboreze o istorie
veridic`, de o mare acurate]e [tiin]ific`, obiectiv` a
acestei bijuterii arhitectonice, o adev`rat` podoab` a
Capitalei, care este Palatul Cercului Militar Na]ional.
|ncredin]area
unei asemenea misiuni
unui specialist de
prim` m`rime al
istoriei militare a
poporului rom#n [i
a armatei sale,
s-a dovedit inspirat` [i benefic`. Distinsul
nostru coleg de
spirit, av#nd
atu-ul unei
cunoa[teri
profunde a
organismului
militar [i harul scriiturii
directe, la obiect, realizeaz`, \n paralel cu
tabloul construirii edificiului [i definirii culturale a institu]iei
c`reia \i era destinat, [i sinteze ale momentelor
importante, marcante, din istoria politico-militar` a ]`rii.
Autorul se opre[te adesea [i asupra personalit`]ilor
care [i-au legat, \ntr-un fel sau altul, via]a [i activitatea
de Palatul \nsu[i, dar [i de institu]ie. Prilej pentru cititor
de a-[i confrunta cuno[tin]ele de cultur` general`, dar
[i de a afla multe lucruri, fapte [i date inedite despre
regi, regine, oameni politici, de stat, oficialit`]i militare
ale vremii.
Colonelul dr. Petre Otu, temeinic [i riguros cum \l
[tim, alc`tuie[te, adesea [i cu am`nunte picante,
epopeea, \n fapt, de peste 30 de ani a procesului
anevoios de construire a Palatului, ca [i a evenimentelor
ce au urmat, ]in#ndu-ne mereu, la zi, cu demersurile,
activit`]ile \n plan na]ional, interna]ional-[tiin]ifice,
culturale, militare, politice, mondene chiar, desf`[urate
sub cupola emblematicei construc]ii de o arhitectur` [i
o splendoare uimitoare.
Beneficiind [i de o ilustra]ie pe m`sur`,
\ntreprinderea colonelului dr. Petre Otu ne rezerv`, a[a
cum [i-a propus [i dorit de altfel, o lectur` necesar`,
pl`cut` [i instructiv` despre unul din cele mai alese
simboluri [i repere spirituale ale armatei [i ale ]`rii.
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redactorul-[ef, poetul Liviu Vi[an, [i cei cinci
redactori de marc` (Cristian C#rlan, George
Mihalcea, Gelaledin Nezir, Radu Voinescu [i
Vladimir Zodian), \mpreun` cu mul]i
colaboratori cu nume sonore \n publicistica
rom#neasc` au realizat un prim num`r
echilibrat [i divers, consistent \n problematic`
[i bogat \n informa]ii.
Salut`m cu satisfac]ie, bucurie [i c`ldur`
apari]ia revistei “LUMEA MILITAR~” [i-i dorim
s` r`m#n` mereu l#ng` sufletele noastre,
o[teni de-o via]` ai Rom#niei, [i s`-[i urmeze
traiectul ales, devenind, a[a cum \i ureaz`
ministrul ap`r`rii na]ionale, domnul Ioan
Mircea Pa[cu, “o publica]ie deschis`, un mijloc
de dialog [i de reflec]ie, un for prin intermediul c`ruia cultura militar`
rom#neasc` s`-[i exprime identitatea \n sistemul valorilor occidentale”.
(N.R.)

nc` de la apari]ie, cartea s-a impus \n lumea
medical`, cu deosebire \n r#ndul speciali[tilor din medicina aerospa]ial`, prin noutatea [i
\nsemn`tatea problematicii abordate, dar [i prin nivelul
superior al demersului [tiin]ific. Suntem convin[i c` [i
aceste considerente au stat la baza decern`rii unui
prestigios premiu “colonel dr. Odiseu Apostol”, cu care
Institutul Na]ional de Medicin` Aeronautic` [i Spa]ial`
“General dr. av. Victor Anastasiu” onoreaz` anual autori
de cert` valoare profesional`, deopotriv` practicieni,
cercet`tori [i anali[ti \n domenii mai pu]in explorate, cu
statusuri de deschiz`tori de drumuri \n investigarea unor
ramuri de larg interes.
Dup` cum apreciaz` \n prefa]` profesorul dr. Ioan
Bradu Iamandescu, pe care cititorul \l poate reg`si [i \n
Bibliografia citat` adesea, semn c` avem \n fa]`
constatarea unei autorit`]i \n domeniu, prin subiectul
propus [i tratat este realizat` o premier` \n literatura de
profil [i nu numai.
Autorii, binecunoscu]i personalului din For]ele
Aeriene, fiind personalit`]i de larg` notorietate \n
alergologie [i medicin` aerospa]ial`, reu[esc s` prezinte,
\ntr-o manier` didactic` demn` de relevat, asemenea
unor reputa]i dasc`li, problematica alergologic` \nt#lnit`
\n activitatea pe care o desf`[oar` cu s#rguin]`,
devotament [i profesionalism.
Meritul doctorilor Violeta Perlea, Marian Macri, Sorin Perlea
este cu at#t mai
mare cu c#t alergologia este o specialitate medical`
relativ t#n`r`, supus` unui proces
permanent de transformare.
Lucrare de pionierat, cartea pe care o semnal`m \n
aceast` pagin` se \nscrie, totodat`, \n demersurile
\ntreprinse pentru realizarea unei autorit`]i socioprofesionale de eficientizare [i siguran]` maxim` a
securit`]ii zborului, iar pe un plan mai larg se urm`re[te
deschiderea unor noi ferestre spre beneficiul s`n`t`]ii
noastre.
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ste de fapt vorba de destinul unui ofi]er
aviator cu o activitate impresionant`,
despre care mult` vreme
nu s-au [tiut prea multe.
Fiindc` \ns`[i misterioasa sa carier` l-a
obligat s` acopere ani
\n [ir, nolens-volens,
ac]iuni de o uria[`
importan]` \n folosul
statului rom#n [i al
armatei sale. La cei
peste 90 de ani de
via]`, generalul
de flotil` aerian` (r) dr.
ing. Neculai Octav Cernescu deap`n` \n aceast` carte-document amintiri
tulbur`toare, edificatoare pentru ceea ce \nseamn`
datoria unui om fa]` de ]ara \n care s-a n`scut [i pe
care a servit-o cu un devotament [i un curaj ce \ntrec
orice \nchipuire. Ofi]er al Serviciului Secret al Armatei
Rom#ne, \n subordinea vestitului Mihail Moruzov,
autorul a fost absolvent al {colii Militare de Ofi]eri de
Avia]ie din Germania, ulterior [i al Academiei [i
Universit`]ii Tehnice din aceea[i ]ar`, unde a devenit
pilot [i doctor inginer. Cu misiuni una mai periculoas`
dec#t alta, \n Cehoslovacia, Ungaria, Germania,
Elve]ia, Grecia, Turcia, Fran]a, \n colonii africane,
precum [i \n alte ]`ri, unde s-a confruntat cu situa]ii
aproape imposibile, purt#nd nume diferite, \mbr`]i[#nd
profesii din cele mai diverse, \ntre care cea de violonist.
Fostul cerceta[, la numai zece ani, \n vremea primului
r`zboi mondial, orfan, tat`l s`u pierise \n eroicele
lupte de la M`r`[e[ti, a devenit pilot de clas` pe
avioane de observare, de v#n`toare, de
bombardament, profesor doctor inginer de avia]ie la
catedra celebrului savant Elie Carafoli, [i, ulterior, un
ne\ntrecut lupt`tor \n cel de al doilea r`zboi mondial,
un specialist de prim` m`rime \n spionaj [i
contraspionaj. Secretul unei astfel de reu[ite se afl`
\ntre copertele acestei c`r]i. O aventur` de o via]` \n
care eroul consemneaz` momente istorice, multe
inedite, despre casa regal`, oameni politici, militari
de prim` m`rime din ierarhia statului rom#n [i a altor
state, acesta este, pe scurt, con]inutul tulbur`toarei
lucr`ri pe care Editura Ares, din Bucure[ti, o face
public`, dup` at#]ia ani de t`cere ai Omului, Eroului,
care a avut de \nfruntat, dup` inimaginabile ac]iuni
prin care a trecut, deten]ia \nchisorilor [i lag`relor
comuniste.
Memoriile generalului se constituie \ntr-un
exemplu viu de d#rzenie, de ne\nfricare [i inteligen]`,
de sacrificiu, pe care numai un om cu patria \n suflet
\l poate oferi.
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