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C`l`uza roditoare

Din copil`rie ne-a r`mas deprinderea de a acorda p`rin]ilor, mai mari ca noi
[i chiar f`r` aspect de uria[i, puteri nelimitate de a interveni, \n orice situa]ie,
dublate de o \n]elepciune incontestabil`. Apoi, mult` vreme, maturi fiind, ne-am
\ncredin]at tot lor cu deschidere [i \ncredere neclintit`. Cu drag. Cu duio[ie. Cu
sentimentul stenic c` numai a[a suntem cu adev`rat proteja]i, ne afl`m \n deplin`
sigura]`.
Tatei, la care totdeauna m` g#ndesc \n secret, ca [i cum a[ vrea s` nu-i [terg
aura s`pat` \n memoria mea afectiv`, ani de-a r#ndul i-am purtat cu mine o
imagine mintal` c`l`uzitoare. Munca mea la avioane, ridicatul acestora \n aer
au \nsemnat opusul tatei, care o via]` a fost cu “munca, la p`m#nt”. Ogorul meu
[i ]arina lui – cerul [i p`m#ntul nostru – ne-au r`spl`tit am#ndurora fidelitatea:
au rodit la vremea toamnei. S-au \mplinit \n fruct bun [i s`n`tos.
|nv`]`toarei mele, pe care eu o rev`d tot \n sala aceea de clas`, cu aerul ei
tihnit [i delicat, purt#ndu-mi m#na pe caietul alb, tainic, \i p`zesc [i ast`zi icoana.
|i venerez r`bdarea cu care mi-a deschis mintea s` intre litera de carte \nv`]at`,
bun` ca o cheie potrivit` pentru lac`tele ferecate ale lumii.
Instructorului meu de zbor, celui care mi-a des`v#r[it \mp`carea cu cerul [i
m-a trezit la gustul reu[itei \n profesie, \i simt [i acum urma m#inii l`sate pe um`r,
ca \ntr-o \nnobilare de rang, dup` ateriz`ri cumplite. Omul care, \ntre o decolare [i
punerea ro]ilor pe pista \ntoarcerilor, mi-a scurtat \n]elesul acestui prezent vizibil [i
mi-a u[urat acceptarea oric`rui viitor ascuns.
Fiecare, \n felul nostru, suntem ca un copac. Iar cei ce ne-au cur`]it ramurile,
de vrem ori nu s` recunoa[tem, ne-au direc]ionat cre[terea [i ne-au conturat viitorul.
|nv`]`toarea mea sem`na o s`m#n]` care, ast`zi, copac ajuns`, \[i ]ine bine umbra.
Secretul lor, al oamenilor care, f`r` s` percepem exact, ne zidesc \n alc`tuiri umane
distincte, este faptul c` exist`. Iar \nt#mplarea c` ei sunt parte a propriei noastre
realit`]i, o percepem doar cu sim]urile treze [i cu con[tiin]a vie.
Valoarea lor cea mai mare pentru noi este c` nu poate fi reprodus`.
Ne-au de[teptat, fiecare \n felul s`u, dorul afl`rii de unul singur – taina ce
\nchide pl`cerea [i motiva]ia de a tr`i frumos.
Ei, c`l`uzele tainice \n aceast` via]` de oameni asemenea lor, pot fi afla]i
[i cunoscu]i doar de fiecare \n parte [i numai \n propriul prezent. Nu de tine
prin mine, nu de oricare tu prin oricare eu. Atunci c#nd tihna interioar`
dezvele[te \n noi, cu inocen]` [i altruism, icoane umane vii, limpezi sub lumina
ochilor, descoperim acel straniu fosfor al vie]ii care ne lumineaz`, [`galnic,
r`scrucile destinului.
Cel ce cur`]` copacii este un privilegiat: va avea, va da rod bogat!

C`pitan-comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

AGEND~

22-24 iulie 2005

VIZITA {EFULUI STATULUI MAJOR
AL FOR}ELOR AERIENE
ÎN REPUBLICA SLOVACIA
În perioada 22-24 iulie 2005, ºeful
Statului Major al Forþelor Aeriene Române,
generalul-locotenent Gheorghe Catrina, a
efectuat o vizitã de lucru în Republica
Slovacia, la invitaþia ºefului Statului Major
al Forþelor Aeriene Slovace, generalulmaior Jozef Dunaj. Vizita a constituit un
bun prilej pentru dezvoltarea ºi aprofundarea
relaþiilor prieteneºti ºi de colaborare militarã
pe multiple planuri dintre România ºi
Slovacia, state membre ale Alianþei NordAtlantice.
Agenda vizitei a cuprins convorbiri la
Comandamentul Forþelor Aeriene, la Centrul
de Control al Operaþiilor Aeriene ºi la Baza
Aerianã Sliaè. Delegaþia noastrã a fost
însoþitã, pe tot timpul vizitei, de ataºatul
român al apãrãrii în Republica Slovacia.
În cursul convorbirilor, purtate într-o
atmosferã deosebit de cordialã, gazdele au
subliniat cã Forþele Aeriene Slovace se aflã
într-un proces de transformare asemãnãtor
celui din Forþele Aeriene Române, proces
destinat sã asigure apãrarea aerianã a þãrii în
strânsã corelaþie cu obiectivele defensive ale
NATO. Misiunile Forþelor Aeriene pe timp
de pace sunt direcþionate pe executarea
serviciului de Poliþie Aerianã (2 MiG-29),
avertizare timpurie, controlul ºi coordonarea
traficului aerian, instrucþie ºi antrenamente
specifice. În plan extern, Forþele Aeriene
Slovace participã la operaþii umanitare ºi în
sprijinul pãcii, în diferite teatre de acþiuni
militare.
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Reforma Forþelor Aeriene Slovace în
perspectiva anului 2010 vizeazã cerinþele
apãrãrii naþionale, precum ºi obiectivele
Forþei asumate – contribuþii specifice la
misiunile Forþelor Aeriene ale NATO,
integrarea completã în NATINADS,
profesionalizarea personalului la standardele
Alianþiei Nord-Atlantice. În 2010, Forþele
Aeriene Slovace vor avea urmãtoarea
structurã: Statul Major al categoriei de forþe
(la Zvolen), Centrul de Control al Operaþiilor
Aeriene (la Zvolen), 3 Baze Aeriene (Sliaè –

2 avioane MiG 29 ºi aparate ºcoalã L-39;
Presov – 4 elicoptere de atac ºi transport Mi24 ºi Mi-17; Kuchyma – avioane de transport
AN-24, AN-26 ºi L-410), o brigadã de
rachete antiaeriene cu sisteme de rachete solaer de tipul 2K12 KUB, S-300 PMU ºi S125 NEVA (la Nitra) ºi un pluton de geniu
pentru repararea pistelor de decolareaterizare. Gazdele au precizat cã sistemele
de rachete sol-aer nu se aflã în dispozitive
de luptã, acestea ocupându-se la ordin, în
situaþii deosebite.
A reieºit, de asemenea, cã procesul de
instrucþie în Forþele Aeriene Slovace este
afectat de starea de disponibilitate a tehnicii
din dotare, de reorganizarea sistemului
învãþãmântului militar (comasarea academiilor, formarea primarã a piloþilor în
Academia de Aviaþie Civilã, desfãºurarea
instrucþiei militare iniþiale în bazele aeriene).
Cu sistemele de rachete sol-aer se executã
trageri o datã la doi ani (în poligoane din
Polonia). Forþele Aeriene Slovace participã,
anual, la exerciþii multinaþionale, fac
schimburi de subunitãþi cu alte þãri membre
NATO, participã la mitinguri aeriene
internaþionale. Instruirea piloþilor de MiG-29
se face numai pentru misiuni aer-aer, numãrul
orelor de zbor crescând gradual de la an la
an (70 - în 2005).
Un moment important al vizitei l-a
constituit depunerea unei coroane de flori din
partea delegaþiei militare române la
Mormântul Ostaºilor Români din Zvolen,
complex monumental cinstit cu mare respect
în memoria contribuþiei de sânge a ostaºilor
români la eliberarea Slovaciei de sub
dominaþia hitleristã.
Vizita, desfãºuratã într-o atmosferã de
înþelegere ºi caldã prietenie, a reiterat
bunele raporturi politice ºi militare dintre
România ºi Republica Slovacia, dorinþa
celor douã pãrþi de a extinde în continuare
conlucrarea reciproc avantajoasã, inclusiv
în domeniul aeronauticii, al categoriei de
forþe aeriene.
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La Plovdiv (Bulgaria):

|

„Cooperative Key 2005”

n perioada 25 august – 4 septembrie
anul curent, s-a desf`[urat, \n
Bulgaria, la Plovdiv, exerci]iul aerian
„COOPERATIVE KEY 2005". Scopul
exerci]iului l-a constituit antrenarea \n
comun a for]elor aeriene ale Alian]ei NordAtlantice, ]`rilor membre ale Parteneriatului
pentru Pace [i Grupului Mediteranean
pentru Dialog \n vederea redefinirii
interoperabilit`]ii \n cadrul opera]iunilor
aeriene [i terestre limitate pentru asigurarea
sprijinului \n opera]iunile „Crisis Response
Operations” (CRO) [i „Peace Suport
Operations” (PSO).
La exerci]iu au participat efective [i
tehnic` specific` din 30 de ]`ri, „cantonate”
pe aerodromul Graf Ignatievo [i aeroportul
Krumovo, din Plovdiv. Iat` [i provenien]a
participan]ilor: din partea NATO – Bulgaria,
Canada, Estonia, Fran]a, Grecia, Ungaria,
Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Rom#nia,
Slovacia, Slovenia, Turcia [i Statele Unite ale
Americii; ]`ri membre ale Parteneriatului
pentru Pace – Albania, Azerbaidjan, Croa]ia,
Macedonia, Moldova, Suedia, Elve]ia, Rusia
[i Ucraina; ]`ri membre ale Grupului
Mediteranean pentru Dialog – Algeria,
Iordania, Mauritania [i Maroc; ]`ri cu statut
de observator – Bosnia-Her]egovina [i
Serbia-Muntenegru. Au fost prezente, de
asemenea, Crucea Ro[ie Interna]ional`,
precum [i o serie de organiza]ii neguvernamentale (Caritas, Agen]ia de Securitate
pentru Refugia]i, Organiza]ia Bulgar` a
Comitetului Helsinki).
Din partea Rom#niei au participat un
deta[ament al Statului Major al For]elor
Aeriene, comandat de comandorul
Florentin Br`tulescu [i constituit din 55
de militari, trei elicoptere IAR-330 SOCAT
[i un avion C-130 B, precum [i o delega]ie a
Statului Major al For]elor Aeriene, condus`
de generalul-locotenent Gheorghe
Catrina, liderul categoriei noastre de for]e.
{eful Statului Major al For]elor Aeriene
CER SENIN
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a fost prezent, \n data de 4 septembrie a.c.,
la Plovdiv, la activit`]ile ocazionate de „Ziua
Distin[ilor Vizitatori”. G e n e r a l u l locotenent Gheorghe Catrina a asistat la
prezentarea unui exerci]iu demonstrativ de
simulare a unei misiuni de evacuare
refugia]i dintr-o tab`r` organizat` pe
aeroportul Krumovo. |n acest context,
aeronava rom#neasc` C-130 Hercules a avut
misiunea de a evacua rapid 30 de refugia]i,
\ntre care 10 r`ni]i, iar elicopterele IAR-330
SOCAT au participat la misiunile de
asigurare a securit`]ii zonei de evacuare.
Elicopterele SOCAT au putut fi v`zute [i \n
cadrul unei expozi]ii statice organizate
pentru vizitatori.
|n cadrul convorbirilor pe care generalullocotenent Gheorghe Catrina le-a avut cu
generalul de brigad` David E. Clary,
ajutor al [efului Statului Major pentru Opera]ii
la Statul Major al Componentei Aliate Aerian`
de Comand`, de la Izmir, demnitarul
american [i-a exprimat admira]ia fa]` de
modul \n care a ac]ionat pe timpul exerci]iului
deta[amentul For]elor Aeriene Rom#ne.
Obiectivul principal al exerci]iului l-a
reprezentat demonstra]ia calit`]ilor comenzii
strategice, \n conexiune cu cerin]ele
Grupului Militar pentru Interoperabilitate
(MIT). Acest lucru a necesitat folosirea unor
tehnici variate, de la operarea cu proceduri
standard de conducere a misiunilor
conforme doctrinei privind spa]iul aerian al
Alian]ei, p#n` la dislocarea sau redislocarea
de trupe sau unit`]i de lupt` \n scopul
conducerii sau sus]inerii unei largi variet`]i
de opera]iuni aeriene.
|n principal, scenariul exerci]iului a fost
construit pe baza premisei apari]iei unui
incident ce ar putea fi considerat periculos
pentru zona de sud a ariei de opera]ii aflate
sub influen]a NATO. S-a considerat ca
scenariul s` aib` un caracter dinamic [i, \n
func]ie de evenimentele ulterioare, s` poat`
fi adaptat pentru mai multe categorii de

misiuni sau for]e. |n
plus, pentru exercitarea unor presiuni
de tipul situa]iilor
reale ce pot ap`rea
\ntr-o zon` de conflict, a fost introdus`
[i o component` clasic` de rezolvare a unei
misiuni de r`spuns la o situa]ie de criz`, fapt
ce a permis crearea unui cadru de lupt`
adecvat [i a facilitat atingerea obiectivelor
propuse prin antrenament \n condi]ii reale.
Exerci]iul „COOPERATIVE KEY
2005" a constituit [i un prilej de revizuire a
modalit`]ilor de conducere, din cele trei
grupuri participante – NATO, Parteneriatul
pentru Pace [i Grupul Mediteranean pentru
Dialog –, \n condi]ii de lupt`, a principiilor
emise de MIT [i a doctrinei referitoare la
misiuni CRO. |n acest sens, s-au desf`[urat
mai multe ateliere de lucru pe specialit`]i,
\n care personalul de conducere a oferit
posibilit`]i de antrenare, de familiarizare cu
terminologia [i cu procedurile NATO \n
scopul stabilirii unor factori maximi de
reu[it` \n procesul de interoperabilitate
dintre for]ele aeriene [i cele terestre. De
asemenea, \n ultima zi a exerci]iului a avut
loc un seminar organizat de conducerea
grupului Parteneriat pentru Pace, \n care au
fost dezb`tute aspecte ale implement`rii
unor principii ale doctrinei for]elor aeriene
la celelalte arme.
S-a apreciat c` exerci]iul „COOPERATIVE KEY 2005", similar celor efectuate
\n Rom#nia \n 1996 [i 2000, a reu[it s`
exprime o idee comun` \n ceea ce prive[te
modalit`]ile de abordare a anumitor situa]ii
de criz`, s` eviden]ieze aportul comun al
categoriilor de for]e [i s` elaboreze noi
principii pentru dezvoltarea unei viitoare
doctrine de ap`rare comun`.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU
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CONFERIN}E
|N GERMANIA

NATO
{I SUA

Participarea generalului-locotenent GHEORGHE CATRINA,
[eful Statului Major al For]elor Aeriene
{eful Statului Major al For]elor
Aeriene, generalul-locotenent Gheorghe
Catrina, a participat la Conferin]a
comandan]ilor For]elor Aeriene din
NATO, care a avut loc \n Statele Unite ale
Americii.
Activitatea a fost precedat` de o
\nt#lnire a [efilor For]elor Aeriene NATO
din Europa, la Baza Aerian` Ramstein, din
Germania, unde au avut loc inform`ri cu
privire la rezultatele ac]iunilor stabilite la
\ntrunirea de anul trecut. Au fost
actualizate [i completate informa]iile
privind activit`]ile \n derulare, preg`tirea
for]elor destinate ap`r`rii colective [i
executarea misiunilor. S-au apreciat
progresele \nregistrate de componentele
structurii de comand` ale NATO [i
forma]iunile din subordine.
Abord#nd problemele ce vizeaz`
for]ele de r`spuns la provoc`rile actuale,
aten]ia participan]ilor s-a concentrat pe
specificul ac]iunilor din zonele unde
NATO este implicat`.
S-au f`cut propuneri de extindere a
serviciului de Poli]ie Aerian`, p#n` \n
decembrie 2007, \n unele ]`ri din nordestul Europei, la care vor participa [i
avioane de v#n`toare din Statul Major al
For]elor Aeriene Rom#ne. |n acest sens,
au fost nominalizate demersurile
\ntreprinse \n bazele aeriene [i pe
aerodromurile angajate \n derularea
acestor misiuni pentru asigurarea
suportului lor logistic, crearea leg`turilor
\ntre aerodromurile NATO [i cele din
statele membre \n care s-a propus

extinderea serviciului de Poli]ie Aerian`
p#n` \n decembrie 2007.
De asemenea, \n cadrul \nt#lnirii
comandan]ilor For]elor Aeriene din
Europa, de la Ramstein, s-a discutat despre
instruirea standardizat` a personalului care
\ncadreaz` sistemul de comand`-control
aerian, \ndeosebi pentru centrele
multina]ionale, fiind elaborat deja
CONOPS standardizat, document ce va
trebui s` orienteze [i instruirea
personalului din cadrul sistemului de
comand` control aerian na]ional.
La Conferin]a din Statele Unite ale
Americii s-a desf`[urat o larg` palet` de
activit`]i, care au cuprins briefing-uri la
Pentagon [i la baze aeriene din teritoriu,

Miting aerian interna]ional la Budapesta

APLAUZE PENTRU PILO}II ROMÂNI
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dezbateri asupra modului \n care au fost
rezolvate principalele ac]iuni \ntreprinse
de NATO, au fost eviden]iate progresele
\n dezvoltarea capabilit`]ilor, s-au emis
noi concepte de abordare a luptei
antiteroriste, a nevoii de integrare a
informa]iei [i eforturilor comunit`]ii
interna]ionale.
Participan]ii au vizitat bazele aeriene
de la Nellis, Sheppard, unde a avut loc [i
un
miting
aerian,
Maxwell,
comandamente [i institu]ii militare \n
care au fost pu[i la curent cu probleme
ale dezvolt`rii For]elor Aeriene ale SUA,
precum [i cu misiunile executate \n ]ar`
[i pe teatrele de opera]ii, \n cadrul Alian]ei
Nord-Atlantice.
Comandan]ii For]elor Aeriene din
NATO au f`cut o vizit` la Cimitirul Militar
Arlington, din Washington, unde sunt
\nmorm#ntate personalit`]i civile [i
militare ale SUA, \ntre care [i fostul
pre[edinte J.F. Kennedy.
Pe timpul c#t s-a aflat \n Germania [i
SUA , \n timpul discu]iilor purtate cu
omologii s`i din For]ele Aeriene ale
statelor membre NATO, generaluluilocotenent Gheorghe Catrina i-au fost
adresate cuvinte de \nalt` apreciere la
adresa modului \n care structura noastr`
de for]e \[i \ndepline[te \ndatoririle
asumate pe teatrele de opera]ii unde este
angajat`, cu referiri speciale la misiunile
din Bosnia-Her]egovina, Irak, Afganistan,
la profesionalismul aviatorilor militari
rom#ni.
|n acela[i timp, concluziile desprinse
din timpul acestei activit`]i vor fi
valorificate \n cadrul procesului de
\nnoire ce are loc \n bazele aeriene din
]ar`, \n \nv`]`m#ntul militar din For]ele
Aeriene Rom#ne, \n procesul activit`]ilor
la care sunt angaja]i aviatorii militari
rom#ni pentru \ndeplinirea sarcinilor
\ncredin]ate \n sistemul na]ional de
ap`rare, \n cadrul Alian]ei Nord-Atlantice.

|n Ungaria, pe o vreme foarte frumoas`, s-a desf`[urat
un mare miting aerian interna]ional, la care au luat parte [i
aviatori militari rom#ni. Peste 70.000 de persoane au admirat
timp de dou` zile evolu]ia unor virtuo[i pilo]i, aeronavele din
expozi]ia static` organizat` cu acest prilej. Al`turi de
Ungaria, Italia, SUA, Polonia, Olanda, Belgia, Austria, Fran]a,
Germania, Slovacia, Suedia, Grecia, Slovenia, Turcia, ]ara
noastr` a avut o reprezentare de marc`. Vizitatorii au putut
vedea [i s-au interesat \ndeaproape de avionul MiG-21
LanceR, elicopterul IAR-330 SOCAT, care le-au produs o
frumoas` impresie, au f`cut numeroase fotografii l#ng`
aparatele noastre de zbor.
Programul de acroba]ie aerian` la mic` \n`l]ime executat
cu avionul IAR-99 {OIM de c`tre c`pitan-comandorul Petre
Matei [i locotenent-comandorul Ionu] Arghiropol, pilo]i din
cadrul Centrului de Cercet`ri [i |ncerc`ri \n Zbor Craiova, a
st#rnit ropote de aplauze, m`iestria pilo]ilor militari rom#ni
fiind \ndelung comentat`.
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La Oerland (Norvegia):

“NATO AIR MEET 2005
– BOLD AVENGER”
|n perioada 03–15 septembrie a.c., un
deta[ament al For]elor Aeriene Rom#ne, format
din 43 de militari [i 3 aeronave MiG-21 LanceR,
apar]in#nd Bazei 71 Aerian`, a participat, al`turi
de alte deta[amente din 17 ]`ri membre ale Alian]ei,
TO AIR MEET 2005 –
la exerci]iul aerian real „NA
„NAT
BOLD AVENGER”, desf`[urat la Baza Aerian`
Oerland, din Norvegia.
Cel mai important exerci]iu aerian anual al
Alian]ei Nord-Atlantice a avut ca scop dislocarea
for]elor [i mijloacelor pe baze \naintate de operare,
cre[terea nivelului de interoperabilitate a
echipajelor, antrenarea acestora \n condi]ii
asem`n`toare angaj`rii for]elor cu nivel ridicat de
alertare, ca for]` de r`spuns a NATO, \n opera]ii
aeriene de intensitate mare. Pe timpul celor 13 zile
de ac]iuni comune, participan]ii la exerci]iu au
executat, \n principal, misiuni pentru c#[tigarea [i
men]inerea superiorit`]ii aeriene (ap`rare aerian`,
interdic]ie aerian`, atac la sol, sprijin aerian), de
neutralizare a ap`r`rii aeriene cu baza la sol,
precum [i ac]iuni de r`zboi electronic [i exersarea
elementelor de comand`-control de pe platforme
aeriene.
Practic, exerci]iul a cuprins 9 zile de zbor,
organizate \n dou` starturi, diminea]a [i dup`amiaza, \n cadrul c`rora s-au executat misiuni pe
grupe cu destina]ie tactic`, zbor suplimentar axat
pe opera]iuni de naviga]ie, tactic` aerian`, lupt`
La Baza Aerian` Mihail
Kog`lniceanu s-a desf`[urat,
\n perioada 04–10 septembrie
a.c., exerci]iul aerian real
NATO/PfP „ C O O P E R A T I V E S A RE X 2005" ,
organizat \n premier` de
Statul Major al For]elor
Aeriene, la care au participat
8 ]`ri, precum [i diferite
elemente ale Sistemului
Na]ional de C`utare-Salvare.
Exerci]iul a avut ca scop
antrenarea participan]ilor \n
misiuni de c`utare-salvare
(SAR) [i evacuare aeromedical` (MEDEVAC) \n
condi]ii reale, folosind
tacticile [i procedurile NATO,
precum [i cre[terea nivelului
de interoperabilitate [i
cooperare \ntre echipaje [i
personalul de sprijin de la sol
pentru salvarea vie]ilor aflate
\n pericol.
La exerci]iu au ac]ionat
10 elicoptere specializate din
for]ele aeriene ale Marii
Britanii, Rom#niei (2 elicoptere IAR-330L) Statelor Unite
ale Americii [i Ungariei. Au
participat circa 200 de
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aerian` [i antrenament \n constituirea pachetelor
de ac]iune integrate.
Un moment important al exerci]iului l-a
izitatori”, la care a
constituit „Ziua Distin[ilor V
Vizitatori”,
participat [i generalul-maior dr
dr.. Mihail Orzea]`,
loc]iitorul [efului Statului Major al For]elor Aeriene
Rom#ne.
Dislocarea [i redislocarea tehnicii [i a
personalului deta[amentului rom#nesc s-au realizat
cu o aeronav` C-130 Hercules, apar]in#nd Bazei
90 Transport Aerian. Comandantul deta[amentului
a fost comandorul Octavian Ni]ulescu, loc]iitorul
comandantului Bazei 71 Aerian`, care a avut \n
echip` pilo]i, ofi]eri de stat major, observatori [i
personal tehnic. Acesta a precizat c` „exerci]iul
s-a desf`[urat dup` scenarii tactice complexe,
\ntr-un mediu exclusiv NA
T O, \n teren
NAT
necunoscut (preponderent fr`m#ntat [i
influen]at de o situa]ie meteo extrem de dificil`),
\n condi]iile unei situa]ii aeriene dense,
concomitent cu simularea utiliz`rii mijloacelor
de ap`rare aerian` cu baza la sol... |n ce ne
prive[te, ne-am evaluat, \n primul r#nd,
capacit`]ile de dislocare, sus]inere [i
redislocare a for]elor pe baze \naintate de
operare, \n al doilea r#nd, capacit`]ile de
integrare \n cadrul unor misiuni complexe, iar
\n al treilea r#nd, participarea la activit`]i de
cross-servicing (servicii reciproce la aeronave)”.
Deta[amentul rom#nesc a ajuns \n Norvegia
dup` un zbor de circa 12 ore, cu escale \n Germania
[i Danemarca. Cele trei aeronave, varianta aeraer, au fost pilotate – la dus [i la \ntors – de c`pitancomandorul Dan Ghica, locotenen]i-comandorii
Ilie Rosoiu, Marin Mitric` [i Adrian Motorga,

c`pitanii C`lin Hulea [i Constantin Andrei.
Avioanele au ac]ionat numai pe timp de zi, \n cadrul
pachetelor de lovire, [i au executat, \n principal,
misiuni de interdic]ie aerian` la limita razei tactice
de ac]iune [i atacuri la sol (aerodromuri, transoane
de comunica]ii, depozite de muni]ie etc.). De
asemenea, pilo]ii rom#ni au executat exerci]ii de
naviga]ie aerian` tactic`, dup` proceduri NATO, [i
antrenamente \n constituirea pachetelor de ac]iune
integrate. Circa 70 la sut` din misiunile de zbor sau desf`[urat deasupra m`rii.
TO
La \nchiderea edi]iei noastre, exerci]iul „NA
„NAT
AIR MEET 2005 – BOLD AVENGER” era \nc`
\n desf`[urare. Despre concluziile particip`rii Bazei
71 Aerian` la prima sa misiune \n cadrul Alian]ei
Nord-Atlantice vom reveni \n num`rul urm`tor al
revistei.

La Baza Aerian` Mihail Kog`lniceanu:

EXERCI}IUL AERIAN REAL
“COOPERATIVE SAREX 2005”
militari, precum [i observatori
din Bulgaria, Republica Moldova, Serbia [i Muntenegru,
Ucraina.
Principalele obiective ale
exerci]iului „COOPERATIVE
SAREX 2005" au vizat:
familiarizarea participan]ilor
cu reglement`rile [i pro-

cedurile NATO referitoare la
misiunile de c`utare-salvare;
coordonarea misiunilor \n
condi]ii meteorologice vizuale,
pe timp de zi [i de noapte;
\nsu[irea [i utilizarea procedurilor [i terminologiei
pentru comunicare radio;
familiarizarea cu procedurile

de identificare pentru aeronave civile/militare [i \nsu[irea standardelor NATO [i ale
Organiza]iei Interna]ionale a
Avia]iei Civile cu privire la
controlul traficului aerian,
securitatea zborului, rezolvarea situa]iilor de urgen]` [i
semnalizarea aerian`.
Scenariul exerci]iului a
cuprins, de asemenea, executarea de misiuni \n comun de
c`utare-salvare prin lupt`
(CSAR), c`utare-salvare
(SAR) [i evacuare medical`
(MEDEVAC) \n condi]iile
unor amenin]`ri de natur`
terorist`. |n context, s-au
desf`[urat opera]iuni de
recuperare a supravie]uitorilor
unor accidente [i catastrofe
aeriene de pe uscat [i pe ap`,
inclusiv pe mare, cu implicarea
for]elor [i mijloacelor apar]in#nd Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale, Ministerului Administra]iei [i Internelor, Ministerului S`n`t`]ii, Serviciului
Mobil de Urgen]e, Resuscitare
[i Descarcerare (SMURD),
Crucii Ro[ii.
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LA COOPERATIVE KEY 2005:

“IT

IS ROMANIAN!”

Un Hercules C-130B apar]in#nd For]elor
Aeriene Rom#ne execut` o misiune de
evacuare medical`, \n cadrul exerci]iului
interna]ional Cooperative Key 2005. |n`l]imea
de zbor este de 7.000 de picioare. Totul este
rutin`... p#n` la un punct. Pe nea[teptate,
tehnicul de bord, maistrul militar Cristian
Ganea, anun]` o defec]iune tehnic` la unul din
cele patru motoare ale avionului. Comandantul
aeronavei, locotenent-comandorul Mihai
Ro[ca, urmeaz` instruc]iunile pentru astfel de
situa]ii, dup` care decide oprirea motorului
respectiv [i raporteaz` incidentul: defec]iune
tehnic`. Misiunea este compromis`. Aeronava
AWACS, fort`rea]a din care se supraveghea
desf`[urarea exerci]iului, asigur` f`r` \nt#rziere
un culoar de aterizare pentru Hercules, prin
”m`celul” \n care erau implicate avioane de
lupt`, elicoptere etc.
Decizia comandantului aeronavei de a
raporta defec]iune tehnic`, \n loc de situa]ie de
urgen]`, era prima decizie profesionist` luat`
\n cadrul unui [ir de evenimente neprev`zute
care aveau s` se succead` \ntr-un interval foarte
scurt de timp. “Raportarea unei situa]ii de
urgen]` ar fi declan[at o reac]ie \n lan] \n ceea
ce prive[te desf`[urarea \ntregului exerci]iu.
Conform manualului, un C-130 care zboar` \n
trei motoare, cu \nc`rc`tura pe care o aveam
noi \n momentul incidentului [i \n situa]ia dat`,
ar fi putut chiar urca de la 7.000 p#n` la 9.000
de picioare” – ne-a declarat locotenentcomandorul Mihai Ro[ca. De altfel, \n cadrul

8

debriefing-ului, directorul exerci]iului, generalul de brigad` David A. Clary, a confirmat
corectitudinea deciziei.
La ora 12.30, aeronava aterizeaz` \n
condi]ii foarte bune la baza aerian` de la
Krumovo. Este momentul \n care intr` ”\n
p#ine” echipa de exploatare, format` din:
locotenent-comandorul Cristian Marcu [i
mai[trii militari Ovidiu V`rzaru, Virgil
Stancu, Ion Macadan, Traian Antonescu,
Lauren]iu Barbu, Florin Cancel. Timpul
este principalul adversar. A doua zi, aeronava
este programat` pentru a executa o
demonstra]ie aerian`, la care va asista, al`turi
de comanda exerci]iului, [i secretarul general
al NATO, Jaap de Hoop Scheffer. Problema
trebuie rezolvat`, \nlocuirea tipului de
aeronav` pentru a efectua demonstra]ia nu
prime[te und` verde, iar anularea zborului
demonstrativ nu este o solu]ie de luat \n calcul.
Urmeaz` “Sec. Gen.” (vizita secretarului
general NATO), ziua cea mai important`.
|ntreaga delega]ie rom#n` este \n fierbere.
Dup` o analiz` atent`, tehnicii decid s`
aleag` solu]ia cea mai practic` [i mai pu]in
costisitoare: schimbarea unor piese ale
motorului. Imediat, solicit`rile lor sunt
transmise \n ]ar`. {eful Statului Major al
For]elor Aeriene, generalul-locotenent
Gheorghe Catrina, ia cuno[tin]` despre
situa]ia ivit` [i acord` prioritate maxim`
rezolv`rii incidentului, astfel \nc#t, la ora
18.00, o aeronav` de tipul AN-24 livreaz`

echipei de exploatare trusa de scule [i piesele
solicitate. Membrii deta[amentului rom#n
\ncep s` priveasc` lucrurile cu speran]`. Timp
ar fi... |ncepe “opera]ia pe cord deschis”.
Orele trec precum clipele. |n scurt timp,
aerodromul este \nvelit de mantia cenu[ie a
nop]ii. Gazdele se dovedesc extrem de
amabile, aduc reflectoare, sunt pline de
solicitudine la toate cererile rom#nilor. Se
simte spiritul de echip` multina]ional`.
Pu]in dup` miezul nop]ii, tehnicii sunt
gata s` verifice func]ionarea motorului. |ns`,
\n ciuda efortului depus, acesta nu se afl` \n
parametri. Dezam`girea este maxim`, o mare
de plumb parc` s-a rev`rsat \n sufletele
inimo[ilor tehnici. Verdictul este mult prea
dur: motorul trebuie \nlocuit. Altfel, aeronava
r`m#ne la sol.
Comanda delega]iei rom#ne nu
cedeaz`. “Celula de criz`”, alc`tuit` ad-hoc
din comandorul Florentin Br`tulescu,
[eful deta[amentului, c`pitan-comandorul
Camelia Bugean, loc]iitorul pentru zbor al
comandantului [i comandorul Marian
Opri[, responsabilul pe linie tehnic`, aplic`
deviza: dac` ai epuizat toate variantele,
speran]a [i insisten]a \]i vor oferi solu]ia
salvatoare. Se ia leg`tura \n ]ar`. Exist` un
motor de rezerv`? |n c#t timp poate fi trimis?
Liderul For]elor Aeriene, generalul Catrina,
nu ezit` nici de aceast` dat`: “Ve]i primi
motorul \n cel mai scurt timp posibil”.
La primele ore ale dimine]ii, \nainte ca roua
CER SENIN
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SITUA}II LIMIT~
s` reflecte razele r`zle]e ale r`s`ritului, o echip`
de tehnici de la Baza 90 Transport Aerian
\mbarc` motorul \ntr-o alt` aeronav` C-130, iar
un echipaj care a renun]at la o mult a[teptat`
duminic` \n familie (nu este nici prima, nici
ultima dat`), decoleaz` spre Bulgaria.
Pe pista de la Krumovo, echipa tehnic`
de exploatare, dup` c#teva ore de odihn`
b#ntuit` de stihiile motorului bucluca[,
prime[te vestea cu mare bucurie. |nc` nu e
totul pierdut. Pulsul echipei cre[te din nou,
cioburile optimismului din urm` cu c#teva ore
se adun` iar`[i \ntr-un ghem de speran]`.
Pe nea[teptate, \ns`, natura dezl`n]uit`
se abate asupra bazei aeriene de la Krumovo.
O furtun` n`scut` din capriciile atmosferei
m`tur` f`r` programare zona aerian` de
desf`[urare a exerci]iului. |n aceste condi]ii,
C-ul nu prime[te aprobare de aterizare, ci este
trimis \ntr-o zon` de a[teptare. “Am aterizat
[i \n condi]ii mai proaste”, \ncep s` murmure
c#rcota[ii. Delega]ia rom#n` este cu ochii pe
ceas [i cu g#ndul la Dumnezeu.
Dup` mai bine de o or` de patinat \n gol
pe cerul Bulgariei, aeronava prime[te
aprobarea de aterizare. Este ora 12.30, sunt
exact 24 de ore de c#nd cealalt` aeronav` a
aterizat cu unul din motoare oprit. Parc`
n-au trecut mai mult de 5 minute, g#ndesc
cei implica]i, dar nu este timp pentru statistici.
|n timp ce motorul este debarcat, se
realizeaz` un schimb inedit de [tafet` \ntre

echipajul care a realizat transportul [i
echipajul acreditat pentru a evolua \n cadrul
exerci]iului. Noul C-130 va “prelua” misiunile
aeronavei aflat` \n suferin]`.
“Just in time”, este vremea show-lui. |n
tribuna oficial`, secretarul general al NATO,
Jaap de Hoop Scheffer, generalul Clary,
directorul exerci]iului, generalul-locotenent
Glen W. “Wally” Moorhead III,
comandantul Air-COM Izmir, oficiali din cele
30 de ]`ri participante admir` demostra]ia
aerian`, care se deruleaz` conform
programului. Nici o sincop`. Pu]ini, \ns`, [tiu
cu ce eforturi, cu ce emo]ii. Toate aeronavele
evolueaz` ca la carte: precis, riguros,
matematic. Un C-130, \ns`, rupe tiparul. Nu
iese cu nimic din cadrul programului sau al
exerci]iului, \ns` \n evolu]ia sa se simte
trecerea aproape imperceptibil` de la
profesionist la artist. Se simte bucuria
zborului, alunecarea sa \n eter aduce a balet,
iar manevrele sunt realizate cu nervul unui
pilot a c`rui adrenalin` a atins punctul de
fierbere. Efectul este total, asisten]a murmur`
a satisfac]ie, pe buzele tuturor se poate citi:
“It is romanian!”.
|ntr-un final, ploaia s-a oprit, iar pe pist`,
echipa tehnic` roie[te \n jurul aeronavei. |n
jurul orei 15.00 \ncepe \nlocuirea motorului.
Bulgarii sunt din nou la \n`l]ime, ne pun la
dispozi]ie macara pentru manevre [i tot ce
mai este nevoie. La orele 19.00, se reu[e[te

INTERVEN}IE
PROMPT~
S-a \nt#mplat \n data de 29 august. Un deta[ament al For]elor
Aeriene Rom#ne se deplasa \n Norvegia pentru a participa la exerci]iul
aerian real “NATO AIR MEET 2005 – BOLD AVENGER”,
desf`[urat la Baza Aerian` Oerland. Dup` refacerea capacit`]ii pe
aerodromul Skrytstrup, din Danemarca, cele trei aeronave MiG-21
LanceR, care urmau s` participe la aplica]ie, au decolat spre destina]ia
final`.
Dup` decolare, pilotul aeronavei cu num`rul 6196, locotenentcomandorul Ilie Ro[oga, comandantul forma]iei, a sesizat apari]ia
unei fisuri \n parbriz [i a luat decizia de a se re\ntoarce la Skrytstrup
cu toate cele trei aeronave. |n urma verific`rilor, s-a constatat c` avionul
respectiv nu-[i mai putea continua misiunea. Decizie mai mult dec#t
inspirat`, \ntruc#t, \ntre timp, se anun]ase c` \n Norvegia, \n zona unde
trebuiau s` ajung` aeronavele rom#ne[ti, erau semnalate furtuni
puternice. S-a luat hot`r#rea s` se \nnopteze \n Danemarca, urm#nd
ca, a doua zi, celelalte dou` aeronave s`-[i continue misiunea.
Pentru ca LanceR-ul 6196 s` redevin` opera]ional, echipa de tehnici
care participa la misiune, condus` de locotenent-comandorul ing.
Adrian Vlad, a r`mas la Skrytstrup p#n` la sosirea din ]ar` a unei
echipe de speciali[ti de la AEROSTAR BAC~U, care aveau s` aduc`
materialele necesare [i un parbriz nou.
|n ]ar`, dup` ce apelul a fost recep]ionat, au fost luate imediat
m`surile corespunz`toare. Astfel, din ordinul [efului Statului Major
al For]elor Aeriene, generalul-locotenent Gheorghe Catrina, o
aeronav` AN-26 a decolat cu materialele solicitate [i cu speciali[tii de
la AEROSTAR. Urmare a acestor m`suri, incidentul a fost remediat \n
cel mai scurt timp posibil, gra]ie eforturilor comune ale tehnicienilor
militari [i ale speciali[tilor de la firma care furnizeaz` echipament
pentru aeronavele MiG-21 LanceR.
O colaborare prompt`, \ntre dou` echipe de profesioni[ti, care,
de[i din structuri diferite, au ac]ionat exemplar \ntr-o situa]ie limit` [i
au f`cut posibil` prezen]a aeronavei la exerci]iul \n care era angrenat`.
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pornirea motorului. Tehnicii [i-au luat, \n
sf#r[it, revan[a mult a[teptat`. Schimbul unui
motor de Hercules, \n mai pu]in de cinci ore,
cu o echip` redus`! “|n mod normal, aceast`
opera]iune se realizeaz` \n dou` zile de lucru
cu o echip` complet`, nu cu una de
exploatare”, ne-a declarat nenea Ovidiu (n.r.:
maistrul militar Ovidiu V`rzaru) – cum \l
alint` colegii, tehnic pe C-130 \nc` de la
introducerea aeronavei \n exploatare, \n anul
1996. Se cere aprobarea pentru decolare.
Conduc`torii exerci]iului cred c` este o
glum` : “Nu se poate schimba un astfel de
motor \ntr-un timp a[a de scurt”, \ncearc` ei
s` nu cad` \ntr-o capcan`. Peste numai c#teva
minute, \ns`, \n momentul \n care
n`stru[nicul C-130 f`cea turul pistei, aveau
s` se conving` c` rom#nii, de[i cu un sim] al
umorului foarte dezvoltat, nu glumesc atunci
c#nd este vorba de meserie, de prestigiu, de
datorie.
De altfel, lucru rar \nt#lnit, \n cadrul
debriefing-ului de final, generalul Clary,
directorul exerci]iului, avea s` aprecieze \n
termeni elogio[i evolu]ia deta[amentului
rom#n [i flexibilitatea de care a dat dovad`
\n situa]iile limit` ivite, modul profesionist \n
care acestea au fost rezolvate.

Locotenent
MIRCEA BARAC

Pentru felul irepro[abil \n care [i-au f`cut datoria speciali[tii de la
S.C. AEROSTAR S.A. BAC~U, [eful Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul-locotenent Gheorghe Catrina, a adresat o scrisoare de
mul]umire Directorului General al societ`]ii, ing. Grigore Filip, \n
care se spune: „|n numele meu [i al colaboratorilor din Statul
Major al For]elor Aeriene, v` adresez din inim` cele mai
sincere [i cordiale mul]umiri pentru \n]elegerea,
promptitudinea [i profesionalismul exemplar cu care
speciali[tii [i tehnicienii reputatei dumneavoastr` societ`]i
au adus \n stare de operativitate aeronava MiG-21 LanceR,
aflat` \n misiune NATO \n Norvegia. |n acela[i timp, \mi
exprim sentimentele de gratitudine fa]` de dumneavoastr`,
de \ntregul colectiv pe care cu onoare \l conduce]i. Nutresc
convingerea c` raporturile tradi]ionale de prietenie [i
colaborare rodnic` dintre For]ele Aeriene Rom#ne [i S.C.
AEROSTAR S.A. BAC~U se vor \nt`ri [i amplifica \n
continuare, \n beneficiul reciproc, \ntru \ndeplinirea
irepro[abil` a misiunilor ce revin categoriei noastre de
for]e”.
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MISIUNE |NDEPLINIT~

LA VEST DE MERIDIANUL GREENWICH

Avionul MiG 21 LanceR a zburat peste
Canalul M#necii.
Zbor \n premier`.
|n data de 30 iunie 2005, spre sear`, dup`
dou` escale pe aerodromuri europene –
Pardubice (Cehia) [i Klaine Brogel
(Belgia) – patru aeronave de lupt`
rom#ne[ti, urmate de avionul de
transport AN-26, au pus ro]ile pe betonul
neted al pistei din Waddington (Marea
Britanie). Loca]ie temporar`, doar pentru
trei zile.
Apoi, cap compas pe Lossiemouth –
Sco]ia. Pe ]`rmul nordic al vechii Anglii
s-a desf`[urat Exerci]iul bilateral
britanic-rom#n „Dacian Wolf – 2005".
Gazda delega]iei rom#ne a fost Escadrila
14 „CRUSADERS”, \nzestrat` cu
aeronave TORNADO GR4 [i dislocat` la
doar 1,8 kilometri de malul sudic al M`rii
Nordului. Dincolo de meridianul de
origine, Greenwich, stabilit \n anul 1884,
\n func]ie de care s-au fixat fusele orare.
Prag psihologic dep`[it, misiune grea,
complex` [i solicitant`.
Nou` pilo]i supersoni[ti [i echipajele
aeronavelor de transport au des`v#r[it
acest zbor. {apte din Baza Aerian`
Fete[ti, doi din Baza Aerian` de la Bac`u
[i echipajele desemnate din Baza 90
Transport, sus]inu]i de o echip` tehnic`
pe m`sur`, au dus avioanele ultimilor
zece ani de misiuni externe... la Vest
de Est!
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Jurnal de bord
Waddington –
ziua \nt#i
Primele zile sub cerul Marii Britanii.
Invita]i la Mitingul aerian de la
Waddington, reprezentan]ii For]elor Aeriene
Rom#ne au dispus cele cinci aeronave
conform schemei de instalare. Trei aeronave
MiG – 21 LanceR, \n cadrul expozi]iei statice
a aeronavelor de lupt`, un avion MiG – 21
LanceR \nso]it de completul de preg`tire a
misiunilor de zbor DTCLR [i sistemul de
analiz` a zborurilor VRGE, \n imediata apropiere a standului rezervat delega]iei rom#ne.
Avionul AN-26 s-a prezentat pe platforma
destinat` aeronavelor de transport.
Doi pilo]i [i doi tehnicieni au prezentat
vizitatorilor aeronavele expuse [i au furnizat
informa]ii referitoare la sistemele de la sol.
Aglomera]ie, \ntreb`ri, aprecieri sincere,
interes constant din partea publicului [i a
presei acreditate. Apoi, lini[tea serii necesar`
altor decol`ri...

Lossiemouth –
a patra zi
Zece zile \n Exerci]iul comun britanicrom#n „Dacian Wolf – 2005".
Conceput ca un exerci]iu aerian de
antrenament cu inamic marcat, \n care 75% din
for]ele participante au ac]ionat ca „for]` de

r`spuns” (Blue Forces) \ntr-o zon` de
opera]ii, iar restul participan]ilor au simulat
adversarul aerian (Red Forces), „Dacian Wolf
– 2005" [i-a propus urm`toarele scopuri:
abordarea misiunilor de la simplu la
complex;
realizarea uniformiz`rii preg`tirii
comune, conform procedurilor NATO;
schimb real de experien]` opera]ional`;
compararea permanent` [i analiza
obiectiv` a parametrilor atin[i dup`
misiunile de zbor executate \n comun.
Blue Forces au executat ac]iuni aeriene
ofensive, bazate pe specificul Opera]iilor
Aeriene Combinate (COMAO) [i a
Pachetelor de Ac]iune cu destina]ii tactice
diferite (Mission Packages). Aeronavele de
atac “Blue” au executat misiuni de atac la
sol, în urma c`rora trebuiau s` ating`
diferite niveluri de neutralizare sau distrugere a ]intelor desemnate. Aeronavele de
vân`toare au executat misiuni de înso]ire,
escort`, interceptare [i vân`toare liberã din
zone de patrulare aerian` (CAP-Combat Air
Patrol), precum [i misiuni de neutralizare a
ap`r`rii aeriene a inamicului (SEAD –
Suppression of Enemy Air Defence).
Comandan]ii misiunilor COMAO (Mission
Commanders – MC) au primit misiunea
general` zilnic (ATO – Air Tasking Order)
[i au fost responsabili pentru planificarea
[i executarea fiec`rei misiuni, \n ultimile
dou` zile de exerci]iu MC fiind numit din
r#ndul deta[amentului rom#nesc.
Red Forces au fost reprezentate atât de
avioane de vân`toare (TORNADO), cât [i
CER SENIN
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MISIUNE |NDEPLINIT~
de sisteme de rachete A.A. (SA-2 [i SA-6).
Ac]iunile aer-aer au fost executate prin
stabilirea Zonelor de Responsabilitate a
Avia]iei de Vân`toare (Fighter Areas of
Responsibility – FAORs), precum [i prin
executarea misiunilor de ap`rare aerian`
(AD) cu aeronave cu posibilit`]i tehnicotactice diferite.
Preg`tirea misiunilor s-a executat zilnic
de comandan]ii grup`rilor de for]e (MC),
pe baza detaliilor de coordonare [i execu]ie,
aplicabile pentru misiunea respectivã
(ATO), a detaliilor despre ]inte, a
instruc]iunilor speciale (SPINS), regulilor
de angajare (ROE) [i informa]iilor
actualizate privind coordonarea spa]iului
aerian (ACO – Air Coordination Order).
{apte zile de zbor de lupt` \ncep#nd cu
familiarizarea \n spa]iul aerian destinat
exerci]iului, naviga]ie aerian` la mic` [i
medie altitudine \n forma]ii mixte, misiuni de
\nso]ire [i ap`rare aerian` (SWEEP, AD),
interdic]ie aerian` (AI), naviga]ie [i zbor
razant \n teren muntos, zbor razant deasupra
m`rii [i termin#nd cu bombardament real \n
poligon, echipaj mixt cu TORNADO D.C.
În cadrul exerci]iului, 6 tehnicieni rom#ni
au participat la cursul de familiarizare [i
certificare în exploatarea avionului
TORNADO GR4. De asemenea, echipe
tehnice apar]inând deta[amentului britanic
au fost preg`tite de speciali[tii români pentru
exploatare a aeronavelor MiG – 21 LanceR.
Analiza exerci]iului, ziua presei, [i gata:
odihn`, pentru urm`toarele decol`ri.

Fairford –
a patrusprezecea zi
Gazdele Mitingului aerian ne-au rezervat
locuri \ntre aeronavele de lupt`: dou` avioane

toare la aeronavele expuse,
acestea fiind remarcate de
public. |n aceast` loca]ie,
viitorul ministru al ap`r`rii
al Marii Britanii – prin]ul
Albert – a ]inut s` viziteze
spa]iul expozi]ional al
avionului MiG – 21 LanceR,
care a fost prezentat atât
din exterior, cât [i din
cabina avionului. {eful
Statului Major al For]elor
Aeriene Regale a vizitat
loca]ia noastr`, în a doua zi
de miting, acesta cunosc#nd datele sosirii deta[amentului românesc din
Baza Aerian` de la Lossiemouth, al c`rei pilot de
TORNADO GR4 a fost.
|n urm`, plecarea.
Cinci aeronave rom#ne[ti
\ntre cele 418 avioane
afluite pentru a onora invita]ia.

Klaine Brogel –
a optsprezecea zi
Exerci]iul COMAO, de la Kleine Brogel,
a \nsemnat alte c#teva zile sub cerul Belgiei,
acolo unde aeronavele rom#ne[ti au ocupat
dispozitivul rezervat. |n aceastã ultim` loca]ie,
ata[atul militar al Rom#niei la Bruxelles [i al]i
ofi]eri din structurile NATO au vizitat
expozi]ia static` a avionului MiG – 21 LanceR.
Avioanele participante la acest exerci]iu au
fost: Rafale, MIRAGE 2000N, F-18, L-159 ZA,
Phantom F4, TORNADO GR4, GR3, Alpha
Jet, F-16.
Gata: urma \ntoarcerea acas`.

Cap limpede

MiG – 21 LanceR \n cadrul expozi]iei statice,
cu variante de \narmare diferite, „vecine”
bombardierului polonez SU 22; dou` avioane
MiG – 21 LanceR \n imediata apropiere a
standului delega]iei rom#ne, \ntre aeronavele
americane A 10 [i B – 1; AN- 26 – la platforma
aeronavelor de transport.
Reprezentan]ii delega]iei române au
prezentat vizitatorilor informa]ii referiCER SENIN
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Misiunea din Marea Britanie [i Belgia, în
principal Exerci]iul
“Dacian Wolf 2005”
aduce semne de \nv`]`tur`:
participarea la
exerci]iu a fost la cel
mai înalt nivel de preg`tire, pilo]ii [i tehnicienii prezen]i – întreaga delega]ie – reu[ind
s` dovedeasc` faptul c`
Rom#nia este un aliat
NATO serios [i credibil. Acest fapt a fost
subliniat de comandantul Bazei Aeriene Lossiemouth [i sus]inut
de comandantul Escadrilei 14 „CRUSADERS”;
nivelul de preg`tire al personalului
navigant [i tehnic a permis abordarea, în
deplin` securitate, a tuturor genurilor de
misiuni;
s-a apreciat de cãtre speciali[tii britanici
c` modernizarea [i exploatarea eficient` a

sistemului de avionic` de la bordul aeronavei
MiG – 21 LanceR dep`[esc cu mult
performa]ele avionului cu care pilo]ii rom#ni
s-au instruit în comun, erorile la obiectiv (în
misiunile aer-sol) fiind foarte mici în
compara]ie cu ale avionului TORNADO GR4.
Trebuie remarcat faptul c` exerci]iul s-a
desf`[urat într-un mediu nou pentru pilo]ii
români (în mun]i, la mic` [i foarte mic`
în`l]ime), f`ra a neglija experien]a
opera]ional` real` acumulat` în Irak [i
Afganistan a pilo]ilor [i navigatorilor britanici;
faptul c` exerci]iul s-a desf`[urat în
propriul raion de zbor a determinat
comandantul Escadrilei 14 „CRUSADERS” s`
afirme cu convingere c` pilo]ii români au fost
la acela[i nivel de preg`tire cu echipajele
britanice;
a fost apreciat` de partea britanic`
interven]ia oportun` a echipajului avionului
de transport AN-26, care, într-un timp
record, a efectuat zborul dus-întors pentru
aducerea unor piese de schimb din ]ar`.
Experien]` unic`. Valorificarea acesteia
prin participarea, în fiecare an, la exerci]ii
aeriene reale bilaterale sau organizate de
NATO, atât cu pilo]i cu experien]`, c#t [i cu
pilo]i tineri [i foarte tineri – este garan]ia
sigur` c` motiva]ia tuturor pentru preg`tire
[i instruire în condi]ii noi [i grele, apropiate
de realitatea spa]iului de lupt`, va fi
permanent men]inut`.
24 de zile.
4 loca]ii diferite [i 3 fuse orare.
Europa, sub aripi.
Doar Exerci]iul „Dacian Wolf – 2005"
a \nsemnat 7 zile de zbor cu 40 de
misiuni, concentrate \n 42 de ore de
zbor.
Munc` de oameni.
Cinste lor!

C`pitan-comandor
Dumitru BERBUNSCHI
Material realizat cu sprijinul pilo]ilor Bazei
Aeriene Fete[ti.

11

EVENIMENT
ACADEMIA FOR}ELOR AERIENE “HENRI COAND~”

AVANSAREA PROMO}IEI 2005

D

iminea]a zilei de vineri, 29 iulie 2005.
Platoul Academiei For]elor Aeriene este
preg`tit de s`rb`toare. De o parte, invita]ii:
p`rin]ii, rudele, prietenii, prietenele, personalit`]i politice
[i militare, mass-media etc. De partea cealalt`,
studen]ii, comandan]ii [i profesorii acestora, fanfara
militar`. Vorbe [optite, g#nduri transmise prin gesturi,
c`ut`ri din priviri a celor dragi. Soarele, r`s`rit de dup`

piscul seme] al T#mpei, mai vesel parc` dec#t \n
oricare alt` zi a acestui an, m#ng#ie cu raze
str`lucitoare distinsa adunare. Emo]iile aproape c`
devin palpabile. O feti]` \[i z`re[te fratele [i, cu gesturi
largi, \ncearc` s`-l localizeze pentru mama sa: “Uite-l,
al doilea din primul r#nd, \n alb [i cu ni[te [nururi
galbene pe piept”. De fapt, sunt eghile]ii de la ]inuta
de ceremonie, iar fratele identificat este unul din
ictoria Na]iunilor Unite – 60”
absolven]ii promo]iei “V
“Victoria
60”.
29 iulie este o zi important` pentru to]i rom#nii,
deoarece se s`rb`tore[te Ziua Imnului Na]ional al
Rom#niei, \ns` este o zi ... \n`l]`toare pentru tinerii
care au p`[it \n urm` cu patru ani pe por]ile Academiei
cu un singur g#nd: acela de a deveni ofi]eri.
Ceremonialul a debutat milit`re[te, prin
introducerea Drapelului de Lupt` \n forma]ie. Apoi, r#nd
pe r#nd, au luat cuv#ntul [i i-au felicitat pe proaspe]ii
absolven]i reprezentantul ministrului Ap`r`rii Na]ionale,
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domnul general-locotenent Gheorghe Catrina
Catrina, [eful
Statului Major al For]elor Aeriene, domnul gene
gene-ralmaior conf. univ
ral-maior
univ.. dr
dr.. Constantin Zaharia
Zaharia, comandantul Academiei For]elor Aeriene, primarul
municipiului Bra[ov, domnul George Scripcaru
Scripcaru,
prefectul jude]ului Bra[ov, domnul Aurelian Danu
Danu.
”S` promova]i legalitatea, s` respecta]i
demnitatea oamenilor [i drepturile lor, s` respinge]i
oric#nd discriminarea [i s` activa]i permanent pentru
oameni, pentru valorile rom#ne[ti”, au fost ultimele
sfaturi adresate promo]iei de generalul-maior conf.
univ. dr. Constantin Zaharia, \n calitate de dasc`l al
tinerilor absolven]i.
Vizibil emo]ionat, [eful promo]iei, sublocotenentul
Nicu Afetelor , a mul]umit profesorilor, comandan]ilor
[i p`rin]ilor, \n numele tuturor colegilor s`i, pentru
sprijinul de care au beneficiat pe parcursul celor patru
ani de studii: “Ast`zi este ziua \n care optimismul [i
speran]ele noastre \ncep s` capete contur. Eu,
\mpreun` cu colegii mei, am \ncheiat o perioad` foarte
important` din via]a noastr`, \ns` suntem con[tien]i
cu to]ii c` Academia a reprezentat doar o etap` \n
drumul devenirii noastre ca militari [i ca profesioni[ti
\n dou` arme de elit` ale armatei Rom#niei: avia]ia [i
artileria [i rachetele sol-aer. Suntem m#ndri c` facem
parte dintr-o armat` integrat`, cu drepturi depline, \n
Alian]a Nord-Atlantic` [i sper ca \n continuare s`
c#[tig`m \ncrederea [i respectul comandan]ilor [i
viitorilor no[tri colegi, s` dovedim c` suntem capabili
s` \ndeplinim misiunile ce ne vor fi \ncredin]ate.”
|n cuv#ntarea sa, liderul For]elor Aeriene a
precizat: “|n`l]area \n grad este urmarea unui efort
sus]inut, iar rezultatele ob]inute pe \ntreaga perioad`
a studiilor universitare, precum [i examenul de licen]`
reflect` seriozitatea, maturitatea pe care le-a]i dovedit \n
preg`tire. |n continuare
urmeaz` alte etape importante de formare a dumneavoastr` ca militari. Ve]i \nt#lni
\n unit`]i un alt mod de
g#ndire, ve]i fi nevoi]i s` face]i
fa]` unor noi provoc`ri.
Academia v-a oferit cuno[tin]ele necesare pentru a putea
\n]elege ce vi se cere [i ce
trebuie s` face]i \n pers-

pectiv`. Sunte]i, f`r` s` exagerez, ambasadorii
For]elor Aeriene Rom#ne \n viitoarele teatre de ac]iuni.
V` cer ca \n \ntreaga activitate s` fi]i exigen]i cu voi [i
cu subordona]ii, s` fi]i exemple de corectitudine [i de
omenie, s` v` face]i aprecia]i prin cultur`, profesionalism [i spirit novator”. Acestea au fost \ndemnurile
generalului-locotenent Gheorghe Catrina pentru cei
mai tineri ofi]eri din For]ele Aeriene.
Dup` oficierea serviciului religios [i de
binecuv#ntare a promo]iei de c`tre preotul Academiei,
p`rintele Ciobanu Constantin
Constantin, \ntregul personal al
institu]iei a acordat invita]ilor onorul, \n pas de defilare.
Au urmat realizarea fotografiilor de grup [i
acordarea de interviuri reprezentan]ilor mass-media. La
masa festiv` au fost trecute \n revist`, cu mult` voie
bun`, \nt#mpl`ri din anii studen]iei. Emo]iile [i
momentele mai dificile ale acestor ani au fost [terse cu
buretele. Vor fi p`strate, \ns`, \n caseta cu amintiri a
fiec`ruia, realiz`rile, succesele, bucuriile [i \mplinirile
acestei perioade.
Pu]in dup` pr#nz, proaspe]ii absolven]ii au fost
lua]i \n primire de cei dragi. |i a[tepta o binemeritat`
r`splat`: primul concediu din postura de ofi]eri.
|n urm` r`m#neau Academia [i personalul
acesteia, cu grijile lor cotidiene: trimiterea
studen]ilor din anul doi \n practica de var`,
organizarea examenului de admitere pentru o
nou` promo]ie, preg`tirea tematicii pentru noul an
universitar etc. Via]a \[i continua, undeva la
poalele T#mpei, cursul ei firesc...

Locotenent MIRCEA BARAC
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EVENIMENT
ªcoala Militarã de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþelor Aeriene

O NOU~ PROMO}IE INTR~ ÎN RÂNDURI
Sfârºitul de iulie a fost marcat, ºi
la Boboc-Buzãu, de douã evenimente
cu adevãrat sãrbãtoreºti, cu adevãrat
emoþionante pentru întregul personal
al ªcolii Militare de Maiºtri ºi
Subofiþeri a Forþelor Aeriene „Traian
Vuia”.
Mai întâi, în ziua de 27 iulie
2005, la Clubul ªcolii de Aplicaþie a
Forþelor Aeriene s-a desfãºurat, întrun cadru solemn, festivitatea de
absolvire a ªcolii Militare de Maiºtri
ºi Subofiþeri de cãtre 84 de maiºtri
militari ce vor întineri categoria nostrã
de forþe armate. Absolvenþilor
promoþiei 2005 li s-au înmânat
Certificatul de Competenþã
Profesionalã ºi Brevetul de Maistru
Militar ºi li s-au fãcut cunoscute
garnizoanele ºi unitãþile în care au fost
repartizaþi conform Ordinului ªefului
Statului Major al Forþelor Aeriene.
Bucurie mare, strângeri cãlduroase de
mâini, felicitãri reciproce, urãri de
succes din partea comandanþilor ºi a
dascãlilor, îmbrãþiºãri din partea
rudelor ºi prietenilor noilor cadre ale
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Forþelor Aeriene. Au rostit alocuþiuni
comandorul Marian Milea,
locþiitorul comandantului ªcolii de
Aplicaþie a Forþelor Aeriene, ºi
colonelul Ilie Andrei, comandantul
ªcolii de Maiºtrii ºi Subofiþeri.
În finalul activitãþii, ºeful
promoþiei 2005, maistrul militar
clasa a V-a Mihai Enea, a rostit, în
numele absolvenþilor, Legãmântul
de Carierã, care se încheie cu un
angajament emoþionant : „Voi face
întotdeauna cinste ºcolii ºi dascãlilor
care m-au pregãtit, pentru a respecta
cu onoare corpul maiºtrilor militari
ºi al subofiþerilor.”
Vineri, 29 iulie, dimineaþã cu cer
înalt, atmosferã caldã, mulþime de
invitaþi, aºteptare nerãbdãtoare. Urma
festivitatea de acordare a gradului de
maistru militar clasa a V-a
absolvenþilor promoþiei denumitã
„Victoria Naþiunilor Unite – 60”.
În front, aliniaþi perfect, mândri în
þinuta lor de ceremonie, cei 84 de
absolvenþi îºi stãpânesc sentimentele

de bucurie ºi satisfacþie. Îi admirã,
dintr-un alt „front”, pãrinþii, surorile,
iubitele, numeroºii oaspeþi ai celor
mai tineri maiºtri militari. Printre
invitaþii de onoare se aflã generalulmaior dr. Mihail Orzeaþã,
locþiitorul ºefului Statului Major al
Forþelor Aeriene, oficialitãþi ale
Consiliului Municipal Buzãu.
Se intoneazã Imnul de Stat al
României ºi se introduce în formaþie
Drapelul de Luptã al ªcolii. Se dã
citire Ordinului ªefului Statului
Major General de acordare a gradului
de maistru militar clasa a V-a celor
84 de absolvenþi, bãieþi ºi fete. Sunt
nominalizaþi ºeful de promoþie –
maistrul militar clasa a V-a Mihai
Enea, specialitatea Radioloectronicã
(medie generalã 9,86) – ºi cei clasaþi
pe primele locuri la specialitãþile
Aeronave ºi Motoare (maistrul
militar clasa a V-a Adrian Costin
Dimache – media 9,65) ºi Radiolocaþie (maistrul militar clasa a
V-a Sebastian Pusta – media 9,64).
Preotul paroh Matei Daniel rosteºte

cuvintele de binecuvântare ºi ureazã
absolvenþilor credinþã în Dumnezeu
ºi succes în carierã.
Au rostit alocuþiuni colonelul
Andrei Ilie, comandantul ªcolii
Militare de Maiºtri ºi Subofiþeri a
Forþelor Aeriene, ºi ºeful promoþiei,
maistrul militar clasa a V-a Mihai
Enea.
În cuvântul sãu, locþiitorul ºefului
Statului Major al Forþelor Aeriene,
generalul-maior dr. Mihail
Orzeaþã, a subliniat : „Asemuinduvã cu cei care escaladeazã piscurile,
dorim ca ascensiunea voastrã spre
cotele tot mai înalte ale vieþii ºi
profesiei sã fie încununate de izbândã.
Sã nu coborâþi niciodatã de pe culmile
cucerite cu multã trudã, cu pasiune,
curaj ºi temeritate! Perspectivele
dumneavoastrã sunt promiþãtoare
dacã avem în vedere dezvoltarea
viitoare a tehnicii militare, nivelul
pregãtirii ºi concepþia privind rolul ºi
misiunile maiºtrilor militari în cadrul
organismului militar, care reprezintã,
alãturi de subofiþeri, <<coloana
vertebralã>> a Armatei României. Nu
în ultimul rând, perspectivele
dumneavoastrã sunt promiþãtoare ºi
datoritã faptului cã în Forþele Aeriene
se cultivã spiritul de competiþie ºi de
promovare a valorii, sentimentul
onoarei ºi demnitãþii militare, al
dragostei faþã de patrie ºi neam”.
Ceremonia s-a încheiat cu
defilarea celor mai tineri maiºtri
militari, a întregului personal al
ªcolii. Apoi, proaspeþii absolvenþi sau fotografiat în grup, s-au întâlnit cu
rudele ºi prietenii, ºi-au luat la
revedere de la comandanþi ºi profesori,
au plecat fericiþi spre locurile de
obârºie. Iar dupã concediul
binemeritat, se vor prezenta la posturi,
la unitãþile unde au fost repartizaþi.
Le dorim ºi noi mult, mult succes !

Locotenent-comandor
DAN HAGEANU
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INTERVIU

“Responsabilitatea
noastr` este viitorul
For]elor Aeriene”
Interviu cu generalul-maior conferen]iar
universitar doctor Constantin Zaharia,
comandantul Academiei For]elor Aeriene
“Henri Coandã”
Domnule general-maior, o nou`
promo]ie de ofi]eri \n armele avia]ienavigan]i [i artilerie [i rachete sol-aer
a absolvit cursurile Academiei For]elor
Aeriene. |n calitate de comandant, dar
[i de profesor, cum \i “sim]i]i” pe ace[ti
tineri, la \ncheierea unei etape foarte
importante din via]a lor?
Personal, cred c` sunt cu to]ii
preg`ti]i pentru a intra \n competi]ia cu
via]a, cel pu]in pe domeniul profesional
pentru care s-au preg`tit. Afirm acest lucru
bazat pe faptul c`, \n ultimii ani, \n cadrul
Academiei a existat o concordan]` \ntre
scop, for]e [i mijloace. De asemenea, am
]inut leg`tura cu [colile de aplica]ie [i cu
unit`]ile de pe teritoriu, lu#nd \n calcul
solicit`rile lor. |n ceea ce prive[te motiva]ia,
dac` \n urm` cu c#]iva ani se putea observa
o tendin]` de demotivare privind viitorul
carierei militare, \n momentul de fa]`, cred
c` asist`m la o motivare pozitiv` a
studen]ilor no[tri. Exist` motivare c`tre
competi]ie, c`tre studiu, c`tre performan]`.
V` rog s` ne spune]i, domnule
general-maior, cum a]i reu[it s`
schimba]i aceast` stare de spirit a
studentului din Academia For]elor
Aeriene?
|n primul r#nd, cu to]ii au \n]eles
faptul c` \n For]ele Aeriene nu mai exist`
loc pentru \ncerc`ri, pentru “taton`ri”, a
apus epoca lui “merge [i a[a”. Ori e[ti
foarte bun \n ceea ce faci, ori p`r`se[ti
sistemul. A ap`rut o concuren]` pozitiv`,
sus]inut` de dorin]a fiec`ruia de a se
integra c#t mai repede \ntr-o structur`
profesionist`. Aceast` atitudine a fost
stimulat` prin activit`]ile didactice, prin
ac]iunile practice, prin excursiile de studii
realizate la unit`]ile opera]ionale. Contactul
cu realit`]ile de pe teritoriu, cu gradul de
resposabilitate al oamenilor care lucreaz`
\n aceste unit`]i ale For]elor Aeriene [i
execut` misiuni deosebit de complexe, pe
criterii de evaluare foarte riguroase, a
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influen]at \n mod pozitiv percep]ia asupra
carierei militare. Totodat`, cadrele
didactice [i comandan]ii [i-au schimbat
atitudinea fa]` de procesul de transmitere
a informa]iilor [i au reu[it s` stimuleze
dorin]a studen]ilor de acumulare a noilor
cuno[tin]e, aplic#nd metode de predare
preponderent euristice, proactive. Pot
spune c` suntem \n situa]ia de formare a
formatorilor. |n calitate de formator,
trebuie s` te adaptezi, s` accep]i noul, s`
fii receptiv. Dac` ai c`zut \n capcana “Eu
[tiu tot, am dreptate, pentru c` eu sunt
profesorul”, faci o gre[eal`, pe care va fi
foarte greu s` o \ndrep]i ulterior. Pentru
c` Academia este o institu]ie care formeaz`
lideri, ace[ti lideri
trebuie educa]i s`
se respecte at#t pe
ei \n[i[i, c#t [i \ntre
ei, s` respecte valorile, s` aib` personalitate, iar acesta
este un demers
educa]ional pe care
trebuie s`-l facem
\n mod constant,
cu metode viabile,
adaptate societ`]ii
actuale. |n viziunea
mea [i a echipei cu
care lucrez, \n procesul de \nv`]`m#nt,
\ncerc`m s` elimin`m c#t mai mult ac]iunea
tutelar` asupra studen]ilor, deoarece
misiunea noastr` este nu de a le impune
decizia care trebuie luat`, ci de a veghea
ca decizia pe care ei \n[i[i o iau s` fie una
responsabil` [i corect`.
Domnule general-maior, sunt
preg`ti]i ace[ti ofi]eri pentru a executa
misiuni \n unit`]ile opera]ionale?
Da. Cu siguran]`, promo]ia de
anul acesta este [i motivat`, [i
preg`tit` pentru a face fa]` cerin]elor
din unit`]ile de pe teritoriu. {i c#nd
afirm acest lucru, iau \n calcul mai
multe aspecte. |n primul r#nd, din

punctul de vedere al preg`tirii
generale, a[ remarca nivelul avansat
de \nv`]are a limbii engleze. Promo]ia
de anul acesta de]ine, conform
evalu`rii STANAG, calificative de
nivelul 2 [i 3, unii chiar 3 pe linie, la
toate competen]ele: scris, citit, vorbit,
ascultat. Iar acest lucru reprezint` un
avantaj major pentru urm`toarea
etap` de preg`tire ce urmeaz` s` se
desf`[oare \n cadrul [colii de
aplica]ie. Apoi, modific`rile pe care
le-am f`cut \n programele de
\nv`]`m#nt de la serie la serie au
urm`rit ca acestea s` cuprind` acele
informa]ii care sunt \n concordan]` cu

comanda social`. |ncerc`m s` construim personalitatea liderului militar
la un nivel de baz`. Nu putem avea
preten]ia, la acest nivel, c` form`m
lideri capabili de a conduce organiza]ii de nivel strategic. Aceast`
capacitate se dezvolt` \n timp [i ]ine
de aspira]iile personale, de decizia
fiec`ruia privind nivelul de instruire
la care dore[te [i poate s` accead`. |n
orice caz, trebuie ]inut cont de faptul
c` absolven]ii Academiei \ndeplinesc,
\n primii ani de carier` militar`,
func]ii de pilo]i pe avioane sau de
comandan]i pe diferite complexe de
artilerie, rachete sol-aer sau radiotehnice, nu de conduc`tori de structuri
militare.
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Care sunt, domnule generalmaior, atuurile Academiei For]elor
Aeriene ca institu]ie de \nv`]`m#nt
superior?
|n primul r#nd, fiecare absolvent
are, dup` absolvire, [ansa dezvolt`rii unei
cariere \ntr-o institu]ie de elit` a societ`]ii
rom#ne[ti. |n al doilea r#nd, am creat aici o
baz` material` competitiv`, pentru care near putea invidia orice alt` institu]ie de
\nv`]`m#nt superior. |n momentul de fa]`,
studen]ii din Academia For]elor Aeriene
dispun de internet \n fiecare camer`,
televiziune prin cablu, laboratoare moderne
echipate cu aparatur` specific` pentru
fiecare catedr` \n parte, o bibliotec` ce
num`r` peste 95.000 de volume, periodice,
documente \n format electronic [i audiovideo, aul` cu o capacitete de 220 de locuri,
infirmerie, popot` etc. De asemenea,
dispunem de o baz` sportiv` modern` [i de
o tab`r` militar`. Totodat`, oferim
studen]ilor no[tri activit`]i culturale [i
sociale care s` le fie de folos \n via]`.
Organiz`m, periodic, activit`]i ca: vizitarea
diferitelor obiective istorice, evocarea unor
personalit`]i, concerte, oper`, lec]ii de dans
etc. Anii de studii \n Academie reprezint` o
perioad` \n care se dezvolt` foarte mult
personalitatea individului, \n care se fixeaz`
reperele individuale ale celor care vor
conduce peste ani, responsabil [i eficient,
destinul For]elor Aeriene.
Pute]i s` ne spune]i, domnule
general-maior, \n ce m`sur` exist` un
echilibru \ntre preg`tirea teoretic` [i
partea practic-aplicativ` \n procesul de
\nv`]`m#nt din Academie?
|n ultima perioad` am f`cut eforturi
pentru a reu[i s` d`m, prin intermediul
planurilor [i programelor analitice, o alt`
dimensiune activit`]ii practice \n procesul
de \nv`]`m#nt. Promo]ia de anul acesta,
spre exemplu, are prev`zut \n plan 8
s`pt`m#ni de zbor \n fiecare an. |n urm`
cu c#]iva ani, studen]ii din anul I avia]ie nu
efectuau zbor, ci doar o perioad` de dou`
s`pt`m#ni de acomodare. |n aceea[i
situa]ie s-au aflat unele promo]ii de
artileri[ti [i racheti[ti sol-aer, care au plecat
din Academie f`r` s` execute vreo tragere
real`. |n prezent, am eliminat aceste
deficien]e din procesul de preg`tire. Nu
po]i s` formezi un profesionist \ntr-o arm`
oferindu-i doar aparatul teoretic. Trebuie
s` aib` ocazia de a manevra efectiv tehnica
pe care se preg`te[te s-o exploateze, \nc`
din [coal`. P#n` la trageri, p#n` la ap`sarea
pe buton [i lansarea unei rachete, exist`
un algoritm de formare a deprinderilor.
Fiecare student trebuie s` [tie cum se
manevreaz` mijlocul respectiv, cum se
tracteaz`, cum se instaleaz` \n pozi]ie de
lupt`, cum se preg`te[te pentru mar[,
tragere etc. Acestea sunt no]iuni de baz`,
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care trebuie \nsu[ite \n prima faz`. Chiar
dac` nu au fost fonduri pentru trageri reale
\n poligon, am g`sit solu]ii pentru
familiarizarea cu tehnica, execut#nd trageri
hidraulice pe aerodromul de la Ghimbav.
Promo]ia care a absolvit anul acesta a avut
[ansa de a trage de dou` ori la Capu Midia.
De asemenea, practica de var` au
efectuat-o la divizioanele care au executat
trageri la Capu Midia. De fapt, aceasta s-a
dovedit chiar o solu]ie viabil`. Iar pe viitor,
vom proceda la fel. |i vom trimite, \mpreun`
cu instructori din Academie, la unit`]ile
opera]ionale, unde vor urma un program
conform planului de \nv`]`m#nt. |ns` este
necesar` o schimbare de optic` din acest
punct de vedere din partea celor care \i
\ndrum` \n aceast` perioad`, pentru c`
practica trebuie s` fie o perioad` de
acumul`ri, nu o minivacan]`.
Este posibil ca, la reparti]ie,
absolven]ii armei artilerie [i rachete
sol-aer s` “migreze” c`tre For]ele
Terestre datorit` tehnicii de lupt` mai
moderne din dotarea acestora?
Este [tiut faptul c`, la reparti]ie,
exist` mai mul]i factori care sunt lua]i \n
calcul de un t#n`r absolvent. Tehnica actual`
este doar un reper de moment. Dac` ast`zi,
\n For]ele Terestre, exist`, \n cazul artileriei
[i rachetelor sol-aer complexe mai noi, mai
moderne, este posibil ca \ntr-o perioad`
foarte scurt` de timp, acest ascendent moral
s` fie de partea For]elor Aeriene.
Domnule general-maior, c#t de
dificil` va fi alinierea Academiei
For]elor Aeriene la sistemul \nv`]`m#ntului superior, din perspectiva
Declara]iei de la Bologna?
|ntr-adev`r, perioada de timp pe
care o avem la dispozi]ie pentru formarea

ofi]erilor pe filier` direct` s-a redus de la 4
la 3 ani, iar obiectivele noastre au r`mas
acelea[i. |ns`, \n \nv`]`m#ntul superior
civil, anul universitar are 28 de s`pt`m#ni.
La noi, anul universitar are 42 de
s`pt`m#ni. Aceast` diferen]` de timp va fi
utilizat` pentru preg`tirea militar` general`
[i pentru preg`tirea de specialitate.
|n acela[i timp, nu trebuie sc`pat din
vedere faptul c` proiectarea form`rii [i
formarea propriu-zis` a ofi]erilor reprezint`
procese specifice fiec`rei categorii de for]e
ale armatei, specific rezultat din particularit`]ile misiunilor, ac]iunilor [i \nzestr`rilor
acestora. |n acest context, formarea
ofi]erilor din For]ele Aeriene trebuie s` se
\nscrie \n procesul adapt`rii c#t mai
eficiente la cerin]ele form`rii unor
speciali[ti temeinic preg`ti]i, f`r` a neglija
celelalte competen]e necesare \ndeplinirii
func]iilor din unit`]ile de avia]ie, artilerie
[i rachete sol-aer sau de radioloca]ie. Din
acest motiv, probabil c` ar fi mai util dac`
domeniul de specializare ar fi unul
ingineresc – inginerie aerospa]ial` –,
deoarece echipamentele pe care ace[ti
tineri trebuie s` le gestioneze la absolvirea
Academiei sunt echipamente tehnice.
Consider c` ar fi o concordan]` mai bun`
dac` am realiza o specializare pe acest
domeniu tehnic, din care s` putem oferi, la
absolvire, creditele necesare pentru
\nscrierea la masterat. Totodat`, cred c` \n
felul acesta am acoperi mai bine toate
cerin]ele din comanda social`, f`r` a
prejudicia preg`tirea militar` sau preg`tirea general`. Nu trebuie s` uit`m nici
o clip` c`, extrapol#nd, responsabilitatea
noastr` este viitorul For]elor Aeriene.
Domnule general-maior, v`
mul]umim foarte mult!

Interviu realizat
de locotenent MIRCEA BARAC
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ANIVERSARE

ZIUA ARTILERIEI
{I RACHETELOR SOL-AER
La data intrãrii României în primul rãzboi
mondial, 15 august 1916, s-a dat ordinul de
tragere asupra inamicului cu o nouã armã –
artileria antiaerianã. Aceastã datã avea sã
reprezinte actul de naºtere a Artileriei ºi
Rachetelor Sol-Aer, armã ce a înscris fapte
mãreþe în cartea de onoare a armatei române
de-a lungul frãmântãrilor istorice ce aveau sã
urmeze.
Decizia de constituire a armei Artilerie ºi
Rachete Sol-Aer a conºtientizat ºi a întãrit
spiritul militarilor români, datã fiind conotaþia
suprapunerii acestei decizii cu una dintre cele
mai mari sãrbãtori creºtine româneºti - Sfânta
Maria.
Pe 15 august 2005, la sãrbãtorirea a 89 de
ani de existenþã a armei în structurile armatei
române, aceastã stare de spirit a emanat din
toate discursurile þinute, din toate lacrimile
revederilor ºi reveriilor foºtilor membri
marcanþi ai artileriei ºi rachetelor sol-aer, din
emoþiile celorlalþi participanþi, din
ceremonialul militar ºi religios desfãºurat cu
acest prilej.
Sãrbãtorirea artileriºtilor ºi rachetiºtilor
sol-aer a fost onoratã de prezenþa
generalului-maior dr. Mihail Orzeaþã,

„General Nicolae Dãscãlescu”, generali în
rezervã ºi retragere, membri ai Asociaþei
Naþionale a Veteranilor de Rãzboi, cadre active.
Au impresionat, în mod deosebit, prestaþia
impecabilã a Muzicii Reprezentative a
Armatei, siguranþa plutonului de gardã,
imaginea maiestuoasã a Drapelului Naþional,
forþa sugestivã ºi melodicã a Imnului Naþional.
Discursul locþiitorului ºefului Statului Major
al Forþelor Aeriene, în care a fost prezentat ºi
Ordinul de Zi privind aniversarea celor 89 de
ani de existenþã a armei Artilerie ºi Rachete
Sol-Aer, a evidenþiat istoria bogatã în fapte a
acestei importante specialitãþi militare,
principalele ei repere actuale, respectul de care
personalul armei se bucurã în cadrul categoriei
noastre de forþe.
Dupã ceremonial religios þinut de preotul
Valentin Lazãr, de la Brigada 1 Rachete
Sol-Aer, a luat cuvântul generalul-maior (r)
Eugen Teodorescu, unul din iluºtrii veterani
ai armei. Domnia sa a evocat cu înflãcãrare
momentele înfiinþãrii armei, o datã cu atacul
aerian asupra teritoriului României ºi riposta
artileriei antiaeriene la 15 august 1916, stadiul
dezvoltãrii regimentelor de artilerie de-a

locþiitorul ºefului Statului Major al Forþelor
Aeriene, ºi s-a caracterizat prin simplitate,
modestie, dar, în acelaºi timp, prin mãreþie.
La ceremonialul desfãºurat la Monumentul Eroilor Artileriºti ºi Rachetiºti Sol-Aer au
participat generalul de brigadã Nicolae
Marinel ºi generalul de brigadã Fãnicã Cârnu,
din partea Statului Major al Forþelor Aeriene,
generalul de brigadã Niculae Tabarcia,
comandantul Brigãzii 1 Rachete Sol-Aer

lungul timpului, integrãrii armei în Forþele
Aeriene Române în 1956, introducerii
rachetelor sol-aer în serviciul de luptã în 1959,
reorganizãrii acesteia dupã anul 1989, aderãrii
României în NATO.
Cifrele reci ale statisticilor aveau sã capete
cãldurã ºi strãlucire în clipa în care oratorul a
exprimat binemeritate mulþumiri celor care,
deºi nu mai sunt printre noi (generalii Cupºa,
Drãghici, Alexe, Ivãnescu, Stoica), au conferit
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o imagine meritorie armei pe care au slujit-o
cu credinþã ºi devotament. Momentul de
reculegere pãstrat de participanþi avea sã
întregeascã vorbele generalului-maior (r)
Eugen Teodorescu referitoare la simbolul
construit pentru cinstirea eroilor: „pietrele au
devenit sacre”.
De ziua Artileriei ºi Rachetelor Sol-Aer,
Fundaþia „Stindard” a oferit diplome de onoare
ºi insigne aniversare unor personalitãþi
marcante ale Forþelor Aeriene: generalullocotenent Ion Magdalena, generalul-maior
Alexandru Dascãlu, generalul de brigadã
Marinel Nicolae, generalul de brigadã
Valentin Niþescu, generalul de brigadã Titus
Popescu, generalul de brigadã dr. Visarion
Neagoe, generalul de brigadã Iulian
Deculescu, colonelul Nicolae Drãghici,
colonelul Vasile ªtefãnescu etc.
Ceremonialul militar ºi religios s-a
încheiat cu depunerea de coroane de flori la
Monumentul Eroilor Artileriºti ºi Rachetiºti
Sol-Aer de cãtre reprezentanþi ai Statului
Major al Forþelor Aeriene, Brigãzii 1 Rachete
Sol-Aer, Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de
Rãzboi, Fundaþiei „Stindard”.
Întru cinstirea Zilei Artileriei ºi Rachetelor Sol-Aer, dar ºi pentru sãrbãtorirea Zilei
de Sfânta Maria, participanþii au fost invitaþi
de cãtre generalul de brigadã Niculae
Tabarcia la un praznic organizat de cãtre
Brigada 1 Rachete Sol-Aer. În deschiderea
acestuia, comandantul s-a referit la necesitatea continuitãþii în pregãtirea profesionalã,
în scopul atingerii standardelor impuse de
NATO, la cinstirea înaintaºilor prin obþinerea unor rezultate din ce în ce mai bune, la
accentuarea pregãtirii prin efectuarea mai
multor trageri în poligon, la folosirea la
maximum a performanþelor tehnicii din
dotare, la lupta cu sine – autodepãºirea.

Plutonier-major
SORIN SÃFTOIU
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PROFESIONI{TII TRAIECTORIILOR OPTIME

|n perioada 15–26 august
2005, \n Tab`ra de Instruc]ie [i
Poligonul de Trageri Sol-Aer
„General de brigad` Ion
Bungescu” – Capu Midia, s-au
executat trageri de evaluare,
instruc]ie [i testare de c`tre
unit`]i apar]in#nd Statului
Major al For]elor Aeriene, recte
dou` divizioane din organica
Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer [i un
divizion din cadrul
Regimentului 11 Rachete
S o l - Aer „Horea”. Cu aceast`
ocazie, au avut loc [i dou`
importante premiere: \n poligon
au fost a d u s e [ i r e g l a t e
complexele S-75 M3 VOLHOV,
care vor r`m#ne \n incinta
taberei pentru efectuarea de
trageri de c`tre urm`toarele serii
de racheti[ti, pe tot parcursul
anului 2006 [i \n continuare; s-a
renun]at la platforma marin`
special` („GABARA”), de pe care
se lansau rachete-]int` (R}), [i
s-a experimentat tragerea cu
rachete lansate de pe sol, din
incinta poligonului, urm`rirea
electronic` a acestora [i
distrugerea lor virtual`,
experiment \ncheiat cu deplin
succes.
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„AICI ESTE LOCUL
NOSTRU!”
Ajungem \n tab`r` la primele ore ale unei
dimine]i caniculare. Gazd` bun`, c`pitanul
Adrian En`chescu, [ef compartiment
antrenare la simulator [i, prin cumul, ofi]er
de rela]ii publice, ne conduce la subunit`]ile
dislocate \n poligon pentru a-[i demonstra
[i completa preg`tirea de specialitate. Marea
se simte aproape, se aud strig`tele
pesc`ru[ilor, briza u[oar`, cu gust de sare,
mai potole[te pu]in ar[i]a.
|n fa]a unui cort, apleca]i asupra documentelor de planificare, generalul de
brigad` Nicolae Tabarcia, comandantul
Brig`zii 1 Rachete Sol-Aer, [i [eful de stat
major, colonelul Petre Barb`lat`, pun la
punct ultimele detalii ale activit`]ilor din ziua
aceea extrem de \nc`rcat`. „A]i venit la timp
– ne spune comandantul brig`zii. Ast`zi vom
face dou` antrenamente, iar m#ine vom
experimenta tragerile asupra unei ]inte
lansate nu de pe mare, ci de la sol. Chiar
dac` exerci]iul se va desf`[ura electronic,
vom [ti sigur dac` metoda va da roade sau
nu. Sper s` nu fie probleme cu vremea,
singurul element ce ar putea s` ne strice
socotelile”. Colonelul Barb`lat` este [i mai
optimist: „Vom reu[i! Am preg`tit totul cu
minu]ie, fiecare instala]ie, fiecare echipaj,
fiecare operator a[teapt` startul. Oamenii se
simt bine, s-au adaptat perfect la condi]iile
taberei [i poligonului. De fapt, aici este locul

nostru, al racheti[tilor, aici ne des`v#r[im
calit`]ile profesionale, aici ne demonstr`m
statutul de lupt`tori. V` rog s` merge]i la
subunit`]i, la divizioane, [i s` v` convinge]i
c` a[a este”.
{i ne convingem c` a[a este. Intr`m pe
„teritoriul” divizionului comandat de
locotenent-colonelul Gheorghe Baciu.
Pozi]ia a fost aleas` cu grij`, dispozitivul –
organizat „ca \n lupt`“. Tehnica func]ioneaz`
la parametri normali, grupul electrogen
duduie necontenit, antenele se rotesc f`r`
pauz`, operatorii sunt la posturile lor. Au
a[teptat, cu to]ii, evenimentul acesta
deosebit. Fiindc` nic`ieri nu te antrenezi mai
bine ca aici, \n tab`ra special` de instruc]ie,
nic`ieri nu sim]i mai bine realitatea ca \n
poligonul de unde execu]i, fie [i m`car o dat`
pe an, trageri asupra ]intelor aeriene.
Racheti[tii sol-aer sunt oameni serio[i,
cerebrali, st`p#nesc bine matematica, fizica,
radioelectronica. Tehnica lor este complex`,
cere pricepere, s#rguin]`, m#ini de aur. {i
mult`, mult` pasiune. Conteaz` m`iestria,
dar conteaz` [i rapiditatea. Conteaz`
respectarea strict` a algoritmului de lucru,
dar conteaz` [i ini]iativa, spiritul practic, de
orientare corect` \n orice situa]ie. |ntotdeauna, se ac]ioneaz` sub presiunea timpului, a minutelor [i secundelor. Vitezei
trebuie s`-i r`spunzi cu vitez`, vicleniei – cu
viclenie, inteligen]ei – cu inteligen]`. Chiar
dac` tehnica din dotare nu este de ultim`
genera]ie, oamenii care o \ncadreaz` se
ridic`, prin preg`tire, ambi]ie [i inteligen]`,
la nivelul colegilor din NATO.
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Locotenent-colonelul Baciu este tare
m#ndru de subordona]ii lui. |i laud` pentru
eforturile din cazarm`, pentru desf`[urarea
ca la carte a \mbarc`rii tehnicii [i deplas`rii
acesteia spre Capu Midia, dar \i laud`, \n
special, pentru nivelul lor \nalt de preg`tire,
pentru caracterul de adev`ra]i profesioni[ti
ai traiectoriilor optime. Ca, de pild`, c`pitanul Mirel Barbu, comandantul bateriei
radiotehnice, [i cei patru „mu[chetari” ai s`i
– locotenentul Victor Negru, comandantul
plutonului radiotehnic [i ofi]er cu dirijarea,
sublocotenentul Costin Minea, comandant de pluton, sublocotenentul Daniel
Postolache, [ef cabin` emisie-recep]ie,
sublocotenentul Ionu] G`l`]anu,
comandantul plutonului de radioloca]ie.
Oameni tineri, disciplina]i, tob` de carte,
preocupa]i de completarea studiilor, de
\nv`]area limbii engleze, de parcurgerea
onorant` a carierei alese. Ca, de pild`,
c`pitanul Constantin Oprea, comandantul bateriei lansare, a absolvit [coala
militar` \n 1990, a ocupat mai multe func]ii,
este c`s`torit [i are o feti]` de 13 ani. Nu-i
place s` vorbeasc` despre el, \n schimb \i
ridic` \n sl`vi pe maistrul militar clasa a
III-a Bachus Simion, operator la pupitrul
de start („excelent profesionist”) [i pe cei
trei comandan]i de rampe – plutonierii
Nelu Vasile, Aurelian Lupea [i Aurelian
Vlad. „Suntem o adev`rat` echip`, ne
\n]elegem perfect, ne respect`m reciproc, ne
ajut`m \n momentele mai dificile” – ne
asigur` c`pitanul Oprea. {i are suficiente
argumente: calificative foarte bune „pe linie”,
nota 10 la profesie [i etic`.

racheti[tii s` le combat` electronic, cu
ajutorul imitatorului complexului. Fiec`rei
„]inte” i se aloc` dou` „rachete”. Timpul la
dispozi]ie – de ordinul secundelor.
START! Primii intr` \n ac]iune operatorii
de la sta]ia de radioloca]ie P-18, subordona]ii
sublocotenentului Ionu] G`l`]anu: mai[trii
militari clasa I Gabriel Mu[at [i
Alexandru Dobre. Simultan, semnalul de
radioloca]ie se afi[eaz` pe ecranele indicatoarelor de observare circular` din sta]ia de
radioloca]ie [i din cabina indicare-dirijare.
Fiecare membru al echipei este la postul lui,
lucr#nd febril, to]i subordona]i aceluia[i
scop: descoperirea, identificarea, \nso]irea
[i nimicirea „]intei”. Comandantul de divizion a analizat, \mpreun` cu [eful de stat
major, situa]ia creat` [i a luat decizia de a
combate „]intele”. Locotenent-colonelul
Baciu transmite ofi]erului cu dirijarea
(locotenentul Drago[ Bratu) ordinul de
c`utare [i descoperire a „]intelor”. Imediat,
antenele de emisie-recep]ie sunt \ndreptate
pe direc]ia probabil` de atac:
– 00 270 40 2 16 02!
„}in]a” a fost descoperit` [i identificat`
dup` parametrii ei – azimut, distan]`,
\n`l]ime, timp. Operatorii de \nso]ire manual` (maistrul militar clasa I Valeriu C`lin,
maistrul militar clasa a II-a Aurelian
B`l`nic` [i maistrul militar clasa a V-a

Georgian Prodan) iau \n primire „]intele”
[i le urm`resc cu aten]ie evolu]ia,
comunic#nd ne\ncetat parametrii de zbor. Pe
baza acestor indicatori, comandantul
divizionului ordon` angajarea rachetelor solaer. La c#teva secunde dup` aceea,
operatorul de la pupitrul de start raporteaz`
c` rachetele sunt gata de lansare. La distan]a
[i momentul stabilite, ofi]erul cu dirijarea
execut` lansarea succesiv` a „rachetelor” –
dou` pentru fiecare „]int`“. Operatorii de
\nso]ire (azimut, distan]` [i \n`l]ime) stau cu
ochii a]inti]i pe ele [i transmit cu \nfrigurare:
– }int` nimicit` cu dou` rachete!
– }int` nimicit` cu dou` rachete!
– }int` nimicit` cu dou` rachete!
Acela[i lucru noteaz`, \n carnetul s`u, [i
locotenent-colonelul Ion Moise, arbitrul
exerci]iului. Toate „]intele” au fost
descoperite, comb`tute [i nimicite \n timp
util!
Pentru un timp, ecranele sta]iilor r`m#n
imaculate. |ns` antrenamentul continu`. Alte
[i alte „]inte” ]#[nesc spre \nalturi, \[i
schimb` viteza [i \n`l]imea, evolueaz`
imprevizibil, \i pun la grea \ncercare pe
radiolocatori[ti [i racheti[ti. |ns` acolo, jos,
nimic nu scap`, nimic nu r`m#ne...
nepedepsit. Echipa \[i face exemplar
datoria, spiritul ei \i conecteaz` pe to]i la
aceea[i \nalt` tensiune a r`spunderii –
„TEAM SPIRIT”!

|n poligon s-a f`cut r`coare,
marea vuie[te stins, oamenii divizionului se preg`tesc de programul de
sear`. A doua zi va fi una la fel de
solicitant`, la fel de palpitant`.
Racheti[tii sunt mul]umi]i, roadele
muncii [i str`daniei lor s-au
materializat \ntr-un nou calificativ
maxim. Din p`cate, perioada de
„stagiu” \n tab`r` se apropie de
sf#r[it. |ns` \ntoarcerea \n cazarm`
\i va g`si mai b`rba]i, mai siguri pe
profesia lor.

Colonel (r) NICOLAE RADU
ADRIAN SULT~NOIU

„TEAM SPIRIT”
Exact la ora 16.00, a[a cum fusese
planificat, a \nceput primul antrenament din
ziua aceea. Comandantul divizionului ne
explic` doct cadrul tactic al exerci]iului.
„}intele” au decolat de pe aerodrom [i
evolueaz` pe traiectorii stabilite de
Comandamentul Opera]ional Aerian Principal. Zboar` pe culoare necunoscute de
racheti[ti. Radiolocatori[tii trebuie s`
descopere „]intele” cu mijloacele proprii, s`
le identifice („amic” sau „inamic”), dup` care
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|N ELITA AVIA}IEI ROMÂNE
Iubirea din ad#ncuri
De zeci de ani, Bac`ul se num`r` printre
localit`]ile de referin]` ale ]`rii \n domeniul avia]iei.
Datorit` \ntreprinderii de construit sau reparat avioane
de diferite tipuri [i unit`]ii militare existente aici de
decenii, sub diverse denumiri. Dar asta a contat mai
pu]in. Multora le-a fost chiar indiferent cum erau
“botezate”. Esen]ial, vital [i nu \n pu]ine cazuri crucial,
era faptul c` aici s-a tr`it, s-a respirat \n [i din ritmul
motoarelor de avion. Aproape c` n-a existat [i nu
exist` pilot de avia]ie modern`, cu reac]ie, care s` nu
fi ad`stat un timp, fie [i pentru un curs, sau \ntre dou`
ateriz`ri, pe aceste meleaguri. La Bac`u, \n 1954,
maiorul Nicolae Borzea a devenit primul pilot
recep]ioner de avioane cu reac]ie, s-au format
instructori de vrie pe MiG-15. Tot aici a fost \ncercat
\n zbor \nt#iul avion de lupt` cu reac]ie rom#nesc,
IAR-93, la 31.10.1974, de c`tre locotenent-colonelul
Gheorghe St`nic`. La Bac`u, aproape \n fiecare zi
s-a f`cut [i s-a scris istorie. {i acest lucru de mai bine
de 50 de ani! Peste 500 de pilo]i au trecut de-a lungul
timpului pe avioane supersonice \n ora[ul de pe malul
Bistri]ei. Circa 6.000 de cadre din avia]ia militar`
[i-au perfec]ionat preg`tirea aici. Mai ales de c#nd
de pe aerodrom au \nceput s`-[i ia zborul formidabilele
ma[in`rii ce dep`[esc viteza sunetului.
Vestea c` \n cadrul m`surilor de restructurare
este vizat` [i baza aerian` de la Bac`u a c`zut ca o
bomb` peste \ntregul ora[. Mii [i mii de oameni erau
conecta]i la pulsul aerodromului. Nu mumai militarii,
salaria]ii civili, familiile [i rudele lor, ci aproape \ntreaga
suflare a urbei. O leg`tura de suflet, de onoare, de
demnitate. Emblematic`.
Ora[ul ar fi fost mai trist f`r` avia]ie, condamnat
s` nu-[i mai [tie numele pomenit \n t`rii, ci ]intuit pe o
hart` terestr` ca o imens` pas`re c`reia i s-au t`iat
aripile. Baza, \ns`, a rezistat, gra]ie \n]elepciunii unor
oameni [i binecuv#nt`rii Celui de Sus. O explozie de
bucurie, care a ]inut zile \n [ir, a fost reac]ia fireasc` a
cet`]enilor, a supersoni[tilor [i elicopteri[tilor de aici.
{tia El, Dumnezeu, ce [tia! Nu peste mult` vreme, potop
de ape s-au rev`rsat peste aproape \ntreaga zon` a
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Moldovei, a c`rei ap`rare aerian` revine Bazei. {i,
automat, aviatorii au devenit \ngerii salvatori ai acestui
]inut legendar. Solda]i \n cer, solda]i [i pe p`m#nt. Zi [i
noapte, f`r` intrerupere, s-au aflat, de la primul p#n` la
ultimul om, pe baricadele luptei \mpotriva puhoaielor, \n
aer, la man[a elicopterelor, pe aerodrom, pentru
primirea [i direc]ionarea ajutoarelor, pe [oselele [i \n
localit`]ile greu lovite de for]a [uvoaielor, al`turi de
persoanele mult \ncercate.
S-au scris atunci nepieritoare pagini de munc` [i
jertf` \n cronica de aur a unit`]ii. Era esen]a, \ntr-un alt
fel spus`, a mesajelor oamenilor locului, aprecierilor
unor membri ai Guvernului sosi]i la fa]a locului, \n frunte
cu prim-ministrul, a scrisorii de mul]umire trimise de
prefectul jude]ului ministrului ap`r`rii na]ionale. Roadele
unei d`ruiri [i abnega]ii duse p#n` la sacrificiu.

Drumul greu al
profesionalismului
Timp de aproape o s`pt`m#n`, aveam s`
consemn`m date [i fapte care dau rostul eforturilor

inteligente derulate aici sub bagheta m`iastr` a ve[nic
irgil
preocupatului [i \ng#nduratului comandor V
Virgil
Ristea
Ristea, comandantul bazei. |ncep#nd chiar cu
briefingul \n vederea tragerilor reale \n poligon cu
proiectile reactive nedirijate [i bombardamentelor ce
urmau s` aib` loc. Scenariul tactic, raportul despre
for]ele desf`[urate, despre mijoacele disponibile,
starea aeronavelor, a mijloacelor de transmisiuni,
asigur`rii de radioloca]ie, a celei din poligon, situa]ia
meteo au fost prezentate \n limba englez`, de aveai
impresia c` nu e[ti pe un aerodrom din Rom#nia, ci
undeva la Maryland sau Pensacola.
{tiu bine engleza b`ie]ii. Nici nu se mai poate
f`r` ea. Limbaj NATO. {i le prinde bine. S-au convins
la exerci]iile [i aplica]iile multina]ionale la care unii
dintre ei au luat parte \n diverse ]`ri, dar [i \n timpul
misiunilor, al cursurilor urmate \n str`in`tate.
Transcriem, la \nt#mplare, dintr-o situa]ie ce
consfin]e[te prin sine c` aviatorii militari de la Bac`u
au fost mandata]i s` reprezinte ]ara, armata, datorit`
profesionalismului lor, performan]` c#[tigat` \n timp,
cu mari investi]ii de efort fizic [i mental, cu ambi]ie:
Fran]a (\n dou` r#nduri, la exerci]ii comune \n care
c#]iva au pilotat [i aeroanve de lupt` din ]ara
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respectiv`), Turcia, Slovacia, Olanda, Bulgaria,
Ungaria, Anglia etc. Al]ii au efectuat cursuri, la sf#r[itul
c`rora s-au situat printre cei mai buni, \n SUA,
Portugalia, Canada, au participat la misiuni \n sprijinul
p`cii \n unit`]i logistice \n Afganistan [i BosniaHer]egovina. Ca, de pild`, sergentul Mihaela
Ciuperc`
Ciuperc`, \n calitate de controlor de trafic aerian
(Bosnia-Her]egovina) sau plutonierul-major Cristina
}ibichi (Afganistan)
(Afganistan). Ofi]eri, mai[tri militari, subofi]eri,
deopotriv`, fie c` sunt pilo]i, tehnicieni, speciali[ti, \[i
dovedesc c` sunt \n r#nd cu militarii super-profesioni[ti
din armate de elit` ale lumii.
|n frunte cu comandantul, cadrele Bazei 95
Aerian` \[i arat` marea clas` pe teatrele de aplica]ii
[i exerci]ii multina]ionale, \ndoaie \n \naltul cerului [i
la rasul solului p`s`rile de o]el, foc [i tunet pe care
le piloteaz`, [i acest lucru s-a intensificat dup` 1997,
datorit` faptului c` to]i pilo]ii supersoni[ti au f`cut
cursul teoretic [i practic de trecere pe avionul MiG21 LanceR la Bac`u, opera]iune de maxim`
responsabilitate, ce devine benefic` pentru toate
bazele aeriene ce au \n dotare avionul supersonic.
Despre stilul de preg`tire – nou [i foarte modern
–, ne vorbe[te c`pitan-comandorul Laurian
Anastasof
Anastasof, comandantul Escadrilei 205, renumit`
pentru modul \n care instruie[te tinerii ce bat la por]ile
consacr`rii, dar care are [i sarcini opera]ionale. Patru
dintre instructorii ei de zbor, c`pitani, vor fi p#n` \n
2007 opera]ionali. Sunt utilizate proceduri de tip Vest
de organizare, coordonare, preg`tire, conducere [i
analiz` a activit`]ii de zbor, \n care sunt utilizate cele
mai potrivite cuno[tin]e din [tiin]e de v#rf.
Orice ar face [i ar spune cineva, de[i unitatea
are alt statut azi, tot la ceea ce [tiam noi ne
\ntoarcem: activitatea de trecere pe avionul
supersonic. Anastasof ne prezint` tot algoritmul,
motivat [tiin]ific, cu multe elemente pe care le-a
\nv`]at \n SUA. O trecere gradual` de la elementele
de tehnica pilotajului [i naviga]ie aerian` la zboruri
\n dispozitiv de lupt`, manevre ofensive [i defensive.
Sunt obi[nui]i \nc` de pe acum cu forma de preg`tire
NATO, care include briefinguri, debriefinguri pentru
fiecare misiune, cu zboruri \n scop tactic, [i nu ca
un scop \n sine, cu obiectiv`ri la fiecare ie[ire.
|n urma preg`tirii pentru zbor [i a analizei de
dup` zbor, instructorul \ntocme[te fi[e de evaluare
ce mic[oreaz` gradul de subiectivism cu care
aprecia p#n` acum nivelul de instruire. |n func]ie de
concluziile desprinse, comandantul poate aprecia
mai corect parcursul str`b`tut de elev, ce misiuni
poate executa mai bine, aer-sol, aer-aer sau deloc.
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“Nu ne mai putem permite s` consum`m resurse
f`r` noim` – afirm` categoric c`pitan-comandorul
Laurian Anastasof. Sunt prea scumpe. {i timpul este
foarte scump. {i pentru a nu-i “bombarda” cu prea
multe informa]ii dintr-o dat` – cum mai acuz` ei
uneori –, preg`tirea este structurat` pe faze [i etape
din nevoia de a atinge treptat obiectivele fixate, iar
\n final s` ne sporeasc`, \ntr-un fel, \ncrederea c`
zborurile lor, de orice natur` ar fi, se desf`[oar` cu
rezultatele dorite, \n maxim` securitate, f`r`
incidente [i evenimente.”
Comanda escadrilei, subordonat` operativ
Bazei, are o \nalt` strategie de formare a celor 20
de locotenen]i-elevi pilo]i, demn` de cele mai
performante [coli din lume. De un real sprijin este [i
simulatorul, cu care nu mul]i se pot l`uda. Dar
acestea sunt alte subiecte de abordat.
Trecerea de la statutul de institu]ie de \nv`]`m#nt

a Centrului de instruc]ie la cel de Baz` Aerian`, de
unitate operativ` de lupt`, a \nsemnat modific`ri ad#nci
de mentalitate, de structur` a procesului de preg`tire.
Dac` p#n` \n 2004, c#nd s-a produs schimbarea,
misiunile erau de un anumit tip [i de o anumit` valoare,
complexitatea lor a crescut, nivelul de preg`tire a
trebuit s` fie altul. Informa]ia care trebuia procesat` a
c`p`tat alte conota]ii. De unde era axat` pe instruirea
pilo]ilor pentru nivelul de baz`, imperativul a fost ridicat
c`tre succesul misiunilor de lupt`. Cum a fost [i \n
cazul preg`tirilor pentru tragerile [i bombardamentele
din poligon, de care aminteam. “S-au spart tiparele –
ne spune comandantul. Tragerile [i bombardamentele
pe fondul unui exerci]iu tactic devin o realitate
obi[nuit`“. Pentru a fi capabili s` duc` ac]iuni de lupt`
\n situa]ii de criz` sau r`zboi. La dou`-trei luni, sunt \n
poligon. De regul`, anual se execut` patru [edin]e.
Anul trecut acestea s-au \ncheiat cu calificativul
“Foarte Bine”. Cele din acest an, la fel. Nici nu putea fi
altfel. De la c`pitani \n sus, sunt pilo]i clasa 1. Dar [i
locotenen]ii Daniel Patriche
Patriche, Iulian Marcoci
Marcoci, Daniel
Rogoz
Rogoz, Relu Macovei au luat calificativul maxim la
bombardament. Au [i instructori pe m`sur`. Al`turi
de comandant [i de loc]iitorul s`u pentru zbor,
comandorul Nicolae Jianu
Jianu, c`pitan-comandorii
Florin C`pitanu
C`pitanu, Valentin T`nas`
T`nas`, C`talin
B`hneanu
B`hneanu, {tefan D`nil`
D`nil`, locotenent-comandorii
Constantin Strat [i Marius Ouatu le transfer` zilnic
din experien]a lor. Despre care ne vorbesc cu m#ndrie
[i satisfac]ie. Fiindc` marea majoritate a pilo]ilor s-au
specializat in atacurile la sol cu PRND-urile, individual
[i cu forma]ia. Dar sunt [i din cei ce execut` serviciul
de lupt` \n alte baze aeriene.
La data document`rii noastre erau \n grafic cu
planul, de[i condi]iile n-au fost intotdeuna cele mai
bune. |n unele zile s-a zburat cu cinci-[ase avioane,
\n altele n-au avut combustibil. Dar s-au \nregistrat [i
starturi cu c#te zece avioane, ne spune instructorul
[ef zbor, c`pitan-comandorul Florin C`pitanu.
Indiferent \ns` de num`rul, mai mare sau
mai mic, al avioanelor disponibile, meritul
unei asemenea performan]e este
deopotriv` [i al inginerilor [i tehnicienilor
bazei, al \ntregului personal din
compartimentul logistic. Oameni care
atunci c#nd a fost nevoie au lucrat p#n`
\n miez de noapte ori au venit la serviciu
[i s#mbata, pentru ca avioanele s` fie
bune de zbor. Fiindc` \[i iubesc profesia
[i unitatea. Din care n-ar pleca oric#te
avantaje li s-ar oferi \n alt` parte. Este,
asile Lungu
de pild`, cazul colonelului V
Vasile
Lungu,
[eful logisticii. I s-a propus o func]ie mai
bun` \ntr-un ora[ mai mare. N-a acceptat.
{i nu numai cadrele militare s-au legat
pentru o via]` de Baz`, ci [i salaria]ii civili
care au \n persoana liderului de sindicat,
Aurel Chirilu[
Chirilu[, un veteran al unit`]ii. De
40 de ani lucreaz` aici.
|n preg`tirea pentru o [edin]` de
trageri \n poligon, despre care ne
propusesem s` realiz`m un amplu
reportaj, dar am#nat din cauza potopului
ce a lovit o bun` parte a Moldovei, am
re]inut serozitatea, spiritul de r`spundere
[i r#vna cu care era privit` misiunea. De
loc]iitorul comandantului escadrilei,
c`pitan-comandorul B`hneanu, care
asigura atunci func]ia de comandant, de
locotenent-comandorul Marius Ouatu,
navigatorul escadrilei, conduc`torul
zborului, \n poligon de \ntregul efectiv.
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Cu aceea[i minu]iozitate procedau [i c`pitanii
Florin Butcovan [i Leonard Baraboi, de[i de zece
ori p#n` acum au ob]inut numai foarte bine. Altfel spus,
de zece ori zece! Noble]ea oblig`.
Se \ntorseser`, nu demult, din Portugalia, de la
un curs de supravie]uire, cu ie[iri \n mare, \n terenuri
accidentate. O etap` necesar` pentru c` niciodat`
nu [tii c#nd [i unde po]i catapulta. Butcovan a avut
[ansa ca incidentul s` se produc` deasupra pistei.
Cu doi ani \n urm`, la decolare, o pas`re r`t`cit` a
nimerit chiar \n avion, produc#nd oprirea motorului.
De[i nu ie[ise cu mult timp \nainte la simpl` comand`,
Butcovan, d#nd dovad` de o st`p#nire de sine
extraordinar` [i o rapiditate uimitoare \n analiza
situa]iei, luarea hot`r#rii [i efectuarea opera]iunilor
necesare, a reu[it s` catapulteze de la \n`l]imea de
70 de metri. Pentru ca pu]in \naintea acestei
document`ri, tot el s` fie autorul unei ateriz`ri \n
deplin` siguran]`, de[i era noapte [i presiunea
hidraulic` \n instala]ia buster sc`zuse la zero.
Sunt bravi pilo]ii de la supersonice din Bac`u! Buni
la zbor, dar [i la carte. Peste 60 la sut` dintre ei au
absolvit sau sunt \n curs de absolvire a unor institu]ii
de \nv`]`m#nt civile. Bucuria comandantului c#nd
vorbe[te despre ei este at#t de mare, \nc#t nu omite
chiar [i un ... am`nunt. “Nu neap`rat la facult`]i
particulare, ci la stat, dom’le, la Aeronave, unde c#]iva
[i-au luat licen]a cu zece”. S` tot comanzi a[a baz`.

Via]a oamenilor,
ca o emblem`
de suflet pentru
elicopteri[ti
Deturna]i [i noi, reporterii, ca [i personalul
Bazei 95 Aerian`, de la misiunea pentru care
poposisem la Bac`u, la una pe care nimeni nu
[i-ar fi dorit s` se \nt#mple, de contracarare a
efectelor inunda]iilor catastrofale, am f`cut un viraj
publicistic pentru a reflecta participarea
elicopteri[tilor de aici la importane misiuni de
salvare, lucru consemnat \n num`rul anterior al
revistei. Deja culesesem date despre ac]iuni
similare \ntreprinse de ei de c#nd au venit de pe
aerodromul Tecuci. |n prim`veri ploioase. |n timpul

unor ierni cu n`me]i de peste trei metri,
cum a fost anul trecut, la Ia[i. Dou`
echipaje, unul format din comandantul
escadrilei, c`pitan-comandorul Ovidiu
Coroban` (dintr-o familie prin care curge
s#nge albastru, de aviator, fratele s`u
fiind tot pilot! De talie na]ional` [i
interna]ional`, fost component al lotului
Rom#niei la campionate balcanice [i
europene), [i locotenent-comandorul
Adrian Fendu
Fendu, pilot secund, iar cel`lalt –
din locotenent-comandorii Eugen }#]u
si Georgic` G#rg#z
G#rg#z, pe parcursul a trei
zile de pomin` au efectuat mai multe
transporturi din localit`]ile H`lceni,
Plugari, F#nt#nele [i Focuri la Ia[i, \n
condi]ii meteorologice foarte grele, cu
vizibilitate la limit`. Oameni grav bolnavi,
\ntre care [i copii de [apte-opt ani,
trebuiau du[i la spitalul jude]ean pentru
dializ`, femei ce trebuiau s` nasc`. Toate
drumurile erau blocate de troiene.
Elicopterul era singurul mijloc care mai
ajungea la ei, unica lor salvare. Misiune
de care cei patru pilo]i, ajuta]i de mai[trii
militari Ion Moraru [i Doru Nanu au
\ndeplinit-o \n pofida unei vremi
n`prasnice, dar [i a unui incident la bord,
c#nd elicopterului al c`rui comandant de
echipaj era }#]u, i s-a defectat giroscopul
\n timp ce se aflau deasupra plafonului,
la 950 de metri \n`l]ime. Erau \ntr-o situa]ie
disperat`, i[i aminte[te }#]u. La bord aveau un
b`iat de noua ani [i o feti]` de doisprezece, bolnavi
de diabet. Au reu[it \ns` s` st`p#neasc` aparatul
[i au aterizat cu bine.
Mare a fost surprinderea membrilor celor dou`
echipaje c#nd, la C`minul Militar din Ia[i, s-au
trezit vizita]i de ministrul ap`r`rii na]ionale [i de
[eful Statului Major General de atunci, veni]i
special s` le mul]umeasc` pentru tot ce au f`cut
\n folosul oamenilor, pentru prestigiul armatei.
N-a fost \ns` singurul incident rezolvat cu
bine. Aflat la Craiova, \n misiune de cooperare cu
for]ele terestre, echipajul format din c`pitancomandorul Coroban` [i c`pitanul C`t`lin
Co[eru a constatat c` la dou` minute dup`
decolare a sc`zut presiunea la instala]ia hidraulic`
st#nga. |n elicopter \l aveau pe comandantul

brig`zii [i [ase infanteri[ti pe care \i preg`teau \n
vederea plec`rii \n teatrul de opera]ii. Imediat au
luat decizia s` aterizeze [i au f`cut-o cu bine, chiar
pe aeroport.
Mai toate batalioanele care au plecat \n Irak
[i Afganistan au fost aclimatizate \n zborul cu
elicopterul de pilo]ii de la Bac`u. La Bistri]a, la Ia[i,
la Gala]i, R#mnicu S`rat, Foc[ani, T#rgu Jiu [i \n
alte localit`]i s-au deplasat special s`-i \nve]e cum
s` se comporte \ntr-o aeronav`, cum s` coboare
\n rapel din elicopter. De acolo, din \ndep`rtatele
]`ri unde [i-au \ndeplinit ulterior misiunea \n
sprijinul p`cii, ei n-au uitat s` le mul]umeasc`.
Dup` cum le-au adresat frumoase cuvinte de
mul]umire [i binecuv#ntare \nal]i prela]i ai
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei pentru cele trei
s`pt`m#ni de zbor pe care le-au efectuat pe
muntele Ceahl`u. De la Dur`u, la V#rful Toaca,
unde c`lug`rii \[i construiau un schit, au
transportat, \n pofida curen]ilor, a timpului de multe
ori nefavorabil, zeci de tone de materiale, zbur#nd
adesea cu \nc`rc`tur` maxim` la bord [i ateriz#nd
la peste 1.900 de metri altitudine. |n aceast`
ac]iune, ca [i \n cele de film`ri \n folosul Televiziunii Rom#ne, a m#n`stirilor V`ratec, Agapia,
Neam], Sih`stria, Sihla, Vorone], Moldovi]a [i
Sucevi]a, au fost prin[i to]i pilo]ii escadrilei. S-au
instruit, nu glum`, \n teren muntos!
|n paralel, au executat [i misiuni de c`utaresalvare. Nu o dat`, ci de c#te ori a fost nevoie.
Cei peste 500 de oameni sc`pa]i recent din
ghearele mor]ii se adaug` altor zeci [i zeci reda]i
vie]ii \n numele \naltului lor umanism, al grijii fa]`
de via]a semenilor, grij` care este ca o emblem`
a sufletului lor nobil.

Comandor (r) PETRE B@N~
ADRIAN SULT~NOIU
Foto: KATSUHICO TOKUNAGA
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ROLUL ALIAN}EI NORD-ATLANTICE
ÎN DEZVOLTAREA NA}IUNILOR
Dezvoltarea ºi redefinirea identitãþii naþiunilor au
reprezentat o „industrie” în creºtere începând cu sfârºitul Rãzboiului Rece. Naþiunile Unite, NATO, Statele
Unite ale Americii ºi, recent, Uniunea Europeanã sau implicat în misiuni privind poziþionarea de forþe
armate în foste zone de conflict, cu obiectivul de
menþinere a unui climat de securitate, care sã asigure
continuitatea transformãrilor politice vizând
democratizarea statelor afectate.
Nu toate misiunile militare se încadreazã în
aceastã terminologie, dar oricare ar fi termenul ales –
construcþia naþiunilor, menþinerea pãcii, stabilizarea
operaþiilor –, aceste misiuni au devenit determinante
pentru folosirea forþei armate în perioada de dupã
încheierea Rãzboiului Rece.
Începând cu anul 1989, frecvenþa, scara, scopul
ºi durata acestor misiuni de clãdire a naþiunilor au
crescut permanent. Pe durata Rãzboiului Rece, Statele
Unite ale Americii au efectuat intervenþii militare o
datã la zece ani. Naþiunile Unite au lansat operaþiuni
de menþinere a pãcii la fiecare patru ani. Din anul 1989,
frecvenþa intervenþiilor conduse de Statele Unite ale
Americii s-a apropiat la aproximativ una pe an, iar în
prezent, noile misiuni de menþinere a pãcii ale
Naþiunilor Unite se lanseazã, în medie, la fiecare ºase
luni de zile.
Efectul cumulativ al acestor activitãþi a fost
benefic. Pe durata decadei trecute, numãrul conflictelor
civile din întreaga lume a fost înjumãtãþit, iar cifra
anualã a morþilor din aceste conflicte continuã sã scadã.
Contrar impresiei generale, lumea a devenit, în general,
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un loc mult mai liniºtit, mai puþin violent, de la
terminarea Rãzboiului Rece. Forþele armate au
reprezentat ºi reprezintã un element esenþial în cadrul
acþiunilor multinaþionale întreprinse în scopul
prevenirii întoarcerii societãþilor cãtre posibile
conflicte. În aceste condiþii, menþinerea pãcii s-a
dovedit a fi cel mai bun instrument valabil pentru
comunitatea internaþionalã, singurul cu un nivel înalt
de succes. Asistenþa financiarã poate reîntregi efectele
acþiunilor de menþinere a pãcii, într-o societate post
conflictualã, dar, în situaþia absenþei sprijinului militar
în vederea obþinerii stabilitãþii, societãþile ieºite recent
din conflicte se vor întoarce la vechile lor probleme în
câþiva ani, indiferent de aportul economic sau de alte
forme de susþinere din exterior.
Reconstrucþia naþiunilor devine misiune
principalã pentru NATO. Pânã acum, majoritatea
structurilor militare ale forþelor occidentale de apãrare
au cãutat sã ofere o stabilitate þinând cont ºi de limitarea
capacitãþilor de intervenþie în bãtãlii majore. În fond,
armatele care au învins Germania ºi Japonia în 1945
au contribuit esenþial la stabilizarea acestor þãri, dupã
încheierea rãzboiului. Exprimarea clasicã a acestei
contribuþii a venit din partea demnitarului american
Paul Wolfowitz, care, într-o mãrturie datã în faþa
Comisiei Senatoriale de Apãrare, referitor la intervenþia
din Irak, a declarat : „Nu mi-am putut imagina faptul
cã au fost necesari mai mulþi oameni pentru asigurarea
stabilitãþii în Irak decât pentru înfrângerea forþelor sale
armate ºi înlãturarea regimului totalitar”.

Totuºi, pânã în anul 2002, aceastã sintagmã a fost
dezminþitã de numeroase decenii de experienþe
contradictorii, pe parcursul cãrora victoriile occidentale
în luptele convenþionale au devenit mai puþin
costisitoare, în timp ce succesele în respectarea fazelor
post-conflictuale au devenit tot mai problematice. De
la jumãtatea anilor ‘50, forþele militare occidentale au
fost implicate în rare, vagi ºi uniforme succese în
conflicte convenþionale ºi în dese, lungi ºi neuniforme
campanii neconvenþionale.
Din cele ºase mari misiuni militare conduse de
lideri ai forþelor occidentale, desfãºurate în perioada
de dupã încheierea Rãzboiului Rece, douã – în Somalia
ºi Haiti – au reprezentat eºecuri, douã – BosniaHerþegovina ºi Kosovo – au fost calificate drept
succese ºi douã – Afganistan ºi Irak – au rãmas ca
probleme de rezolvat. În toate aceste operaþiuni,
intervenþia forþelor occidentale, chiar ºi atunci când
au avut opoziþie, a reprezentat aspectul cel mai puþin
important. În cele mai multe cazuri, forþele
multinaþionale au fost aproape invitate sã intervinã.
Doar în Irak a fost necesarã executarea unor misiuni
terestre ºi implicarea în lupte pentru menþinerea
controlului asupra unor teritorii.
În timp ce misiunile de menþinere a pãcii se pot
realiza cu forþe relativ mici în circumstanþele oferite
de acceptarea de cãtre indigeni a intervenþiilor externe,
cele legate de impunerea cu forþa a acesteia necesitã
efective de intervenþie mai mari. Practic, dimensiunea
forþelor necesare depinde de numãrul populaþiei ce
urmeazã a fi puse sub protecþie ºi de gradul sãu de
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urbanizare. Din pãcate, societãþile în cauzã devin din
ce în ce mai populate ºi mai urbanizate, în timp ce
forþele armate vestice continuã sã se diminueze. Ca
rezultat al acestui fapt, cererile naþiunilor în
reconstrucþie depãºesc capacitãþile logistice ale celor
care doresc sã sprijine aceste activitãþi.
Povara impusã de reconstrucþia naþiunilor devine,
aºadar, cumulativã. Noi operaþiuni încep înainte ca cele
vechi sã se termine. Fiecare operaþiune tinde sã-ºi
prelungeascã durata de la cinci la zece ani, în timp ce
noile operaþiuni încep sã fie derulate cu o frecvenþã
mult mai mare. Armatele vestice îºi doresc, desigur,
sã ducã un singur rãzboi convenþional într-o anumitã
perioadã de timp, dar, pentru moment, trebuie sã-ºi
planifice asigurarea simultanã a mai multor misiuni
de stabilizare a conflictelor.
Experienþa irakianã a dus la stabilirea de cãtre
Departamentul de Apãrare al SUA a misiunilor de
stabilizare drept prioritãþi ale armatei americane ºi la
recunoaºterea faptului cã principiul de determinare a
nevoilor de trupe s-a modificat. În viitor, puterea ºi
structura armatei SUA vor fi determinate nu numai de
necesitãþile rãzboaielor convenþionale, ci ºi de cerinþele
asigurãrii operaþiunilor de stabilizare a zonelor postconflictuale. Rezultatul se va concretiza în prezenþa
în cadrul forþelor active a unui numãr mai mare de
membri ai poliþiei militare, forþelor speciale, inginerilor,
structurilor interne, serviciilor secrete ºi infanteriei.
Implicarea instituþionalã. Douã alte organizaþii
– Naþiunile Unite ºi Uniunea Europeanã – colaboreazã
cu forþele NATO în conducerea operaþiunilor de
stabilizare. Dintre ele, ONU este cea mai prezentã. Ea
conduce un numãr mare de operaþiuni de reconstrucþie
în lume ºi, deºi are înregistrate eºecurile sale, stã în
spatele multor succese recunoscute. Intervenþiile din
Cambodgia, Slavonia de Est, Timorul de Est, Salvador,
Mozambic, Namibia ºi Sierra Leone au rezolvat cu
succes misiunile de trecere a societãþilor de pe picior
de rãzboi la etape de stabilizare ºi, toate, cu excepþia
Cambodgiei, susþin în prezent regimuri democratice.
ONU a jucat un rol important ºi în misiunile executate
de alte instituþii. Existã, desigur, multe operaþiuni
comune cu UE, NATO sau SUA, ºi putem chiar
extinde, afirmând cã nu existã operaþiune a celor trei
fãrã aportul, uneori decisiv, al ONU.
UE, NATO ºi ONU, toate ºi fiecare în parte,
prezintã slãbiciuni sau atuuri atunci când vine vorba
despre reconstrucþia naþiunilor. ONU se mândreºte cu
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cea mai vastã experienþã, cea mai acceptatã legitimitate
a acþiunilor ºi cea mai mare autoritate. Acþiunile sale,
prin definiþie, se bucurã de recunoaºtere internaþionalã.
Spre deosebire de alte organizaþii, ONU poate primi
ºi rezolva cereri atât din partea statelor membre, cât ºi
a celorlalte state, poate cere guvernelor statelor membre
sã finanþeze operaþiunile, chiar dacã ele sunt de acord
sau nu.
ONU posedã cel mai puternic ºi avansat
mecanism de luare a deciziilor ºi cel mai simplu
sistem de comandã ºi de verificare a deciziilor.
Consiliul de Securitate al ONU este mai mic decât
echivalentul sãu în cadrul UE sau cel al NATO. Toate
deciziile sunt luate prin majoritate simplã, doar cinci
dintre membrii sãi având capacitatea de blocare
unilateralã a deciziilor.
O datã ce Consiliul hotãrãºte scopul unei
operaþiuni ºi decide sã o lanseze, urmãtoarele decizii
sunt luate numai de cãtre Secretarul General ºi
consilierii sãi, cel puþin pânã la urmãtoare întrunire a
Consiliului, de obicei dupã cel puþin ºase luni.
Membrii Consiliului de Securitate au o influenþã
redusã în luarea deciziilor în cadrul operaþiunilor.
Þãrile care contribuie cu trupe nu pot, la rândul lor,
sã ia hotãrâri, deoarece în cadrul misiunilor organizate
de ONU structurile de comandã militare ºi cele civile
sunt unificate ºi integrate, având o întâietate
neechivocã civilã de decizii ºi o demarcaþie a
autoritãþii clar definitã între Secretarul General ºi,
cumulativ, reprezentanþii locali ºi comandanþii
forþelor militare. Agenþiile specializate ale ONU
posedã o întreagã panoplie de resurse, atât civile cât
ºi militare, relevante pentru procesul de reconstrucþie
a naþiunilor. Majoritatea operaþiunilor conduse de

ONU sunt planificate, controlate ºi susþinute de câteva
sute de membri civili ºi militari ai structurii de
conducere cu sediul la New York. Majoritatea
trupelor folosite provin din þãri din lumea a doua sau
a treia, fapt datorat costului întreþinerii pe fiecare om
mai scãzut decât cel al forþelor aliate. În prezent, ONU
desfãºoarã peste 58.000 de soldaþi, rãspândiþi în 17
þãri, cu un cost al întreþinerii estimat la peste 4 miliarde
de dolari pe an. Totuºi, aceastã sumã este mult mai
micã decât cheltuielile armatei americane lunare
pentru operaþiunile din Irak.
În ciuda acestor avantaje, ONU are ºi anumite
limitãri distinctive. Deºi Consiliul de Securitate este
mai compact decât structurile similare ale UE sau
NATO, este mult mai diversificat din punct de vedere
al regiunilor sau ideologiilor reprezentate, de multe
ori ajungându-se la blocaje în faþa diferenþelor
puternice dintre Est ºi Vest sau dintre Nord ºi Sud.
Exemplul perfect în acest sens îl oferã Kosovo.
Obstacolul permanent ce vine din partea statelor
cu drept de veto în cadrul Consiliului de Securitate
poate fi, totuºi, depãºit. Începând cu anul 1989,
Consiliul de Securitate al ONU a hotãrât lansarea a
peste 30 de expediþii militare, în timp ce Consiliul
Nord-Atlantic, cel mai puternic for de decizie al
NATO, a decis executarea doar a trei astfel de misiuni,
iar Consiliul Europei - douã.
La începutul anului 2002, SUA ºi Marea Britanie
au calculat corect, fãrã îndoialã, cã au mai multe ºanse
de a obþine suportul ONU pentru intervenþia din Irak
decât pe cel al UE sau NATO. Pânã acum, conflictul
din Kosovo rãmâne singurul caz în care NATO a reuºit
sã impunã o intervenþie militarã acolo unde Consiliul
de Securitate al ONU nu a fost de acord. Atitudinea
Secretarului General al ONU ºi a reprezentanþilor locali
privind controlul operaþiunilor a servit la cauza limitãrii
implicãrii mai multor naþiuni decât era necesar.
Procedurile NATO ºi UE, pe de altã parte, au implicat
o distribuþie detaliatã de forþe, prin contribuþia tuturor
membrilor sãi. De aceea, guvernele vestice au acordat
diverse favoruri membrilor aliaþi sau parteneri,
trimiþându-i, totuºi, în zonele cu cel mai ridicat risc.
Aceastã tendinþã de control permanent asupra
operaþiunilor a guvernelor vestice, mai mult decât
sistemul ONU permite, este evidentã ºi datoritã
prevalãrii protestelor naþionale faþã de activitãþile tipice
ce caracterizeazã operaþiunile NATO.
Imaginea de austeritate pe care o oferã membrii
conducerii operaþiunilor de menþinere a pãcii ale ONU
limiteazã capacitatea organizaþiei de planificare ºi
susþinere a unor misiuni ample ºi complexe.
Capacitatea maximã de susþinere a trupelor
expediþionare se ridicã la 20.000 de oameni, fapt care
a dus la exprimarea unei politici de acceptare de cãtre
þãrile cu zone post-conflictuale a pãtrunderii trupelor
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ONU. Aºadar, ONU nu poate, teoretic, intra decât
acolo unde este invitatã sã o facã.
Rolul NATO. Alianþa, prin contrast, este capabilã
sã producã forþe puternice, numeroase, ºi sã le
foloseascã pentru a intra oriunde este necesar. În
consecinþã, dacã ONU se pliazã mai bine pe modelul
menþinerii pãcii sau, în cel mai rãu caz, folosirea la
minimum a forþei de penetraþie, NATO se bazeazã mai
mult pe cerinþele misiunilor de tip balcanic. Pe de altã
parte, NATO nu posedã capacitãþi de implementare a
structurilor civile ºi, pentru a realiza acest lucru, trebuie
sã cearã permanent sprijinul ONU ºi/sau þãrilor care
doresc sã îndeplineascã munca de reconstrucþie prin
structuri non-militare. Drept rezultat, strategiile de final
ale NATO depind de alte instituþii cu
vocaþie internaþionalã.
Deciziile pe care Alianþa Nordatlanticã le ia au nevoie de consens
general ºi toþi membrii sãi au drept de
veto. Rezultã o implementare mai rapidã
a detaliilor misiunilor pe care le executã
Consiliul Nord-Atlantic decât cele ale
ONU. Astfel, în timp ce Secretarul
General al ONU ºi conducerea acesteia
iau o hotãrâre majorã într-un interval de
ºase luni privind o anumitã misiune,
NATO câºtigã timp în luarea deciziilor
datoritã „vocilor” þãrilor participante cu
trupe, exprimate cãtre un numãr mult mai
mare de misiuni. Nivelul controlului,
mult mai apropiat la NATO, determinã
guvernele sã aloce trupe pentru operaþiunile de risc
înalt cãtre aceasta decât pentru cele ale ONU.
Trupele NATO sunt ºi mult mai bine echipate
decât cele ale ONU, dar ºi mult mai greu de întreþinut,
datoritã numãrului lor. Iniþial, Cartierul General al
NATO stabilise o forþã de reacþie de circa 1.000.000
de oameni pentru a face faþã unui posibil rãzboi cu
Uniunea Sovieticã sau cu þãrile semnatare ale Pactului
de la Varºovia. Compararea resurselor de care dispun
cele douã cartiere generale asigura NATO cã misiunile
sale sunt planificate ºi executate cu mai mult
profesionalism decât cele ale ONU, cu amendamentul
existenþei, totodatã, mai multor eºecuri din partea
Alianþei.
Momentul decisiv: ce poate face UE pentru
NATO. Luarea deciziilor privind sectorul de apãrare
ºi cel al securitãþii în cadrul UE este, de asemenea,
condiþionatã de consensul general. Structura sa militarã
de conducere este mult mai micã, deoarece poate apela
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oricând la NATO pentru planificãri sau alte operaþiuni
de conducere. Dar, asemenea ONU, UE poate conta
pe multele ºi diversele resurse locale, dezvoltate întro arie vastã de organizaþii civile, în scopul realizãrii
misiunilor de reconstrucþie a naþiunilor. Trupele sale
costã la fel de mult ca cele ale NATO, spre deosebire
de cele ale ONU, iar mecanismul de luare a deciziilor,
de asemenea identic cu cel al NATO, permite
influenþarea acestora de cãtre þãrile ce oferã trupe.
De aproape zece ani, atenþia a fost focalizatã
pe elaborarea modalitãþilor prin care NATO poate
ajuta planificarea ºi conducerea operaþiunilor
militare ale UE, deºi, în domeniul reconstrucþiei
naþiunilor, UE poate oferi NATO tot atât cât aceasta
îi poate returna. Aºadar, a sosit vremea ca sã ne

întrebãm nu ce poate NATO pentru UE, ci ce poate
oferi UE Alianþei.
Existã posibilitatea sã întâlnim contingente de
trupe în care sã fie implicate doar forþe ale UE, ºi nu
cele ale NATO. Nu este însã posibil reversul medaliei;
nu vom gãsi niciodatã funcþii esenþiale acoperite de
structuri civile în care NATO sã fie unic reprezentatnt.
Aceastã onoare va reveni statelor membre ale UE.
Canada ºi Statele Unite ale Americii, dar ºi alte
organizaþii internaþionale, s-au lovit de aceastã
problemã atât în Bosnia-Herþegovina, cât ºi în Kosovo
ºi Afganistan. Deºi NATO ºi-a exprimat dorinþa sã
gestioneze de una singurã crizele apãrute, nu a reuºit.
Ca urmare, fiind nevoitã sã cearã ajutorul celorlalþi
parteneri, a determinat acordarea sprijinului aliaþilor
europeni pentru crearea unor sfere proprii de influenþã,
minimizând, astfel, rolul jucat de Alianþã pe diversele
teatre de luptã.
Dacã, de exemplu, NATO nu va reuºi, pe viitor,
sã-ºi dezvolte propriile structuri de poliþie civilã, sã

promoveze dezvoltarea economicã a societãþii civile
sau sã susþinã alþi factori de participare civilã în cadrul
misiunilor, va fi nevoitã sã dezvolte alte relaþii de
colaborare cu UE, cu Organizaþia pentru Cooperare ºi
Securitate în Europa, cu Statele Unite ale Americii sau
cu ONU, pentru a fi sigurã cã aceastã componentã din
cadrul planurilor operaþionale va fi îndeplinitã
corespunzãtor.
Aceastã nevoie de încheiere a unor noi
angajamente poate, însã, oferi colaborãrii UE-SUA noi
cãi de reducere a importanþei participãrii NATO la
unele misiuni. Cea mai bunã soluþie pare a fi folosirea
acestor dialoguri pentru negocierea exercitãrii
atribuþiilor date de elementele cheie – reforma
sectorului de securitate, pregãtirea poliþiei civile,
implementarea forþelor de jandarmi, construcþia
societãþii civile, suportul alegãtorilor în alegerea de
sisteme democratice, reconstrucþia economiei – atât
în asigurarea relaþiei NATO-UE, cât ºi a realizãrii
triunghiului comun de interese NATO-UE-ONU.
Privind cãtre viitor. Din mai multe motive, dar
în principal datoritã puterii de întãrire a capacitãþilor
de cãtre guvernele occidentale, ONU ar trebui sã
rãmânã principalul resort al reconstrucþiei naþiunilor
afiliat Occidentului. În primul rând, guvernele
occidentale pot asigura deplina implementare a
recomandãrilor raportului Brahimi, din anul 2001, ale
panopliei de membri ai Secretariatului General sau ale
Secretarului General însuºi. În al doilea rând, ele pot
redirecþiona energiile negative, de tip birocratic, din
cadrul cartierelor generale ale NATO ºi UE în scopul
îndreptãrii atenþiei cãtre modurile practice de
contribuþie la misiunile conduse de liderii ONU. ªi, în
al treilea rând, pot livra contingente
naþionale occidentale pentru
operaþiunile ONU cu frecvenþã mult mai
mare.
Trupele occidentale reprezintã
astãzi o parte micã a forþelor din cadrul
operaþiunilor ONU, mult mai micã decât
acum 40, sau chiar 10 ani în urmã. Ca
urmare, militarii occidentali nu mai sunt
atât de bine pregãtiþi pentru executarea
misiunilor de stabilizare, reducând
ºansele de reuºitã ale operaþiunilor ONU
ºi crescând costurile acestora. Statele
Unite ale Americii au fost cele care au
dat tonul, iar celelalte state au reacþionat
imediat, luându-le exemplul. În prezent,
din cei peste 58.000 de soldaþi implicaþi
în misiuni ONU de menþinere a pãcii,
11.000 aparþin americanilor, 13.000 – germanilor,
7.000 – belgienilor ºi 2.000 – olandezilor.
Propunerea Secretarului General al ONU, Kofi
Annan, de înfiinþare a unei Comisii pentru Construcþia
Pãcii, în care sã se regãseascã instituþii din cadrul ONU
ºi Bretton Woods, care sã aibã un rol important în
reconstrucþia naþiunilor – oferã o cale de stabilizare a
legãturilor de pe axa New York – Bruxelles. Ambele
organizaþii, atât NATO cât ºi UE, au multe de oferit
pentru susþinerea misiunilor de construcþie a pãcii, ºi
ambele structuri ar trebui sã se asocieze acestei
propuneri.

Traducere [i adaptare de
plutonier-major SORIN S~FTOIU
www.nato.int/docu/review/2005/issue 2
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10 ANI
CU MiG – 21 LanceR

Necesitatea moderniz`rii
Avionul MiG-21 ,,Fishbed” a debutat pe cerul lumii
la Tushino, Rusia, în iunie 1956, cam în acela[i timp
cu omologul s`u american, avionul F-5. Dup` aproape
50 de ani, ambele avioane se afl` înc` în serviciu,
îns` cu posibilit`]i de lupt` ce dep`[esc cu mult
configura]ia lor ini]ial`.
Dovedindu-se un avion de rezisten]` în For]ele
Aeriene Rom#ne, MiG-21, în ciuda unei maniere de
pilotaj greu de înv`]at în faza de început, a devenit un
fel de piatr` de încercare pentru pilo]ii care au zburat
ulterior alte categorii de avioane de v#n`toare: cine a
zburat bine MiG-21 a zburat foarte bine pe alte tipuri
de aeronave!
Modernizarea aparatului MiG-21 a avut ca
obiectiv principal cre[terea capacit`]ii de lupt` prin
echiparea cu un sistem de avionic` performant, bazat
pe integrarea unor senzori avansa]i [i a armamentului
inteligent, precum [i pe utilizarea acestora dup`
cerin]ele opera]ionale ale avioanelor moderne. Chiar
f`r` remotorizare, f`r` a modifica aerodinamica
acestui avion [i în egal` m`sur` p`str#nd maniera
general` de zbor, MiG-21 LancerR dep`[e[te stadiul
pilotajului aproximativ, bazat în mare m`sur` pe
sim]urile [i aprecierile umane, pe indica]ii analogice,
[i face saltul spre un pilotaj semnificativ u[urat, sus]inut
de afi[aje digitale de înalt` precizie, asistate de
calculator, sporindu-i astfel popularitatea [i reputa]ia.
Avionul MiG-21 modernizat este realizat în dou`
variante de baz`: varianta ,,Interceptor”
,,Interceptor”, destinat`
în principal combaterii ]intelor aeriene la în`l]imi medii
[i mari, precum [i luptei aeriene manevriere; varianta
,,Atac la sol”
sol”, destinat` interven]iei asupra ]intelor [i
obiectivelor terestre.
Cele dou` variante constructive prezint` o serie
întreag` de caracteristici noi:
CER SENIN
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dezvoltarea interfe]ei om-ma[in`, în sensul
perfec]ion`rii leg`turii indestructibile între pilot, mediu
[i avion, cu finalitate benefic` în îndeplinirea misiunii
de lupt`;
capabilit`]i de atac [i naviga]ie cu precizie
ridicat`, permi]ând pilotului selectarea succesiv` a
modurilor principale de lupt`, respectiv realizarea
unui zbor riguros asistat, deasupra zonei survolate;
cre[terea capacit`]ii de supravie]uire împotriva
amenin]`rilor aer-aer, respectiv sol-aer, avionul fiind
dotat cu un sistem de avertizare asupra amenin]`rilor
directe [i indirecte, cu un complex de recunoa[tere a
apartenen]ei, având posibilit`]i de contracarare a
acestor amenin]`ri;
rapiditate [i precizie în planificarea [i
preg`tirea misiunilor, modalitate modern` prin care
misiunea de lupt` este detaliat` [i introdus` la bordul
avionului, prin intermediul unui echipament care realizeaz` un ,,feed-beack” de înalt` fidelitate;
nivel ridicat de analiz` a zborului [i a antrenamentelor reale;
fiabilitate [i permanent
control, în aer [i la sol, înainte [i
dup` executarea misiunii, fapt ce
ridic` la cote foarte mari responsabilitatea pilotului.

întrebuin]are în lupt` a avionului MiG-21 LancerR.
Preg`tirea misiunii, beneficiind de un echipament
de transfer date gestionat de calculator, devine
precis`, obiectiv` [i rapid`, evit` formalismul altor
sisteme de preg`tire [i u[ureaz` munca pilotului.
Acesta are posibilitatea s`-[i introduc` la bord, prin
intermediul unui program de transfer, recunoscut de
sistemul de avionic` al aeronavei [i de echipamentele
informatizate de la sol, date de tipul punctelor obligate
de trecere sau de schimbare a rutei de zbor,
configura]ii de armament, frecven]e radio specifice
misiunii, precum [i posibilitatea de înregistrare
obiectiv` a informa]iilor necesare analizei dintre
misiuni. Acest sistem de preg`tire faciliteaz` pilotului
listarea sumar` a punctelor esen]iale de urm`rit în
desf`[urarea unei misiuni.
Modernizarea a însemnat, în primul rînd, o
modificare ampl` a cabinei de pilotaj, prin introducerea
unor elemente noi, care permit operarea sistemului
(continuare \n pag. 28)

Avantaje
tactic-operative
Pentru un pilot, semnificative
sunt avantajele oferite de varianta
modernizat` a avionului MiG-21.
Pentru c`, noile sisteme integrate
la bord, dublate de armamentul
aferent, au determinat muta]ii
semnificative în concep]ia de
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timpul execut`rii misiunilor de lupt`. Sistemul permite
protec]ia împotriva radiolocatoarelor [i rachetelor
inamice, avertizeaz` pilotul asupra ilumin`rii radar,
prezint` starea [i pericolul relative ale amenin]`rii
analizate. Pe aceast` linie se înscriu [i sistemul de
dispersare de capcane termice [i dipoli, precum [i
containerul de m`suri electronice.
Avionul MiG-21 LanceR poate acro[a o gam`
variat` de armament, beneficiind de echiparea cu
un pilon universal compatibil cu armele produse at#t
în Vest, c#t [i în Est.
Astfel, avionul poate fi înarmat cu:
rachete aer-aer cu raz` scurt` de ac]iune;
rachete autodirijate, în infraro[u, de tipul ,,trage
[i uit`“;
bombe ghidate laser ce func]ioneaz` conjugat
cu iluminatorul laser;
bombe clasice, de diferite calibre, în variante
de acro[are [i cu procedee de lansare similare celor
prin afi[area lor pe vizorul c`[tii, f`r` a împiedica
de avionic` f`r` schimbarea pozi]iei m#inilor [i f`r`
cunoscute, dependente de câmpul de lupt` [i de
supravegherea spa]iului de lupt`. M`soar` linia de
cobor#rea privirii, cu scopul de a reduce înc`rcarea
caracteristicile majore ale obiectivului;
vizare a pilotului [i permite subordonarea rachetelor
pilotului [i de a concentra comanda sistemului de
tunul de bord, înarmat cu aceea[i unitate de
armament în partea frontal-superioar` a cabinei.
aer-aer [i a altor senzori liniei de ochire a pilotului.
foc, destinat combaterii ]intelor aeriene [i obiectivelor
Afi[ajul principal dispus la nivelul capului –
Conceput` [i realizat` individual, dup` tr`s`turile
terestre în lupta apropiat` [i, deopotriv`, proiectile
HUD-ul – este cel mai important instrument de control
fizice [i anatomice ale fiec`rui pilot, casca DASH se
reactive nedirijate.
al zborului. Aceast` combina]ie
Analiza par]ial` dintre misiuni,
electrono-optic` afi[eaz` informa]iile de
La data de 25 august 2005, s-au \mplinit 10 ani de la zborul inaugural precum [i analiza aprofundat` a
zbor sub forma unor simboluri
oric`rei misiuni în ansamblu,
referitoare la regimul de atac, naviga]ie, al prototipului avionului MiG-21 LanceR. |ncep#nd cu anul 1996,
beneficiind de aportul unei camere
modul de ochire \n func]ie de aeronavele modernizate au intrat \n dotarea For]elor Aeriene Rom#ne.
Realiz#ndu-se implementarea unui sistem integrat de avionic` [i
color cu suport video, înregistreaz`
armamentul acro[at, informa]ii despre
întregul zbor, iar echipamentul de
venirea la aterizare, precum [i datele armament, s-a vizat, deopotriv`, crearea condi]iilor de \ndeplinire a
redare faciliteaz` analiza pas cu pas
esen]iale despre altitudine, vitez` [i cerin]elor de interoperabilitae cu for]ele NATO. Performan]ele
a fiec`rui moment al zborului. Acest
capul magnetic al avionului. Simbologia avionului au crescut considerabil, f`c#ndu-l comparabil cu aeronavele
procedeu, pe l#ng` rapiditate [i
afi[at`, focalizat` la infinit, ofer` de genera]ie avansat`, cum sunt F-16, F-5, F-4, F-18, Gripen sau Mirageexactitate, contribuie la corectarea
informa]ii despre toate sistemele de 2000, modernizate, [i ele, de-a lungul anilor, \n func]ie de cerin]ele
gre[elilor [i la întregirea b`ncii de
bord, precum [i avertiz`rile aferente spa]iului de lupt`.
25.000 de ore de zbor cuprinse \n peste 37.000 de misiuni executate date despre zbor, scurt#nd timpul [i
acestora, iar concentrarea de informa]ii
sporind securitatea zborului. Fiecare
în afi[aje op]ionale sau permanente \n ]ar` [i \n str`in`tate – antrenament, aplica]ii PfP, exerci]ii NATO,
pilot are posibilitatea nelimitat` de
este perceput` vizual ca fiind în afara misiuni ordonate, serviciul de “Poli]ie Aerian`“ – reprezint` cartea de
a-[i urm`ri secven]ial ac]iunile [i
cabinei. HUD-ul permite pilotului s` vizit` cu care pilo]ii supersoni[ti [i avionul MiG-21 LanceR se
manevrele din timpul execut`rii
r`m#n` tot timpul cu privirea sus [i recomand` pentru trecerea \n scurt timp pe orice tip de avion multirol
misiunii, realizându-[i integral
afar`, eliminînd frac]ionarea dinamicii modern.
Cei 10 ani cu MiG-21 LanceR au \nsemnat exerci]iile multina]ionale necesarul ,,feed-beack”.
zborului pentru a urm`ri alte aparate de
“COOPERATIVE KEY” (Turcia – 1998 [i 2004, Slovacia – 1999, Rom#nia
MiG-21 LanceR, beneficiind de
bord.
sisteme noi, unele folosite în
MiG-21 LanceR include un – 2000, Bulgaria – 2001 [i 2003, Fran]a – 2002), “STRONG RESOLVE”
premier` pe plan mondial, sprijinit de
sistem de naviga]ie hibrid (HNS) ce (Polonia – 2002), precum [i exerci]iile bilaterale anuale desf`[urate \n
aportul unui armament pe m`sur`,
func]ioneaz` pe baza unui bloc de cooperare cu For]ele Aeriene din Fran]a, Anglia, Olanda, Israel [i SUA.
duc pilotul foarte aproape de
referin]` iner]ial. Datele furnizate de
succesul fiec`rei misiuni [i fac din
acesta sunt permanent corectate cu
înscrie între cele mai moderne elemente de avionic`,
acest aparat un avion longeviv, performant [i de
informa]iile de la sistemul de pozi]ionare global` prin
reclam#nd noi proceduri de ochire-lansare [i
temut.
satelit – GPS –, asistate de calculatorul ce introduce
simplific#nd semnificativ efortul pilotului.
corec]iile aerodinamice de zbor. |n aceste condi]ii,
Varianta ,,Interceptor” are încorporat un
precizia naviga]iei aeriene [i a execut`rii oric`rei
C`pitan-comandor
radiolocator multi-mod, care func]ioneaz` pe baza
misiuni de lupt`, dincolo de c#mpul de bruiaj al
DUMITRU BERBUNSCHI
efectului DOPPLER, mono-impuls, cu moduri de lucru
spa]iului de zbor [i indiferent de condi]iile
specifice atacului ]intelor aeriene
meteorologice, devine incontestabil`. Marja de
[i terestre.
eroare coboar` la valori foarte mici, de ordinul zecilor
Acest sistem:
de unit`]i.
m`soar` distan]a p#n`
Conceptul de comand` a sistemelor de bord cu
la o ]int` fix` sau mobil`, terestr`
m#inile pe man[` [i pe maneta de comand` a
ori maritim`;
motorului (HOTAS) permite pilotului utilizarea
urm`re[te ]intele încaarmamentului de bord [i a altor sisteme multifuncdrate [I, în acela[i timp,
]ionale, f`r` a lua m#inile de pe acestea, m`rindu-i
exploreaz` spa]iul din emisfera
timpul de cercetare a spa]iului aerian [i sporindu-i
din fa]`;
precizia \n ac]iuni. Acest sistem, similar celor de la
în lupta aerian` manebordul avioanelor moderne, permite avionului
vrier`, realizeaz` în mod
MiG-21 LanceR integrarea în conceptul de interoautomat opera]iuni specifice
perabilitate.
luptei de aproape.
Utilizarea vizorului (DASH), de pe casca
MiG-21 LanceR reu[e[te
pilotului, înlesne[te primirea informa]iilor esen]iale
m`rirea semnificativ` a
sau critice în toate pozi]iile unghiulare ale capului,
capacit`]ii de supravie]uire pe
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APROAPE DE OAMENI,
APROAPE DE CER
Aprilie 2005. Câ]iva pilo]i, în buna
în]elegere a s`vâr[irii celor rânduite
pentru cei care nu mai sunt printre
noi, mergeam pe câmpul de lâng`
aerodromul de la Fete[ti, acolo
unde echipajul Doru Davidovici –
Dumitru Petra, cu 16 ani \n urm`,
[i-a aflat loc de ultim` aterizare. Îl
z`resc printre oameni pe maistrul
militar clasa I NICU{OR PISMI{ –
specialist în grupa SAIMS [i control
obiectiv – din Baza Aerian` de la
Dun`re. Ajun[i pe locul acela ce
seam`n` a mormânt f`r` cadavre,
omul de lâng` mine, discret, cu un
soi de cump`nire în gesturi, s-a
al`turat preotului Constantin
Iliescu, s`vâr[ind slujba de
pomenire.
În ochi, mi se citea surprindere. În
gesturi, solemnitate. Mai târziu
aveam s` aflu povestea lui Pismi[.
Îndemnul [i chemarea spre credin]`
i-au r`mas s`dite în suflet de bunica
lui. Anii copil`riei i-au fost stropi]i
cu parfumul ginga[ al pove[tilor
simple despre sfin]i, de b`trâna
aceea de pe malul Bra]ului Borcea,
cu frica lui Dumnezeu în suflet [i cu
grija zilei de mâine în inim`. Peste
vreme, [i eu l-am ascultat…

– Avia]ia este un loc al preciziei. Al lucrurilor f`cute bine [i
totdeauna pân` la cap`t. De ce ai
ales controlul obiectiv ?
– Controlul obiectiv – component` a
securit`]ii zborului [i form` activ` a
securit`]ii aeronautice – coexist` cu girul
adev`rului: probele oric`ror ac]iuni la sol

sau în zbor, evolu]ia aerodinamic` a aeronavei de la
decolare pân` la ultima
secundã a zborului sunt
adunate de c`tre sistemele de
înregistrare, p`strare [i
transfer. Acolo unde ele
exist`. Pare de neconceput
ast`zi o aeronav` f`r` sisteme
de înregistrare a parametrilor
de zbor [i exploatare la sol.
Obiectivitatea demonstrat`
dep`[e[te fragilitatea uman`.
Între sistemele complexe
cum sunt aeronavele începutului de mileniu trei, omul
r`mâne „veriga slab`“.
Sistemele de control obiectiv
adun` sec, rece, matematic,
demonstrabil [i deopotriv`
lesne de cuantificat, datele
reale ale zborului tocmai
s`v#r[it. Preg`te[te zborul ce
vine. Leag` zbor de zbor sub
aura exactit`]ii.
– „Din moartea unui frate, mai
înv`]ând ceva…” Vers rar, [tiut de
pilo]i [i nerostit cu voce tare. Oare
chiar o via]` de om trebuie dat`
ofrand` zborului, pentru ca alte vie]i
s` se bucure de gustul dulce al
ateriz`rilor glorioase?
– Nu. Este incomensurabil de mult.
Tocmai de aceasta eu cred, muncesc [i sper
în sensul major [i con[tient-benefic al
controlului obiectiv. Este un act de
prevenire. Are un sens încifrat al înv`]`turii
rostite franc, înainte de pornirea motorului.
Anterior primei secunde de zbor. Garan]ie
„în alb” a ateriz`rii.
La mijloc, r`mân
omul [i …cerul.
– Cum a decurs apropierea
ta de cer?

...iar vorba lor \nseamn` ZBOR
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– Am ajuns aproape de cer din
iubire pentru oameni. Mi-a r`mas
în memoria afectiv`, r`s`dit` în anii
copil`riei, a doua
porunc` biblic` :
„Iube[te-]i aproapele t`u ca pe tine
însu]i”. Mai apoi,
crescând mare, am
aflat [i despre taina
celorlalte porunci.

{i avioanele vorbesc...
Începând cu prima: “Iube[te-L pe
Dumnezeu din toat` inima [i din tot
cugetul t`u”. Ra]ional, gândeam: dac` nu
sunt capabil [i vrednic s`-mi iubesc
aproapele pe care îl v`d, îl simt, pot chiar
s`-l ating când îi ajustez pe trup hamul
para[utei de salvare din scaunul de
catapultare, cum voi fi în stare s`-L iubesc
pe Dumnezeu, pe care nu-L v`d !? {i astfel,
încet, cu r`bdare [i perseveren]`, mi-am
rânduit bunele în]elesuri: omul de lâng`
mine, cerul de deasupra, munca mea [i
zborul lui, obiectiv [i subiectiv, cel mai
adesea adev`rat.
– Via]a ta, profesia [i familia,
au ceva special ? Credin]a în
Dumnezeu [i jertfa lumeasc` se
împac` ?
– Eu sunt un credincios ortodox
mirean. Citind [i aflând, dar mai ales
sim]ind apropierea de Dumnezeu, mi-am
modelat via]a: fac binele, gust frumosul
[i-mi este suport adev`rul. Munca de
fiecare zi îmi întrege[te existen]a [i d` sens
lumesc vie]uirii. Tr`iesc între oameni,
iubesc [i ap`r oamenii, iar toate acestea,
[tiu sigur, m` arat` cum sunt. Dreptate are
oricine, dar unul este adev`rul. Eu cred în
valoarea impusã de con[tiin]`. Iar a
con[tientiza, înseamn` a avea m`sur`. În
fapt, a fi obiectiv.

C`pitan-comandor
DUMITRU BERBUNSCHI
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contractelor semnate. Acestea
au dep`[it suma de un miliard
de dolari, conform unei surse
din conducerea organizatoric`
a evenimentului, citat` de
ITAR-TASS.
Rusia [i participan]ii str`ini
au semnat mai multe zeci de
documente privind livrarea de
aeronave, mai multe memorandumuri pentru cooperare,
precum [i o serie de acorduri
bilaterale. |n cinci zile de
expozi]ie, peste 500.000 de
persoane au vizitat manifestarea.

|n perioada 16 – 21 august a avut loc pe aeroportul din
Jukovski, de l#ng` Moscova, cea de-a [aptea edi]ie a Salonului
Interna]ional Aviatic [i Aerospa]ial, MAKS-2005.
De[i nu a avut amploarea Salonului Interna]ional de la Le
Bourget din punctul de vedere al num`rului de expozan]i, salonul
de la Jukovski a impresionat la edi]ia din acest an printr-un
program deosebit de dinamic [i atractiv, precum [i prin valoarea
Constructorul militar Kupol a
prezentat, \n cadrul salonului aviatic
MAKS – 2005, sistemul de rachete
sol-aer OSA-AKM. “Circa 400 de
sisteme OSA au fost adoptate de
diferite ]`ri, acestea constituind
elementul esen]ial de ap`rare”, a
declarat Aleksandr Konopolov,
designerul-[ef al constructorului.
Mai multe caracteristici ale sistemului au fost modernizate. Astfel,
noua versiune ofer` o protec]ie mai
bun` a echipajului [i o manevrabilitate mai mare, iar unit`]ile de
microunde au fost schimbate. OSAAKM este dotat cu rachete sol-aer
9M33M3 teleghidate, a c`ror efica-

SISTEM DE AP~RARE SOL-AER
MODERNIZAT

citate a fost m`rit` cu 10-20 la sut`.
Arma este prev`zut` cu un
dispozitiv optico-electronic [i
“capcane” menite s` ofere protec]ie
contra rachetelor HARM, dar [i un
antiradar, a transmis agen]ia de
[tiri RIA Novosti.
OSA-AKM este capabil s`
detecteze ]inte p#n` la 45 de
kilometri [i s` le loveasc` la \n`l]imi
cuprinse \ntre 25-5.000 de metri,
de la 1.500-10.000 de metri
distan]`. Sistemul de lupt` poate
fi preg`tit pentru un atac \n patru
minute, iar vehiculul atinge 60 de
kilometri pe or` pe uscat [i opt
kilometri pe or` pe ap`.

„Excalibur” testeaz` \ndemânarea echipajelor
Aeronave apar]in#nd For]elor
Regale Aeriene Britanice [i For]elor
Aeriene ale Statelor Unite ale Americii
au conlucrat în cadrul unui exerci]iu de
preg`tire ce a avut loc în localitatea
englez` Lincolnshire.
Exerci]iul, denumit „Excalibur”, a
reprezentat o etap` din cadrul Ini]iativei
Comune RAF/USAF pentru Preg`tire [i
s-a desf`[urat la Bazele Aeriene
Wainfleet [i Holbeach.
Activitatea, o competi]ie de bombardament de avia]ie [i bombardament

30

de artilerie, a oferit echipajelor din cele
dou` ]`ri posibilitatea test`rii propriilor
îndemân`ri [i dezv`luirii tacticilor.
Pe timpul exerci]iului, aparatele
au zburat în forma]ii de câte 4.
Activit`]ile desf`[urate s-au limitat la
executarea de recunoa[teri [i
bombardamente. Acest exerci]iu s-a
aflat la cea de-a doua edi]ie a sa,
prima fiind desf`[urat` în luna august
2004, cu scopul definit de a intensifica
„Spiritul For]elor” între unit`]ile tactice
de zbor ale celor dou` ]`ri.
CER SENIN
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Rachetele
JASSM [i AGM158A sunt de tip
aer-sol, cu un singur propulsor, put\nd lovi ]inte la
distan]e de peste
150 de mile. Testele din 25 iulie au
continuat cu ob]inerea unui nou
record privind lans`rile rachetelor
JASSM, prin distrugerea ]intei
dup` efectuarea
unui traiect de
peste 170 de mile
nautice. Realizarea
acestui record a
fost posibil` [i
datorit` implement`rii noului
soft de urm`rire electronic`
denumit SB10 (Sustainment
Block 10), ce a dus la posibilitatea urm`ririi ]intei \n detaliu
[i alegerea uneia dintre cele trei
variante de lansare.
Pe l#ng` rachetele JASSM,
cele dou` aparate B-1B Lancer
care au efectuat teste au mai
avut, ca putere de foc destinat`
exerci]iilor, 28 de bombe model
MK-82, rachete ghidate automat
JDAM, MK-84 [i GBU-38.

TESTE
CU
B-1B LANCER
Escadrila 337 de Testare [i
Evaluare a realizat, de cur#nd, un
set de teste cu noul model
\mbun`t`]it al avionului B-1B
Lancer, la Baza For]elor Aeriene
de la Dyess, Texas.
Testele s-au desf`[urat \n
poligonul de trageri cu rachete
“White Sands” [i au constat \n
efectuarea unor trageri cu
rachete aer-sol de tip Standoff,
precum [i cu alte modele de
rachete din dotare.

Aripa nr. 7 de bombardament
aerian a devenit, astfel, prima
unitate care a folosit noul model
de Lancer [i, de asemenea, a
executat trageri cu rachete de
croazier` model JASSM. Este un
pas uria[ pentru comunitatea B-1B
[i reprezint` un salt important \n
dezvoltarea capacit`]ilor de lupt`
ale avionului, a declarat
locotenent-colonelul Pete
VanDeusen,
comandantul
escadrilei.

Japonia a \ncheiat, \n data de 23
august a.c., un acord cu Statele Unite ale
Americii privind producerea sub licen]` a
interceptorului pentru rachete, model Patriot
Advanced Capability – 3, \ncep#nd cu
prima jum`tate a anului 2008.
|ns`, contractul \ncheiat nu este deloc
ieftin pentru Japonia [i reprezint`, \n acela[i
timp, un important salt pentru firma
produc`toare, Lockheed Martin. Costurile
necesare dezvolt`rii unei infrastructuri
tehnologizate, masiv industrializate, sunt
mai mari dec#t dac` Japonia cump`ra
pachetul PAC-3 de pe standurile firmelor
americane. Totu[i, Junichiro Koizumi, primministrul japonez, dore[te realizarea
acestor facilit`]i \n scopul producerii, \n viitor,
a propriilor sisteme de rachete.

Japonia
dezvolt`
programul
PAC - 3

Totodat`, guvernul japonez va \ncerca
[i dezvoltarea sistemului Standard Missile
3, proiectat pentru interceptarea rachetelor
balistice care dep`[esc, \n traiectoria lor,
atmosfera p`m#ntului.

Radarul plutitor SBX-1

Lansãri de rachete Minuteman III
O rachet` balistic` intercontinental` Minuteman III a
fost lansat`, la data de 26
august, de la Baza For]elor
Aeriene Vandenberg, California, activitate desf`[urat` \n
cadrul unui test care a \ncercat
s` demonstreze integrarea
sistemului \n conceptul de
lupt`.
Datele care au rezultat \n
urma acestui test sunt vitale
pentru asigurarea prezen]ei
unor for]e competente \n zonele
de conflict. Personalul escadrilei a executat activit`]i de
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mentenan]`, de testare a sistemelor de telemetrie, comand`
[i urm`rire, \n scopul ob]inerii
datelor necesare de implementare a sistemului de lansare.
Racheta lansat` a parcurs o
distan]` de 4.200 de mile \n 30
de minute, pentru a lovi o ]int`
localizat` \n Atolul Kwajalein, la
est de Insulele Marshall, \n
fortul Ronald Reagan. Acest
test reprezint` o nou` etap` \n
cadrul programelor de preg`tire care au loc la Baza
Vandenberg, alte lans`ri fiind
programate \n viitorul apropiat.

Directorul Agen]iei pentru Rachete Defensive
(MDA) a Statelor Unite, generalul-locotenent Henry
Obering, a anun]at \ncheierea cu succes a fazei in]iale
de testare pentru radarul \n banda-X (SBX-1), cu baza
pe mare.
MDA dezvolt` radarul SBX-1, ca parte a programului
BMDS (sistem de ap`rare \mpotriva rachetelor
balistice).
Platforma marin` pe care este instalat SBX-1 are o
\n`l]ime de aproximativ 170 metri, c#nt`re[te peste
50.000 de tone [i dispune de un sistem de propulsie
care-i permite plasarea \n diferite loca]ii ale oceanelor
planetare.
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HARRIER R~MÂNE
O FOR}~
|N AFGANISTAN
Avioane de tipul Harrier GR7As, parte a For]elor Comune Harrier, cu
sediul la Baza For]elor Regale Aeriene Britanice de la Cottesmore, au fost
dislocate în Afganistan, începând cu luna septembrie 2004. Ele au fost, în
mod constant, implicate în activit`]i de sprijinire a celor dou` misiuni ce se
execut` în Afganistan: reconstruc]ia ]`rii cu ajutorul For]ei Interna]ionale de
Asisten]` a Securit`]ii (ISAF) [i eliberarea sudului ]`rii prin Opera]iunea
Enduring Freedom.
De asemenea, avioanele au jucat un rol important în asigurarea succesului
alegerilor preziden]iale care au avut loc anul trecut [i s-a hot`rât ca acestea
s` joace acela[i rol [i la viitoarele alegeri parlamentare ce vor avea loc în
toamna acestui an.
Insurgen]ii [i for]ele antiguvernamentale opereaz` în ora[e [i în regiunile

“Western Wortex 05”

muntoase din provinciile sudice [i de la grani]ele cu Pakistanul. Aceste regiuni
sunt sterpe, ostile [i pline de caverne sau alte oportunit`]i pentru executarea
de ambuscade împotriva for]elor coali]iei.
O alt` problem` întâmpinat` de aparatele Harrier o reprezint` lipsa
pistelor de decolare-aterizare. For]ele americane se str`duiesc din r`sputeri
s` mai construiasc` astfel de piste, datorit` faptului c` aeronavele Harrier
sunt singurele aparate de lupt` rapide care pot opera în sudul Afganistanului
[i pot sus]ine trupele de la sol.
În ciuda acestor dificult`]i, avioanele Harrier r`mân o for]` puternic` în
arsenalul coali]iei din Afganistan [i vor face parte [i din for]ele ce-[i vor
desf`[ura activitatea o dat` cu mutarea comenzii ISAF în Afganistan [i cu
includerea opera]iunilor din aceast` ]ar` în planurile NATO.

Baza militar` canadian` de la
Cold Lake, Alberta, a servit drept
loca]ie pentru desf`[urarea exerci]iului aerian “Western Wortex 05”,
la care au participat echipaje ale
For]elor Aeriene Regale, în special

ale escadrilei IX Marhams, conduse
de comandorul Mike Drewett
Drewett.
“În aceast` zon` clima poate
deveni foarte rece în perioada iernii”,
a declarat c`pitanul Richard
Langlois
Langlois. Cuvintele sale sun` ca un

eufemism, deoarece iernile de la Cold
Lake, credincioase denumirii zonei
respective, duc mercurul termometrelor pân` la temperaturi de -45 de
grade Celsius. Pe timpul verii ele ating,
îns`, 35 de grade cu plus. Anul acesta
a fost altfel. Incredibil de umed. Foarte
umed. |ns` aceste elemente potrivnice
de climat – teren suprasaturat [i vreme
schimb`toare – nu au împiedicat
echipajele s`-[i exerseze capacit`]ile
de zbor de lupt` pe durata celor dou`
s`pt`m#ni [i jum`tate ale exerci]iului.
Escadrila IX Mahram a avut
posibilitatea de a efectua zboruri
având la dispozi]ie o suprafa]` de
peste 4.000 de mile p`trate – peste
trei p`trimi din suprafa]a Europei –,
element ce a constituit principalul
motiv de a alege aceast` loca]ie.

Japonia investe[te
\n UAV-uri

Marea Britanie a devenit primul client care va
recep]iona noul sistem de
lansare a rachetelor teleghidate – GMLRS, \n urma
semn`rii unui contract \n

valoare de 55 milioane dolari
cu compania Lockheed
Martin.
Programul GMLRS a fost
dezvoltat \n urma cooper`rii
dintre Statele Unite, Marea

Japonia a demarat, de
cur#nd, un program privind
dezvoltarea de vehicule aeriene
f`r` pilot (UAV). Nu mai pu]in
de 200 milioane de dolari au fost
aloca]i Agen]iei pentru Ap`rare
privind realizarea, p#n` \n anul
2012, a dou` prototipuri de
avioane f`r` pilot care s`
reprezinte o solu]ie a importului
din SUA a acestor tipuri de
aparate.
Programul a fost aprobat \n
Parlament dup` o dezbatere \n
urma c`reia s-a ajuns la
concluzia c` taxele necesare
importului acestei tehnologii
din Statele Unite sunt foarte
ridicate.
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GMLRS pentru Marea Britanie

Peste 600 de ]inte, dintre care 100
de factur` major`, de la aeroporturi
la complexe industriale, au fost
amplasate în aceast` imens` zon`,
tocmai pentru a putea simula într-un
mod cât mai aproape de realitate
condi]iile existente în zone reale de
conflict. Beneficiind de aceste condi]ii
optime, escadrila a folosit din plin
muni]iile laser ghidate [i bombele
model “General Purpose” pentru
lovirea ]intelor, rezulatul fiind
încurajator – ]intele au fost distruse
în propor]ie de 97 la sut`.
Loca]ia de la Cold Lake a mai fost
folosit` [i de For]ele Aeriene Regale
Britanice pentru desf`[urarea unui
exerci]iu de 6 s`pt`mâni, dar [i de
NATO, pentru desf`[urarea
exerci]iului “Maple Flag”.
Britanie, Italia, Fran]a [i
Germania.
Noul sistem de rachete
are o raz` de ac]iune de 70 de
kilometri, este dotat cu
sistem GPS care asigur` o
precizie maxim` a lovirii
]intelor [i reducerea pagubelor colaterale, este opera]ional \n orice condi]ii meteo [i
dispune de o manevrabilitate
sporit`. Acurate]ea teleghid`rii rachetelor conduce la o
reducere cu p#n` la 80% a
num`rului de proiectile necesare distrugerii unei ]inte.
P#n` \n prezent, Lockheed Martin a \ncheiat trei
contracte, \n valoare total` de
290 milioane dolari, pentru
producerea acestui sistem.
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Companiei EADS Defence
Electronics i-a fost acordat un
contract în valoare de peste 10
milioane de euro de c`tre
Departamentul Australian al
Ap`r`rii, în scopul livr`rii
Sistemului de Detec]ie a Lans`rii Rachetelor (MILDS –
AN/AAR-60), sistem necesar
protej`rii elicopterelor [i a
avioanelor de tonaj împotriva
atacurilor cu rachete.
Conform declara]iilor oficialilor companiei, sistemul va
fi livrat pentru utilizarea sa de
c`tre elicopterele de tip
Blackhawk SA70A [i Chinook
CH-47 pentru integrarea în
proiectul “Echidna”, ce vizeaz`
dezvoltarea elementelor de
autoprotec]ie. “Având o rat` de
alarmare redus` [i o rapid`
secven]` de detec]ie, combinat` cu func]ia automat` de
contracronometru, sitemul

SISTEM DE AVERTIZARE ANTIRACHET~
PENTRU ELICOPTERE

MILDS vine în ajutorul pilotului pentru luarea deciziilor \n
timpi extrem de scur]i de
reac]ie [i asigur` întoarcerea
integral` la baz`, atât a apara-

Cântecul de lebãdã pentru “Canberra”

De cur#nd, s-a confirmat faptul c` aeronavele de tip
“Canberra” vor fi retrase din serviciul For]elor Regale Aeriene
Engleze în viitorul apropiat. De[i nu a fost avansat` înc` o dat`
cert`, cariera deosebit de eficient`, dar [i îndelungat` a
avioanelor în cadrul For]elor Aeriene se va încheia o dat` cu
momentul în care ultimele patru aparate model PR9, din
Escadrila 39, vor fi retrase din serviciu.

ACORD
RUSO-INDIAN
India [i Rusia au semnat un acord
interguvernamental pentru producerea
de c`tre compania Hindustan
Aeronautics Ltd. a motoarelor ruse[ti
destinate avioanelor de antrenament
HJT-36. Directorul Serviciului Federal
pentru Tehnici Militare, Alexander

Denisov, a declarat c` semnarea
acestui acord face parte dintr-o ofert`
de dezvoltare a capacit`]ilor motoarelor de pe HJT-36.
Acordul ruso-indian confer`,
totodat`, cadrul de lucru pentru
desf`[urarea contractului \n valoare
de 350 de milioane de dolari \ncheiat
\ntre exportatorul de arme Rosoboronexport [i compania HAL, semnat
pe data de 16 august, \n prezen]a
pre[edintelui rus Vladimir Putin, \n
cadrul mitingului aerian MAKS 2005.

tului, cât [i a echipajului. Este
un alt exemplu de produs
inovator oferit de EADS, o
solu]ie tehnic` ce vine în
întâmpinarea cerin]elor cres-

cânde [i schimb`toare ale
armatei”, a declarat Berhart
Gerwert, director general la
EADS Defence Electronics.

Escadrila de Evacuare Aeromedical` 4626, apar]inând For]elor Aeriene Regale Britanice
de la baza Lyneham, a participat, \n cursul lunii august, la un
exerci]iu cu durata de dou`
s`pt`mâni în de[ertul Utah, din
SUA. Escadrila, compus` numai
din voluntari, este destinat`
sectorului medical din cadrul
diverselor opera]iuni, [i a
participat la exerci]ii militare de

cu alia]ii o reprezint` în]elegerea modului acestora de
operare în zonele de conflict.
Trebuie ca noi s` cunoa[tem
semnaliz`rile lor c`tre pilo]ii
avioanelor, modul de asigurare
a pacien]ilor pe timpul zborurilor, care, evident, difer` de
cele ale noastre. Toate aceste
detalii pot salva secunde pre]ioase în cazul în care suntem
chema]i la interven]ii reale.”

Exerci]iul “Patriot 2005”

anvergur`, în scopul integr`rii
în misiunile comune executate
de for]ele engleze [i cele americane.
Importan]a desf`[ur`rii
acestui exerci]iu a fost explicat`
de sergentul Andy Fleg, de la
aceea[i escadril`: “O parte important` a muncii de colaborare

Astfel, de[i escadrila 4626
de evacuare aeromedical` este
constituit` numai din voluntari
sau rezervi[ti, oricare dintre ei
poate face fa]` cu succes
necesit`]ilor unor misiuni,
oric#t de diferite, din Orientul
Mijlociu, Afganistan sau alte
zone de conflict.

Pagini realizate de locotenent MIRCEA BARAC
[i plutonier-major SORIN S~FTOIU
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SATAN,
O RACHET~
BALISTIC~...
SPA}IAL~

DISCOVERY.
PUNCT {I DE LA CAP~T...

|n data de 24 august a.c., o
rachet` balistic` de tipul RS-20
Voyevoda (Satan, \n codificare NATO)
a fost lansat` de la centrul spa]ial
Baikonur, purt#nd o \nc`rc`tur` ce
trebuia plasat` pe orbit`.
Conceput` ini]ial pentru interceptarea rachetelor balistice intercontinentale, Satan se afl` \n serviciul

For]elor de Rachete Strategice Ruse
de peste 25 de ani.
Succesul \nregistrat prin lansarea
de la sf#r[itul lunii august a demostrat
faptul c` Satan r`m#ne \n continuare
o rachet` viabil`, pe care for]ele
militare ruse pot conta [i \n viitor.

LUNA ”FUGE”
DE TERRA
Sta]ia de telemetrie cu laser
McDonald, aflat` \n apropiere de Fort
Davis, Texas, SUA, folose[te laserul
pentru a m`sura cu o acurate]e de un
centimetru distan]a dintre P`m#nt [i
Lun`. Sta]ia se folose[te de ]intele

reflectorizante l`sate pe suprafa]a
Lunii \n cele trei misiuni Apollo ale SUA
[i \n cele dou` misiuni Lunokhod ale
ru[ilor, efectuate f`r` oameni la bord.
Distan]a dintre centrul P`m#ntului
[i cel al Lunii este de 385.000 de
kilometri, iar telemetria a indicat faptul
c` Luna se \ndep`rteaz` fa]` de
P`m#nt cu 3,8 centimetri pe an. Este
cea mai exact` m`sur`toare care s-a
efectuat vreodat`. Experimentul a
\nceput \n anul 1969 [i continu` [i \n
prezent.
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Agen]ia Spa]ial` American` a
reu[it s` lanseze cu succes, \n
cursul lunii august, misiunea
Discovery, prima navet` cu
oameni la bord dup` doi ani [i
jum`tate de pauz`.

Reluarea zborurilor cu oameni
la bord dup` dezastrul din 2003 al
navetei Columbia era greu s` se
produc` f`r` emo]ii. O serie de
defec]iuni succesive au am#nat de
dou` ori momentul lans`rii.

NASA a lansat, în data de 12 august,
o nou` sond` c`tre planeta cea mai
studiat` din sistemul solar: Marte.
Este vorba despre sonda Mars
Reconnaissance Orbiter (MRO), a c`rei
misiune este de a examina planeta în
detaliu, de pe o orbit` joas`, ce îi va
permite s` ating` o rezolu]ie ce nici o alt`
sond` nu a reu[it.
MRO va studia nu numai suprafa]a
planetei, ci [i forma]iunile din atmosfera
[i chiar subsolul mar]ian. Cercet`torii vor
folosi datele ob]inute de MRO pentru a
studia istoria distribu]iei apei pe Marte. De
asemenea, se vor c`uta noi locuri de
amartizare pentru viitoarele misiuni spre
Marte, cu oameni sau robotice.
Sonda este echipat` cu [ase
instrumente pentru studierea atmosferei,
a suprafe]ei [i a subsolului mar]ian. Dou`
experimente vor analiza mi[carea sondei
pentru a studia structura atmosferei înalte
a planetei [i a câmpului gravita]ional.
MRO va ajunge la Marte în martie
2006. Orbita va fi atins` prin fenomenul

de aero-frânare, ce folose[te frecarea
sondei de straturile atmosferei înalte, ceea
ce duce la frânarea sondei [i modificarea
parametrilor orbitei.
Pentru transmiterea informa]iilor pe
P`mânt, MRO dispune de cea mai mare
anten` aflat` pe o sondã trimis` spre

NASA a \nv`]at lec]ia: misiunea Discovery a fost cea mai
atent supravegheat` din toate
cele de p#n` acum. Sute de
aparate radar [i video au filmat
misiunea, monitoriz#nd fiecare
posibil` defec]iune.
Eforturile nu au fost
zadarnice, \ntruc#t, dup` lansare,
au fost descoperite unele
stric`ciuni la \nveli[ul termic al
navetei, similare celor care au
produs explozia navetei Columbia la reintrarea \n atmosfera
terestr`.
Doi astronau]i au ie[it \n
spa]iu [i au f`cut repara]iile, \n
momentul \n care naveta se afla
andocat` la ISS, conform
instruc]iunilor primite de la
NASA.
|n cele din urm`, dup` 14 zile
petrecute \n spa]iu, naveta s-a
\ntors cu bine pe P`m#nt, dup`
ce aterizarea a fost de mai multe
ori am#nat`, din cauza vremii
instabile din Florida.
NASA [i-a atins astfel
obiectivul principal – lansarea [i
aterizarea reu[ite ale navetei,
dup` o pauz` de peste doi ani [i
1 miliard de dolari cheltui]i
pentru a \mbun`t`]i siguran]a
vehiculului.
Speciali[tii au \ns` o alt`
tem` de lucru: izola]ia care se
desprinde de pe rezervorul exterior, problem` considerat` a fi
fost rezolvat` p#n` la momentul
lans`rii.
|n aceste condi]ii, nici o alt`
navet` nu va mai p`r`si baza de
la Cape Canaveral p#n` la g`sirea
unei solu]ii.
Marte. Transmi]`torul de pe MRO este,
de asemenea, cel mai puternic [i este
alimentat de panouri solare foarte mari.
Aceast` combina]ie va permite
transmiterea de pân` la 10 ori mai multe
date pe minut decât oricare alt` sond`
mar]ian`.

Mars Reconnaissance Orbiter

CER SENIN

Nr. 6 (83)

2005

AEROSPA}IALE

BUGET MAI MARE
PENTRU „AURORA”

O echipã de astronomi,
folosind date ob]inute cu telescopul spa]ial Spitzer, a creat o
nou` imagine a galaxiei în care
ne afl`m. Ei au ar`tat c` forma
galaxiei, o spiral`, este mult mai
complex` decât se [tia. Ei au
g`sit în centrul galaxiei o bar` de
stele, lung` de 27.000 ani lumin`,
formatã din stele b`trâne, ro[ii.
Cu ajutorul telescopului
spa]ial Spitzer, apar]inând
agen]iei NASA, astronomii au
realizat cel mai detaliat studiu al
stelelor din galaxie. Ace[tia au
descoperit c` forma galaxiei este
pu]in diferit` de cea a unei
spirale clasice. Studiul f`cut a
ar`tat c` în centrul galaxiei se
afl` o bar` de stele, ce face ca
galaxia noastr` s` ia forma unei
spirale.
Existen]a barei de stele din
centrul galaxiei noastre a fost de mai mult timp
b`nuit`, îns` doar acum a fost pus` în eviden]`
foarte bine. Astronomii estimau c` în centrul

Germania s-a al`turat, de
cur#nd, celor 12 ]`ri (Austria,
Belgia, Fran]a, Marea Britanie,
Italia, Spania etc.) implicate \n
programul european de
explorare spa]ial` „Aurora”.
Demarat \n anul 2001,
programul „Aurora” are drept
obiective explorarea Lunii [i a
planetei Marte. „ExoMars”,
prima misiune din cadrul
programului, va fi lansat` \n
cursul anului 2012 [i este
destinat` analizei geofizice [i
exobiologice a mediului mar]ian.

CENTRUL GALAXIEI

Agen]ia de [tiri Reuters a
anun]at, \n data de 16 august,
faptul c` astronautul rus Serghei
Krikalev a stabilit un nou record al

zilelor tr`ite \n spa]iu: 748 de zile,
\n 20 de ani de carier`, petrecute
pe sta]iile spa]iale ISS [i MIR,
precum [i \n diferite misiuni de
aprovizionare, la bordul rachetelor
spa]iale.
Krikalev, al`turi de americanul
John Phillips, formeaz` echipajul
expedi]iei 11 al Sta]iei Spa]iale
Interna]ionale. Ace[tia vor r`m#ne
la bordul ISS p#n` \n luna
octombrie.
Precedentul record, de 747
zile, apar]inea tot unui cosmonaut
rus, Serghei Avdeyev.

VOIAJ |N
JURUL LUNII
Firma de turism spa]ial Space
Adventure a dezv`luit, la \nceputul
lunii august, planurile unei c`l`torii \n
jurul Lunii. Proiectul va fi dezvoltat \n

galaxiei se afl` ori o elips`, ori o bar` de stele.
Noile observa]ii au adus dovezi în favoarea celei
de a doua ipoteze.

Ne-au vizitat Perseidele
Denumite dup` constela]ia
din care par c` vin, Perseidele
reprezint` unul dintre multele
roiuri active de meteori \ntr-un
an. Fenomenul de stea
c`z`toare este arhicunoscut.
Pu]ini [tiu c` d#ra luminoas`
este l`sat` se o particul` sub 1
mm diametru ce arde \n
atmosfera P`m#ntului, la
frecarea cu aerul. Pentru o
frac]iune de secund`, vedem
acest fenomen, denumit de
astronomi meteor. Particula de
praf cosmic care arde \n
atmosfer` se nume[te meteo-

OMUL
„SPA}IAL”

roid, iar pietroiul care cade pe
P`m#nt se nume[te meteorit.
Curentul meteoric Perseide
este cel mai cunoscut publicului
larg dintre to]i curen]ii majori
de peste an, at#t datorit`
faptului c` el a prezentat de-a
lungul timpului o activitate
regulat` (fiind observat de cel
pu]in 2000 de ani), c#t [i pentru
simplul motiv c` perioada sa de
activitate (17 iulie – 24 august)
ofer` condi]ii confortabile de
observabilitate pentru cei din
emisfera nordic`. Mai mult,

Perseidele reprezint` [i unul
dintre cei mai captivan]i [i
dinamici curen]i meteorici din
ultimul deceniu, datorit`
trecerii cometei p`rinte
P/Swift-Tuttle la periheliu \n
anul 1922, ocazie cu care s-a
produs o intensificare a
activit`]ii curentului peste rata
normal` prin apari]ia unor
izbucniri suplimentare.
P.S. Perseidele nu trebuie
confundate cu o ploaie de stele.
|n timpul unei ploi de stele se
pot observa c#teva mii de
meteori pe or`, acestea fiind
foarte rare.

colaborare cu compania rus` RSC
Energia. Astfel, pentru suma de 100
milioane de dolari, doritorii vor
beneficia de un voiaj la bordul unei
rachete Soyuz \n jurul satelitului
natural al P`m#ntului.
{i pentru a dovedi c` p`m#ntenii
au inventat ”superofertele”, \n
program este inclus` o vizit` pe
Sta]ia Spa]ial` Interna]ional`, la
solicitarea turi[tilor.
Reprezentan]ii celor dou`
companii sper` ca proiectul „Deep
Space Expedition – Alpha” s` poat`
fi pus \n practic` \ncep#nd cu anul
2008.

Pagini realizate de
MIRCEA BARAC
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Motto: “Cunoa[te-]i
inamicul [i cunoa[te-te pe
tine \nsu]i. |ntr-o sut` de
b`t`lii nu te vei expune
nici unei primejdii. C#nd
nu-]i cuno[ti inamicul,
dar te cuno[ti pe tine
\nsu]i, [ansele tale de
victorie [i \nfr#ngere sunt
egale. Dac` nu-]i cuno[ti
inamicul [i nici pe tine
\nsu]i, e[ti sigur c` te vei
g`si \n primejdie \n
fiecare b`t`lie”.
(Sun Tz\ – „Arta
r`zboiului”)

R~ZBOIUL BAZAT PE RE}EA
– documentar –
ARGUMENT
|n documentul Viziunea Strategic`: Provocarea
Militar` (Strategic Vision: The Military Challenge), se
apreciaz` c` domeniul strategic este marcat, \n
prezent, de „globalizare” (globalization) [i „era
informa]ional`“ (Information Age). Aceste elemente
reprezint` at#t provoc`ri, c#t [i oportunit`]i.
Globalizarea d` na[tere la schimb`ri
semnificative \n domeniile social, politic [i al
securit`]ii [i provoac` NATO \n a r`spunde cu
flexibilitate la diferite riscuri [i amenin]`ri. Dup` cum
s-a demonstrat prin atacurile teroriste din 11
septembrie 2001, o amenin]are asimetric` complex`
major` solicit` o nou` abordare a mecanismelor de
identificare, descurajare, prevenire, \mpiedicare sau
r`spuns.
|n timp ce globalizarea [i amenin]`rile aferente
acesteia reprezint` pentru NATO o provocare la toate
nivelurile, era informa]ional` aduce noi oportunit`]i.
Aceasta se caracterizeaz` prin:
schimb`ri \n
distribu]ia puterii; cre[terea complexit`]ii ac]iunilor
militare; reducerea distan]elor; comprimarea
timpului de reac]ie.
Dezvoltarea rapid` a tehnologiei informa]iei
duce la cre[terea accesului general la date, care, \n
cazul celor importante, cu adev`rat relevante,
\mpreun` cu diminuarea semnificativ` a timpului
necesar pentru achizi]ionarea acestora, au revolu]ionat cea mai mare parte a societ`]ii, precum [i
diferitele tehnologii.
Organiza]ii dezvoltate vor fi acelea care vor
recunoa[te aceste schimb`ri facilitate de tehnologia
informa]iei [i care vor exploata noile oportunit`]i ce
vor permite schimbarea modului lor de lucru.
Strategic Vision: The Military Challenge afirm` c`
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for]ele militare ale viitorului trebuie s` fie agile,
\ntrunite [i expedi]ionare. Ele trebuie s` fie capabile
s` ac]ioneze \n \ntregul spectru al conflictelor, rapid
dislocabile [i sustenabile \n orice condi]ii, indiferent
de durata [i tempo-ul opera]iilor.
Superioare din punct de vedere tehnologic,
bazate pe un sistem logistic integrat [i capabile s`
opereze \n re]ea, aceste for]e trebuie s` fie rapid
adaptabile, integral interoperabile cu celelalte for]e
militare [i capabile s` interac]ioneze \ntrunit cu
autorit`]ile civile, organiza]iile neguvernamentale [i
alte agen]ii \n domeniul opera]iilor \ntrunite. |ntr-un
asemenea domeniu at#t de complex, succesul va
putea fi asigurat printr-un \nalt nivel de instruire [i
antrenare, asigurat de speciali[ti din toate domeniile.
Capabilit`]ile solicitate a fi realizate \n acest
domeniu includ: perfec]ionarea culegerii [i distribuirii
informa]iilor \n aceea[i m`sur` cu abilit`]ile de a
anticipa [i reac]iona; cre[terea num`rului for]elor
dislocabile flexibile care s` poat` face tranzi]ia rapid`
de la ac]iuni specifice r`zboiului la cele de men]inere
a p`cii; \mbun`t`]irea abilit`]ii for]elor de a colabora
la toate nivelurile cu autorit`]ile [i agen]iile civile pe
timpul opera]iilor; abilitatea for]elor de a desf`[ura
opera]ii de stabilitate inclusiv specifice perioadei
post-conflict.
Angajamentele viitoare vor fi axate pe abordarea
opera]iilor bazate pe efecte (Effects-Based
Operations) la toate nivelurile de comand`. Pentru
a purta coerent asemenea opera]ii, se vor asigura
for]e [i capabilit`]i caracterizate prin realizarea a trei
obiective de transformare: superioritatea deciziei
(Decision Superiority); efecte coerente (Coherent
Effects); dislocabilitate [i sustenabilitate \ntrunite
(Joint Deployment and Sustainment).
|n acest context se \nscrie R~ZBOIUL BAZAT
PE RE}EA (RBR), un nou concept al r`zboiului

specific „erei informa]ionale”, abordat sub diferite
titulaturi, cu multe elemente comune, dar [i cu
numeroase deosebiri.

SCURT ISTORIC
Conceptul RBR a ap`rut pentru prima dat` \n
mod public \n anul 1998, o dat` cu lucrarea
„Network Centric Warfare: Its Origin and Future”.
Autorii (Arthur K. Cebrowski [i John J. Garstka) nu
avanseaz` nici o defini]ie a acestui concept,
denumindu-l ca fiind, de fapt, o nou` er` \n arta
r`zboiului, bazat` pe tehnologie, [i compar#ndu-i
poten]ialul impact cu cel al a[a-numitului concept
„levée en masse” (ridicare \n mas`) din timpul lui
Napoleon. Totu[i, sunt subliniate unele dintre
caracteristicile sale de baz`: trecerea de la
platform` la re]ea; trecerea de la individual la parte
a unui sistem; trecerea de la informa]ie la
cunoa[tere.
|n plus fa]` de acestea, apar alte dou`
aspecte deosebit de importante, care se vor
dovedi, ulterior, \n con]inutul altor lucr`ri de
specialitate, ca fiind de esen]`: Speed of
Command (viteza de comand`) [i Selfsynchronization (autosincronizarea).
|n anul 2000, John J. Garstka este coautor,
al`turi de nume recunoscute, precum David Alberts
[i Frederick P. Stein, din cadrul Programului de
Cercet`ri pentru Comand` [i Control al Departamentului Ap`r`rii din SUA, la lucrarea „NetworkCentric Warfare: Developing and Leveraging
Information Superiority” (R`zboiul Bazat pe Re]ea:
dezvoltarea [i beneficiile superiorit`]ii informa]ionale), imediat dup` aceea, \n 2000, ap`r#nd edi]ia
a doua, revizuit`. Se poate spune c` acestea
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reprezint` piesele de baz` \n e[afodajul teoretic
care s-a construit ulterior.
Cu aceast` ocazie, apare [i prima defini]ie dat`
RBR: „modalitate de a genera putere de lupt` prin
integrare \ntr-o re]ea informa]ional` a senzorilor,
deciden]ilor [i executan]ilor, \n scopul cunoa[terii
spa]iului luptei, m`ririi vitezei conducerii, acceler`rii
ritmurilor opera]iilor, intensific`rii efectelor letale,
accentu`rii protec]iei [i realiz`rii unui anumit grad
de autosincronizare”.
Ulterior, un al doilea volum, intitulat „Information
Age Anthology: Understanding Information Age
Warfare” (David S. Alberts, John J. Gartska,
Richard E. Hayes, David A. Signori), [i-a f`cut
apari]ia \n 2001, fiind menit s` sprijine ideea de a
pune \mpreun` activit`]ile Departamentului Ap`r`rii
americane [i ini]iativele diverselor state care au
\mbr`]i[at idee RBR, dar [i ale celor care folosesc
mai mult sau mai pu]in termenul de r`zboi bazat pe
re]ea. Setul a fost completat prin apari]ia, \n anul
2002, sub semn`tura acelora[i autori, a celui de-al
treilea volum, „Information Age Transformation:
Getting to a 21st Century Military”.
{i, totu[i, ideea de a dezvolta un concept al
ac]iunii militare bazat pe tehnologia informa]iei [i
comunica]iilor nu dateaz` din 1998, ci cu ceva ani
\n urm`, prin 1994, c#nd s-au enun]at principiile
sistemelor C4I (Comand` [i Control, Computere,
Comunica]ii [i Informa]ii), ulterior C4ISTAR (ISTAR
– Informa]ii, Supraveghere, Achizi]ia }intelor [i
Recunoa[tere).
|n anul 1997, a ap`rut lucrarea „C4ISR
Architecture Framework”, sub egida Departamentului Ap`r`rii al SUA, \n care se reg`sesc
aproape toate elementele cuprinse \n RBR, \n
principal ideea de a utiliza re]eaua sau re]elele
interconectate pentru a ob]ine [i exploata
suprema]ia informa]ional` \ntr-un spa]iu de lupt`.

CE ESTE R~ZBOIUL BAZAT
PE RE}EA?
RBR este un nou concept al r`zboiului specific
„erei informa]ionale”. Acest concept
reprezint`, de fapt, r`spunsul militar la
provoc`rile acestei ere. Termenul descrie,
\n mare, combinarea strategiei, a noilor
tactici, tehnici, proceduri [i organiza]ii \ntr-o
for]` total sau par]ial integrat` \ntr-o „re]ea”,
care poate atinge un avantaj de lupt` decisiv.
Implementarea RBR este, \nainte de toate,
comportamentul uman aplicat tehnologiei
informa]iei. Teoria RBR acoper` toate cele
trei niveluri – strategic, operativ [i tactic – [i
\ntreaga gam` a opera]iilor militare – de la
opera]ii de lupt` majore, la opera]ii de
stabilitate.
O for]` conectat` \n „re]ea”, care
desf`[oar` opera]ii specifice acestui
concept, este o capabilitate esen]ial` pentru
ducerea opera]iilor bazate pe efecte (EBO,
Effects-Based Operations).
EBO nu este neap`rat o nou` form` de
lupt`, nu \nlocuie[te nici una din formele
actuale recunoscute ale r`zboiului, ci
reprezint` un set de ac]iuni dirijate pentru
modelarea comportamentului for]elor proprii,
neutre [i ale adversarului pe timp de pace,
\n situa]ii de criz` [i la r`zboi.
Asociate acestei no]iuni specifice sau
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generate de conceptul RBR sunt: planificarea bazat`
pe efecte (effects-based planning); imaginea
opera]ional` comun` (common operational picture);
autosincronizarea (self-syncronization); viteza de
comand` (speed of command).
Cadrul conceptual al RBR include:
Factorul uman (People) \nglobeaz`
urm`toarele elemente: individuale: recrutare,
selec]ie, competen]`, conducere, educa]ie,
antrenare; organiza]ionale: structuri, r`spundere,
roluri [i responsabilit`]i; culturale: bariere culturale,
\ncredere, diferen]e care pot afecta percep]ia/
\n]elegerea, politici asociate; procesuale: proceduri,
\n]elegeri politice [i legale, doctrine.

Celectorii (Colectors) sunt numeroasele
surse de colectare a datelor (senzori tradi]ionali,
servicii de informa]ii, agen]ii noi etc.).
Factorii de decizie (Decision Makers)
reprezint` \nsumarea capabilit`]ilor [i proceselor
necesare pentru evaluarea, prevederea, simularea,
planificarea [i luarea deciziei, predominant de natur`
uman`.
Elementele de execu]ie (Ef
fectors) sunt
(Effectors)
mecanismele destinate s` asigure finalizarea
rezultatelor planific`rii, utiliz#nd toate instrumentele
(mijloace militare [i civile, economice, politice etc.).
Sfera informa]iilor (Information Sphera)
cuprinde totalitatea aspectelor legate de managementul informa]iei. Exploatarea integral` a
informa]iilor este o necesitate intrinsec`, la fel ca
distribuirea [i protec]ia acestora. Atributele
dimensiunii informa]ionale includ: ob]inerea
informa]iilor [i, \n acela[i timp, punerea lor la
dispozi]ia celor care trebuie s` le cunoasc`;
concep]ia „public`rii” informa]iilor cu acces
secven]ial; interpretarea [i transformarea datelor
\ntr-o form` accesibil`; claritatea informa]iilor;
fuziunea informa]iilor; implementarea informa]iilor;
securitatea [i protec]ia informa]iilor; politici de
management al informa]iei.
Re]eaua (Network) realizeaz` mediul pentru
distribuirea informa]iilor. Ea are urm`toarele
caracteristici: o „re]ea de re]ele” extins` la nivelul
agen]iilor na]ionale, interna]ionale [i nonguvernamentale; capacitatea de a acoperi toate nevoile
NATO \n \ntreg spectrul de opera]ii; dislocabilitate,
rapiditate \n reconfigurare [i capacitate de a suporta
extinderea \n afara zonei de opera]ii; securitate;
flexibilitate.
RBR genereaz` putere de lupt` (combat power)
prin interconectarea \n „re]ea” a colectorilor, factorilor
de decizie [i elementelor de execu]ie, asigur#nd
interfa]a [i serviciile pentru preluarea informa]iilor de
la colectori, filtrarea, fuzionarea [i prezentarea
acestora \ntr-o form` accesibil` pentru luarea
deciziei [i retransmiterea acesteia, \mpreun` cu
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informa]iilor \mbun`t`]e[te calitatea acestora [i
faciliteaz` \n]elegerea situa]iei; \n]elegerea situa]iei
permite conlucrarea [i autosincronizarea [i \mbun`t`]e[te viteza de comand`;
toate acestea duc la
cre[terea eficacit`]ii misiunii.
|n acest context, principiile care trebuie s`
guverneze o for]` interconectat` \n „re]ea” sunt:
asigurarea, \n primul r#nd, a superiorit`]ii informa]ionale;
asigurarea accesului secven]ial la informa]ii
(\n]elegerea distribuit`);
viteza de comand` [i de
luare a deciziei; autosincronizarea; for]e dispersate , opera]ii diferite; demasificarea; modificarea
condi]iilor ini]iale \n ritmul schimb`rilor ce survin;
opera]ii \ntrunite la toate nivelurile.

CARE SUNT PRINCIPALELE
DOMENII ACOPERITE
DE RBR?

informa]iile necesare elementelor de execu]ie \ntr-o
manier` rapid`, clar`, veridic`.
|n esen]`, transformarea avantajului informa]ional \n putere de lupt`, prin interconectarea for]elor
proprii, asigur` o mai mare \n]elegere a situa]iei, o
mai mare vitez` \n luarea deciziei la toate nivelurile
[i o mai mare vitez` de execu]ie.

CARE ESTE ROLUL RBR
|N TRANSFORMAREA
FOR}EI?

bazat` pe re]ea este cheia transform`rii for]ei.

CARE SUNT PRINCIPIILE
DE BAZ~ ALE RBR?
Principiile de fond ale r`zboiului bazat pe re]ea
permit \n]elegerea puterii sporite a for]elor interconectate
\n „re]ea”, constituind \n acela[i timp [i ipoteze de lucru
asupra cadrului RBR ca surs` a avantajului \n lupt`.
Acestea sunt:
o robust` interconectare a for]ei
\mbun`t`]e[te distribuirea informa]iilor; distribuirea

Domeniul fizic. Este domeniul „tradi]ional” al
r`zboiului, \n care o for]` este „deplasat`“ \n timp [i
spa]iu; este domeniul ce reune[te spa]iul aerian, terestru, maritim, cosmic \n care for]ele militare desf`[oar`
\ntreaga gam` de opera]ii [i \n care platformele fizice
[i leg`turile de comunica]ii sunt interconectate.
Domeniul informa]ional. Constituie locul unde
informa]ia este creat`, vehiculat` [i distribuit`; este
domeniul care faciliteaz` transmiterea informa]iilor
\ntre lupt`tori; este domeniul senzorilor [i al proceselor
de distribuire [i accesare a produselor acestora,
concretizate \n informa]ii; este domeniul \n care
ac]ioneaz` sistemul comand`-control, \n care este
transmis` inten]ia comandantului.
Domeniul cognitiv
cognitiv.. Este domeniul din „mintea”
lupt`torilor; este domeniul specific EBO; este domeniul
prin care s-au c#[tigat cele mai multe b`t`lii, campanii
[i r`zboaie; este domeniul \n care se manifest`
conducerea, morala, coeziunea, nivelul de antrenament, experien]a [i \n]elegerea situa]iei; este domeniul
specific inten]iei comandantului, doctrinei, tacticilor,
tehnicilor [i procedurilor.
Domeniul social. Acesta define[te elementele

Transformarea for]ei este un proces continuu,
proactiv, care abordeaz` natura schimb`toare a
competi]iei [i cooper`rii militare prin combinarea unor
noi concepte, capabilit`]i [i structuri/organiza]ii, care
s` exploateze avantajele prin care aceasta le de]ine
[i s` o protejeze fa]` de vulnerabilit`]ile asimetrice,
asigur#ndu-i o pozi]ie strategic` [i, prin aceasta,
sprijinirea [i promovarea p`cii [i stabilit`]ii \n lume.
Necesitatea transform`rii este dat` de:
amplificarea amenin]`rilor asimetrice; cre[terea
provoc`rilor \n domeniul for]elor [i capabilit`]ilor;
oportunit`]ile trecerii de la era industrial` la cea
informa]ional`; determin`rile esen]iale (high stakes)
care impun transformarea ca unic` alternativ`.
Finalitatea transform`rii const` \n realizarea unor
for]e \ntrunite, bazate pe re]ea [i distribuite adecvat,
capabile s` asigure superioritatea \n luarea rapid` a
deciziei [i ob]inerea efectelor masate pe c#mpul de
lupt`.
|n acest context, transformarea for]ei include noile
tehnologii, \ns` procesul depinde, \n aceea[i m`sur`,
de dezvoltarea unor noi concepte opera]ionale,
structuri [i rela]ii organiza]ionale. Dezvoltarea
capabilit`]ilor RBR este str#ns legat` de toate acestea.
Trecerea de la g#ndirea bazat` pe platform` la cea
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esen]iale ale oric`rei ac]iuni umane; este domeniul \n
care oamenii interac]ioneaz`, schimb` informa]ii,
realizeaz` \n]elegerea [i iau decizii de colaborare; este
domeniul specific culturii, setului de valori, atitudini,
credin]e.

CARE SUNT AVANTAJELE
RBR?
Implica]ia RBR asupra domeniilor politic
(colaborare interguvernamental`,consultare [i luarea
deciziei politice colective; informa]ii de \nalt nivel; detalii
relevante specifice), strategic (coordonare cu na]iunile
[i organismele non-guvernamentale; orientare militar`;
informa]ii oportune, concentrate), opera]ional
(comand`-control, planificare; informa]ii detaliate,
specifice) [i tactic (elemente de execu]ie, senzori,
comandan]ii for]elor; informa]ii specifice \n timp critic)
va duce la \mbun`t`]irea, pe termen lung, a tuturor
ac]iunilor militare [i nu numai, afect#nd toate aspectele
acestora.
Viitoarele opera]ii la nivelul NATO vor fi dezvoltate
\n domeniul expedi]ionar. For]ele pentru acest tip de
opera]ii vor trebui s` fie rapid adaptabile la o varietate
de misiuni, rapid dislocabile [i, ini]ial, autosustenabile.
RBR faciliteaz` aceasta prin asigurarea unui \nalt nivel
al informa]iilor \n timp opera]ional.
|n opera]iile de durat`, o organizare a logisticii
deplin integrat`, bazat` pe capabilit`]ile facilitate de
re]ea, va fi \ncorporat` \n concentrarea sprijinului
pentru for]ele dislocabile.
Analiza oportun` a cerin]elor, prioritizarea
resurselor [i distribuirea optim` a elementelor
lupt`toare vor fi obiectivele de realizat.
Schimb`rile \n domeniul opera]iilor facilitate de
re]ea ofer` [i alte avantaje. Spre exemplu, o mai
eficient` folosire a for]elor dispersate geografic [i
facilitarea regrup`rii acestora.
La fel ca [i cre[terea distan]ei de ac]iune a
senzorilor [i a armelor, cre[terea abilit`]ii de a „mi[ca”
informa]iile rapid minimizeaz` constr#ngerile
geografice.
O for]` bazat` pe facilit`]ile oferite de re]ea poate
masa efectele f`r` a masa for]ele. Aceasta va reduce
riscul de a deveni o ]int` important` pentru inamic.
RBR permite na]iunilor s` ofere capabilit`]i
speciale [i s` asigure dimensiunea sinergic` \n
exploatarea interoperabilit`]ii.
Un alt beneficiu al capabilit`]ilor RBR pentru
NATO va fi realizarea unor structuri de for]e [i
comand` agile, flexibile [i reactive, capabile s`
ac]ioneze [i \mpotriva unor amenin]`ri asimetrice.
Avantajele capabilit`]ilor RBR afecteaz`
numeroase domenii, precum:
Resursele umane. Este necesar` o urgent`
preg`tire la toate nivelurile pentru a asigura sprijinul
pozitiv al filozofiei RBR. O aten]ie deosebit` trebuie
acordat` implic`rii \n dezvoltarea unor noi deprinderi
[i competen]e [i antrenarea pentru exploatarea noului
mediu.
Tehnologia. Poten]ialul vast oferit de Internet
este modelul avansat de distribu]ie a informa]iei.
Tehnologia Web, asociat` cu standardele industriale,
va fi cheia dezvolt`rii unei infrastructuri cu care NATO
[i ]`rile membre vor asigura distribuirea informa]iilor
standard. Aceasta va trebui formalizat` [i acceptat`
de na]iuni, permi]#nd senzorilor [i platformelor
schimbul reciproc de informa]ii. Infrastructura C3 a
NATO va asigura un set comun de servicii destinate
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sprijinului distribu]iei [i schimbului reciproc de
informa]ii. Programele existente sau \n curs de
implementare vor trebui ajustate pentru a asigura ceea
ce se nume[te „re]ea”.
Informa]iile. O implicare special` o reprezint`
nevoia tuturor na]iunilor de a recunoa[te importan]a
[i avantajele distribuirii informa]iei \n cadrul Alian]ei.
Este recunoscut faptul c` nici o na]iune nu va distribui
toate informa]iile pe care le de]ine. Dar este critic
necesar ca politicile pentru distribuirea informa]iei s`
fie dezvoltate. Constr#ngerile \n acest domeniu trebuie
identificate [i, c#nd nu pot fi dep`[ite, solu]iile sau
abord`rile apropiate trebuie s` fie \ntrunite [i
implementate.
Securitatea informa]iilor
informa]iilor.. Este vital` dac`
na]iunile sunt de acord cu distribuirea tuturor
informa]iilor. Mecanismele, procesele [i procedurile
destinate asigur`rii unui \nalt nivel de securitate a
informa]iilor [i abilitatea unei dinamici separ`ri a
informa]iilor vor facilita interac]iunea \ntre partenerii
membri [i cei non membri ai Alian]ei.
Procesele
Procesele. Capabilit`]ile vor sprijini dezvoltarea
celor mai bune c`i de lucru \n toate situa]iile ce vor
necesita colaborare cu agen]iile externe grani]elor
tradi]ionale ale Alian]ei. Noile procese vor necesita
dezvoltarea noilor structuri de lucru [i de exploatare
a oportunit`]ilor.
Organiza]iile. Noile c`i de lucru vor conduce la
noi structuri organizatorice ale for]elor [i
comandamentelor. Acestea vor necesita dezvolt`ri \n
paralel cu schimb`ri \n infrastructur`, structurile de
informa]ii [i procese. Este un domeniu important care
asigur` c` oportunitatea [i eficien]a unor noi c`i de
lucru vor fi identificate.

CARE SUNT ASPIRA}IILE
NATO PRIVIND
TRANSFORMAREA
CAPABILIT~}ILOR RBR?
Obiectivele principale ale transform`rii sunt:
deconflictarea: analiza [i revizuirea capabilit`]ilor
actuale [i ale celor care vor fi dezvoltate vor confirma

alinierea la strategia RBR. Acest obiectiv necesit`
colaborare \ntre na]iunile Alian]ei angajate \n ac]iunea
de dezvoltare a capabilit`]ilor RBR pentru a preveni
coordonarea –
suprapunerile sau divergen]ele;
bazat` pe doctrina curent`, organiza]ii, procese [i
echipamente. Acest obiectiv identific` progresul
capabilit`]ilor opera]ionale care pot fi realizate \n
termen scurt. Este caracterizat prin schimb`ri
organiza]ionale [i \mbun`t`]irea echipamentelor;
integrarea: schimb`rile pe termen mediu \n
capabilit`]ile opera]ionale vor genera schimb`ri \n
doctrin`, procese, instruire [i echipamente, validate
prin experiment`ri adecvate [i exerci]ii ca parte a
ciclului de dezvoltare. Acest obiectiv va fi caracterizat
printr-o schimbare organiza]ional` semnificativ` [i
integrarea sistemelor tehnice pentru a ob]ine o \nalt`
\n]elegere a procesului de distribuire prin cel mai bun
management al informa]iilor. Standardele capabilit`]ilor
vor fi implementate pentru noile pachete de capabilit`]i
[i propuneri de for]e (Capability Packages & Force
coeren]a – avantajul maxim va fi
Proposals);
ob]inut din exploatarea optim` a informa]iilor, asigurat`
printr-o nou` doctrin`, organizare, procese [i
echipamente, instruire [i antrenare. Acest obiectiv pe
termen lung este realizat pe baza lec]iilor \nv`]ate.
Coeren]a va fi concentrat` pe o c#t mai bun` realizare
a efectelor/rezultatelor urm`rite [i va fi str#ns legat`
de contactele cu organiza]iile exterioare grani]elor
militare tradi]ionale ale Alian]ei.

NA
TO Response Force (NRF) va fi utilizat`
NAT
ca „vehicul” pentru implementarea noilor capabilit`]i.
Aceste capabilit`]i trebuie realizate imediat. Na]iunile
cu responsabilit`]i \n programul NRF vor fi cele care
vor testa solu]iile oferite de primele etape ale
programului. Conceptele vor fi testate la cel mai \nalt
nivel opera]ional prin opera]ii reale [i programe de
preg`tire a NRF extinse, asigur#nd o excelent`
analiz` [i date pentru lec]iile \nv`]ate.

Comandor dr.
GEORGE GHEORGHE
Locotenent-colonel
FLORIN BAROGA
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Consilierul comandantului:

PENTRU OAMENI, |N MIJLOCUL LOR
Indiscutabil, mai[trii militari [i subofi]erii
reprezint`, [i pentru categoria noastr` de for]e, o
important` rezerv` de cadre, o component` activ`
[i dinamic` \n \ndeplinirea misiunilor specifice
For]elor Aeriene. De aici, constituirea structurii
denumite „consilierul comandantului”, deja
operant`.
Pornind de la aceste realit`]i, redac]ia revistei
„CER SENIN” a organizat o dezbatere cu consilierii
comandan]ilor, consemn#nd, \n r#ndurile de fa]`,
principalele concluzii privind rolul, misiunile [i
efectele practice ale func]iei nou create.

– Cum se traduce \n
practic`, din punctul dumneavoastr` de vedere, sintagma „Mai[trii militari [i
subofi]erii formeaz` coloana
vertebral` a armatei rom#ne”?

Maistru militar clasa I
CLEMENTIN ISPR~VNICELU:
– Corpul mai[trilor
militari [i al subofi]erilor a
luat fiin]` o dat` cu organizarea primelor unit`]i ale
armatei. Ini]ial, acestor oameni li s-a \ncredin]at un rol
de execu]ie, f`r` prea mult`

ini]iativ`, libertare de exprimare [i g#ndire. |n prezent, mai[trii militari [i subofi]erii din For]ele Aeriene
constituie categoria de
personal militar profesionalizat care \ntruchipeaz`
lupt`torul [i specialistul
militar capabil s` conduc`, s`
instruiasc` [i s` motiveze
personalul din subordine,
pentru \ndeplinirea cu succes
a misiunilor \ncredin]ate.
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Plutonier-major MIHAELA
VOICU:
– De[i debuteaz` \n
profesie \n calitate de speciali[ti [i lupt`tori preg`ti]i pentru
a conduce grupuri mici de oameni, fiind preg`ti]i pentru a fi
lideri de succes \n structurile
situate la baza ierarhiei
militare, mai[trii militari [i
subofi]erii urmeaz`, de-a
lungul carierei, un proces
permanent de preg`tire [i
dezvoltare profesional`, care le
garanteaz` accesul \n echipele
de comand` ale celor mai \nalte
e[aloane militare. A[adar,
mai[trii militari [i subofi]erii au
devenit partenerii de echip` ai
ofi]erilor. Pentru a \n]elege mai
bine modul \n care func]ioneaz` acest parteneriat, s` ne
imagin`m c` avem de construit
o cas`. Ofi]erul este cel care
concepe, planific`, organizeaz`
[i analizeaz`, stabilind modul
de ac]iune pentru \ndeplinirea
cu succes a misiunii. Maistrul
militar/subofi]erul organizeaz`
muncitorii, pentru a pune \n
practic` strategia elaborat` de
ofi]er. Iar militarul angajat este
cel care pune c`r`mid` peste
c`r`mid`, materializ#nd proiectul. A[adar, fiecare militar
are rolul s`u bine definit \n
\ndeplinirea misiunii.
Maistru militar clasa a II-a
CONSTANTIN ATANASIU:
– Pentru a contribui la
succesul echipei, mai[trii militari [i subofi]erii trebuie s`
demonstreze c` sunt lideri capabili s` motiveze prin exemplul
personal, s`-[i pun` propria
experien]` \n slujba instruirii [i
a sprijinului acordat subordona-

]ilor, s` impun` [i s` men]in`
standardele de preg`tire, s`
asigure mentenan]a tehnicii
militare din \nzestrare, s` se
adapteze la schimb`rile specifice mediului militar [i societ`]ii. Din punctul meu de vedere, provocarea major` pentru
\ntregul corp al mai[trilor
militari [i al subofi]erilor trebuie s` fie aceea de a se situa
permanent la \n`l]imea misiunilor \ncredin]ate. Consider c`
atingerea acestui obiectiv este
posibil`, at#ta timp c#t nivelul
de autoritate acordat mai[trilor
militari [i subofi]erilor corespunde responsabilit`]ii asociate
fiec`rei misiuni.
– Ce ne pute]i spune
despre rolul consilierului
comandantului pentru mai[tri militari [i subofi]eri \n
structura For]elor Aeriene?
Maistru militar principal
{TEFAN JURUBI}~:
– Consilierul comandantului asigur` leg`tura organic`
\ntre comandant [i corpul
mai[trilor militari [i al subofi]erilor, \n scopul eficientiz`rii
\ntregului proces instructiveducativ [i al \ndeplinirii cu
succes a misiunilor \ncredin]ate acestei categorii de personal. El este liderul mai[trilor
militari, al subofi]erilor [i al
militarilor angaja]i pe baz` de
contract [i, \n aceast` calitate,
trebuie s` se afle permanent \n
mijlocul acestora, pentru a
cunoa[te, pe de o parte, motiva]ia, comportamentul [i
performan]ele subordona]ilor,
iar pe de alt` parte, problemele
[i greut`]ile pe care ace[tia le
\nt#mpin`, at#t \n via]a pro-

fesional`, c#t [i \n cea familial`.
Maistru militar clasa I
ADRIAN M@NZ~LESCU:
– Din perspectiva responsabilit`]ii func]iei pe care o
ocup`, consilierul comandantului trebuie s` \ntruneasc` o
serie de calit`]i: s` aib` cuno[tin]e temeinice [i capacitatea de
a utiliza practic informa]iile
de]inute; s` aib` o bun` imagine
de ansamblu a propriului domeniu de activitate [i a modului \n
care acesta interac]ioneaz` cu
celelalte domenii; s` fie onest,
moral [i corect cu personalul
din subordine.
Plutonier-major MIHAELA
VOICU:
– Aria de cooperare a consilierului comandantului este
foarte vast`, acesta colabor#nd

permanent cu consilierii care
\ncadreaz` func]ii similare \n
celelalte categorii de for]e
armate. Aceast` interac]iune
permanent` \n cadrul structurilor de consiliere \mi permite
s` afirm cu certitudine faptul c`
echipa de consilieri a For]elor
Aeriene este format` din
militari bine preg`ti]i, aprecia]i
nu doar de [efi, ci [i de
subordona]i. Sunt oameni care
pun suflet \n ceea ce fac, cunosc
problemele personalului, se
implic` \n rezolvarea acestora,
d#nd dovad` de profesionalism
[i exigen]` \n toate activit`]ile
pe care le desf`[oar`.
– Care este principala
dumneavoastr` preocupare,
\n calitate de consilieri ai
comandantului pentru mai[tri militari [i subofi]eri?
Maistru militar clasa I
ADRIAN VELICHE:
– Principala noastr` preocupare vizeaz` crearea [i men]inerea unui nivel ridicat al
moralului oamenilor, bazat pe
un mediu de lucru motivant,
care s` determine cre[terea
CER SENIN
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performan]elor individuale,
condi]ie esen]ial` pentru \ndeplinirea cu succes a misiunilor
\ncredin]ate acestei categorii de
militari. Grijile, problemele
oamenilor, p`rerile lor trebuie
aduse la cuno[tin]` comandantului, \ns` \ntr-o form` constructiv`. Consilierul comandantului
nu este un simplu informator al
acestuia. Noi suntem cei care
identific`m problema, \i investig`m cauzele, propunem solu]ii
de rezolvare a acesteia, acord#nd comandantului sprijinul
necesar pentru elaborarea
deciziei optime [i, ulterior,
pentru implementarea solu]iei.
Maistru militar clasa I
ADRIAN M@NZ~LESCU:
– Un bun consilier trebuie
s`-[i cunoascx` foarte bine
oamenii. S` [tie care sunt
punctele forte [i cele slabe ale
acestora [i s` identifice modalit`]ile cele mai eficiente prin care
s` promoveze comportamentele
dorite \n cadrul organiza]iei

militare. Obiectivitatea permanent` este singurul mod \n care
putem c#[tiga nu doar \ncrederea comandantului, ci [i pe
cea a colegilor no[tri – mai[trii
militari, subofi]erii [i militarii
angaja]i pe baz` de contract din
unit`]i.
– Motivarea subordona]ilor este una dintre funcCER SENIN
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]iile esen]iale ale oric`rui
manager. Cum a]i defini
dumneavoastr` succesul \n
acest domeniu?
Maistru militar clasa a II-a
CONSTANTIN ATANASIU:
– Pentru mine, rezultatul
unei activit`]i eficiente \n acest
domeniu este transmiterea
c`tre subordona]i a spiritului
de \nving`tor. Ace[tia trebuie
s` con[tientizeze faptul c`
sunt, prin natura misiunilor
\ncredin]ate, o component` de
elit` a for]elor aeriene. Pentru
a r`m#ne obiectiv, trebuie s`
spun c` rezultatele ob]inute
p#n` \n prezent de corpul
mai[trilor
militari
[i
subofi]erilor \n ampul proces
de restructurare [i moder-

nizare a for]elor armate, care
a f`cut posibil` integrarea ]`rii
noastre \n NATO, au venit \n
sprijinul nostru, u[ur#ndu-ne
misiunea de schimbare a
mentalit`]ii. |n perioada deloc
u[oar` parcurs` de ]ara
noastr` pe drumul ader`rii,
oamenii au prins gustul
succesului. |ncrederea lor \n
propriile for]e, \n poten]ialul
for]elor aeriene, a crescut
permanent, o dat` cu fiecare
misiune \ndeplinit`.
Maistru militar principal
{TEFAN JURUBI}~:
– Nu trebuie s` uit`m c`
schimbarea mentalit`]ii este un
proces deosebit de complex.
Oamenii nu se schimb` de la o
zi la alta. Cred \ns` c`, ac]ion#nd
cu \n]elepciune, putem scurta
aceast` perioad` de renun]are la
prejudec`]i, la anumite fapte sau
atitudini care prejudiciaz` buna
desf`[urare a activit`]ilor [i a
procesului de instruire. Nu
trebuie dec#t s` d`m oamenilor
posibilitatea de a ob]ine, zi de
zi, noi succese, iar apoi s` \i
\ncuraj`m s` continue, f`c#ndu-i
s` \n]eleag` c` avem \ncredere
\n ei, \n calit`]ile, aptitudinile [i
competen]ele personale care \i
fac eficien]i \n \ndeplinirea
misiunilor.

Maistru militar clasa I
CLEMENTIN ISPR~VNICELU:
– Am fost \ntotdeauna de
p`rere c` succesul nu este un
act individual. |n armat`, mai
mult dec#t oriunde, fiecare
realizare se datoreaz` cooper`rii, muncii \n echipe. M`
bucur s` constat c` subordona]ii
no[tri sunt la fel de hot`r#]i ca
[i noi \n privin]a necesit`]ii
schimb`rii mentalit`]ii, a
modului de g#ndire. Aceasta
este prima [i cea mai important`
premis` a reu[itei. Leg`tura
permanent` cu oamenii m-a
ajutat s` \n]eleg faptul c` nu
suntem cu nimic mai prejos
dec#t al]ii. Valoarea profesional` a mai[trilor militari [i a
subofi]erilor din for]ele aeriene,
demonstrat` de nenum`rate ori,
fie c` sunt aviatori, fie radiolocatori[ti, artileri[ti sau racheti[ti, \mi ofer` certitudinea c`
vom reu[i. |mpreun`! |n tot ce
ne propunem.
– V` mul]umesc foarte
mult [i v` urez succes \n
activitate!

Dezbatere realizat`
de locotenent
CIPRIAN P~TRA{CU

ATRIBU}II ALE CONSILIERULUI COMANDANTULUI
PENTRU MAI{TRI MILITARI {I SUBOFI}ERI
– informeaz` [i consiliaz` comandantul \n domeniul perfec]ion`rii profesionale a
mai[trilor militari, subofi]erilor [i militarilor angaja]i pe baz` de contract;
– propune m`suri de implementare a dispozi]iilor [i ordinelor viz#nd activit`]ile
desf`[urate de corpul mai[trilor militari, subofi]erilor [i militarilor angaja]i pe baz`
de contract;
– monitorizeaz` [i coordoneaz` punerea \n practic` a concep]iei de instruire a
comandantului, urm`rind respectarea standardelor \n domeniul ridic`rii performan]elor
profesionale;
– verific` transmiterea [i \n]elegerea unitar` a dispozi]iilor [i ordinelor ce vizeaz`
corpul mai[trilor militari, subofi]erilor [i militarilor angaja]i pe baz` de contract;
– analizeaz` planurile [i programele de instruire, \nainte de a fi aprobate, [i
formuleaz` propuneri pentru optimizarea lor;
– \nainteaz` comandantului propuneri privind selec]ionarea mai[trilor militari [i a
subofi]erilor pentru cursurile de perfec]ionare desf`[urate \n ]ar` [i \n str`in`tate;
– particip` la organizarea [i conducerea unor activit`]i de preg`tire profesional`,
\ncuraj#nd continuarea studiilor de c`tre personalul aflat \n aria de responsabilitate;
– informeaz` comandantul asupra problemelor sociale ale mai[trilor militari,
subofi]erilor [i militarilor angaja]i pe baz` de contract, prezent#nd propuneri de
solu]ionare a acestora;
– asigur` dezvoltarea [i men]inerea unui climat sociouman propice \ndeplinirii cu
eficien]` maxim` a misiunilor \ncredin]ate corpului mai[trilor militari, subofi]erilor [i
militarilor angaja]i pe baz` de contract.
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ARTILERIA ANTIAERIANÃ
ROMÂNÃ |N PERIOADA
1949 – 1960
|nfiin]area C.A.A.T.

de for]e a armatei, alc`tuit` din urm`toarele
genuri de arme: trupele de artilerie [i rachete
antiaeriene, for]ele [i mijloacele de bruiaj
radioelectronic [i trupele radiotehnice. De
asemenea, avia]ia de v#n`toare era
subordonat` operativ C.A.A.T., c`ruia \i
revenea ap`rarea antiaerian` a ]`rii.
|n felul acesta, ap`rarea antiaerian` a
teritoriului a fost ridicat` la nivelul
corespunz`tor cerin]elor luptei moderne,
recunosc#ndu-i-se rolul [i locul \n cadrul for]elor armate. Ca o consecin]` logic`, s-a ivit
necesitatea fundament`rii teoretice a
ac]iunilor ap`r`rii antiaeriene [i a opera]iei de
ap`rare antiaerian`, \ntruc#t opera]iilor
aeriene ale adversarului trebuie s` li se
contrapun` opera]ii antiaeriene.
Pentru realizarea practic` a acestui
deziderat, \n anul 1949, artileria antiaerian`
dispunea de 81 baterii a c#te 6 tunuri grele [i
3 u[oare, 24 baterii de proiectoare a 12 piese,
o companie de camuflaj prin cea]` [i un
batalion de baloane de protec]ie. Aceasta era
toat` tehnica din dotarea ap`r`rii antiaeriene.
La data de 19 iulie 1949, deficitul \n tehnic`
de lupt` [i \n \ncadrarea cu personal se
prezenta astfel: tunuri grele – 48 la sut`;
aparate centrale – 55 la sut`; proiectoare – 70
la sut`; ofi]eri – \ntre 60 [i 90 la sut`; subofi]eri
– 68 la sut`; mai[tri militari – 85 la sut`.
De asemenea, 1949 a r`mas \nscris \n
istoria armei ca anul regrup`rii e[aloanelor
de comand`, a marilor unit`]i [i unit`]ilor de
artilerie antiaerian` dispersate dup` r`zboi \n
organica a 3 comandamente din 2 ministere

La data de 10.04.1949, prin ordinul
ministrului for]elor armate, a fost \nfiin]at
Comandamentul Ap`r`rii Antiaeriene a
Teritoriului (C.A.A.T.). Nucleul de constituire
l-a format Direc]ia Ap`r`rii Antiaeriene a
Teritoriului, apar]in#nd Secretariatului
General pentru Trupe din M.A.I. Primul
comandant al noului organism a fost numit
generalul-locotenent Paul Alexiu.
|ncep#nd cu aceast` dat`, s-a trecut de la
faza studiilor [i a propunerilor privitoare la
reorganizarea artileriei antiaeriene, la faza
aplic`rii concluziilor rezultate din aceste
studii.
Astfel, la data de 1 mai 1949 a fost
\nfiin]at`, \n Bucure[ti, Divizia 2 Artilerie
Antiaerian`, av#nd \n compunere 3 regimente.
Tot la aceast` dat`, se subordoneaz` direct
C.A.A.T. [i Divizia 1 Artilerie Antiaerian`
(existent` la Bra[ov) cu regimentele 4, 5 [i 6,
Regimentul de P#nd` Aero, Centrul de
Instruc]ie al Artileriei Antiaeriene [i {coala de
Ofi]eri de Artilerie Antiaerian`.
|ntre sarcinile care au revenit noului
comandament al ap`r`rii antiaeriene a
teritoriului s-au \nscris organizarea \n plan
general a ap`r`rii antiaeriene a ]`rii, stabilirea
modului de \ntrebuin]are \n lupt` [i asigurarea
unui \nalt nivel al capacit`]ii de lupt` a tuturor
for]elor [i mijloacelor antiaeriene. Dar pentru
realizarea acestor lucruri era necesar`
\ntocmirea regulamentelor specifice armelor
din ap`rarea antiaerian` a
teritoriului [i asigurarea cu
tehnic` de lupt`, armament [i
muni]ie a marilor unit`]i [i
unit`]ilor din subordine.
|n anul 1949, o dat` cu
noua organizare a ap`r`rii
antiaeriene a teritoriului, s-au
stabilit [i noi obiective.
Aceast` organizare s-a f`cut
dup` o temeinic` analiz` a
posibilit`]ilor inamicului
aerian, lu\ndu-se \n calcul
faptul c` cele mai amenin]ate
direc]ii erau cele de sud-est,
sud [i sud-vest. |n aceste
condi]ii, ap`rarea antiaerian`
a teritoriului a vizat ap`rarea
raioanelor de importan]`
economic` vital`, a centrelor
politico-administrative, a
for]elor armate [i a popula]iei
\mpotriva loviturilor mijloacelor de atac aerian. Ap`rarea
antiaerian` a teritoriului a
devenit o component` a
Tun antiaerian sistem KRUPP model 1936,
sistemului ap`r`rii na]ionale,
calibrul 88 mm. A constituit material de baz`
iar trupele de ap`rare antiaeal artileriei antiaeriene rom#ne \n perioada
rian` a teritoriului – categorie
1938-1956
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Tun antiaerian sistem VICKERS,
model 1936, calibru 75 mm.
Construit la uzinele Re[i]a
\ncep#nd cu anul 1938, a fost
folosit p#n` \n anul 1956
[i al reg#ndirii c`ilor de perfec]ionare a
structurilor organizatorice, de \nzestrare a
unit`]ilor cu tehnic` modern`, \n m`sur` a
duce lupta cu mijloacele aeriene de atac aflate
\n plin` dezvoltare.
Anul 1950, cu nimic mai prejos dec#t
precedentul, s-a \nscris ca dat` de referin]` \n
istoria armei, prin intensificarea activit`]ilor
de \nchegare a comandamentelor de mari
unit`]i [i de perfec]ionare a preg`tirii pentru
lupt` a unit`]ilor [i subunit`]ilor.
|ntruc#t tehnica de lupt` era insuficient`
fa]` de num`rul obiectivelor care trebuiau
ap`rate, s-a recurs la completarea ei din
import (U.R.S.S.) [i organizarea de mari
unit`]i [i unit`]i pentru ap`rarea antiaerian` a
obiectivelor [i zonelor importante. Anii 1949
–1950 marcheaz`, totodat`, organizarea sistemului O.I.L.A. – observare, \n[tiin]are, leg`turi
aeriene – pe \ntreg teritoriul ]`rii, cu 600 de
posturi de observare vizual`, la distan]e de 10
– 12 km \ntre ele.

Principalele repere
ale artileriei
antiaeriene
\n deceniul 6
Op]iunile cristalizate \n anii 1949-1950 cu
privire la dezvoltarea [i modernizarea
artileriei antiaeriene au permis aplicarea, \n
perioada urm`toare, a unor m`suri care s` le
asigure transpunerea \n practic`.
Dac` anul 1950 a \nsemnat pentru aceast`
arm` apropierea structurilor organizatorice de
nivelul atins \n timpul celui de-al doilea r`zboi
mondial, perioada 1951-1960 a cunoscut, din
acest punct de vedere, schimb`ri de esen]`,
at#t sub aspect cantitativ, c#t [i calitativ.
Greutatea \n a echivala starea de lupt`
real` a artileriei antiaeriene a constat \n faptul
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FILE DE ISTORIE
c` schimb`rile organizatorice au avut o
resping` ac]iunile
frecven]` mare, chiar [i de mai multe ori pe
ofensive ale inamian, \n cadrul aceluia[i e[alon. Parte din
cului aerian. Trearmamentul antiaerian, repartizat pentru
buie precizat c`
constituirea unor e[aloane, a fost necoresrolul prioritar acorpunz`tor, iar multe subunit`]i, chiar [i
dat artileriei antiregimente, au avut \n diferite etape statutul
aeriene era perde “unitate de cadre”.
ceput \n limita zoPentru a avea o imagine a situa]iei \n care
nelor de ac]iune ale
s-a aflat artileria antiaerian` [i din punct de
acestor mijloace
vedere al capacit`]ii de lupt`, trebuie remarcat
trasate \n jurul
faptul c` aceste aspecte au determinat o
instala]iilor, obiectidiminuare cu 25 p#n` la 30 la sut` a num`rului
velor [i platforde unit`]i reprezent#nd structura organimelor de ap`rat \n
zatoric`. La baza acestei aprecieri au stat
raport cu posibilit`Comisia rom#n` de recep]ie a tunurilor 37mm
consemn`rile din rapoartele anuale ale
]ile de lupt`, cunosRheinmetall, la uzin` (1958)
unit`]ilor prin care se atr`gea aten]ia c` o
cute \n literatura de
treime din tehnica aflat` \n serviciu nu mai
specialitate ca ap`automate prin introducerea \n compunerea lor
corespunde cerin]elor impuse de misiunile
rare apropiat` [i nemijlocit`.
de lupt` a unor mecanisme [i instala]ii care s`
primite \n statele de organizare, iar \n privin]a
|n afara acestor zone, lupta cu inamicul
permit` integrarea \ntr-un proces unitar a
\ncadr`rii, o baterie din trei este „baterie
aerian c`dea \n sarcina avia]iei de v#n`toare,
func]iilor de descoperire [i \nso]ire a ]intelor,
cadre”.
care putea ac]iona f`r` restric]ii.
de calcul [i execu]ie a tragerilor antiaeriene,
De[i schimb`rile produse \n aceast`
Din documentele de arhiv` [i din
terestre [i navale [i de readucere a sistemului
perioad` au vizat [i compartimentele \nv`]`argumentele cuprinse \n rapoartele diferitelor
\n stare ini]ial`. |n aceast` idee, sta]ia de
m#nt, asigurare de lupt` [i repara]ii, unit`]ile
e[aloane, care \[i sus]ineau propunerile pentru
radioloca]ie pentru trageri, aparatul central de
lor reprezentative nu au fost incluse \n grafic.
realizarea unui astfel de sistem, rezult` c` \n
calcul [i tunurile au devenit elementele de
|n desf`[urarea acestei
rezisten]` \n construc]ia unui asemenea sistem
dinamici, s-au avut \n vedere
ce s-a dorit a fi generalizat \n \ntreaga artilerie
at#t elementele de moderantiaerian`.
nizare, c#t [i cele de perfecC. Constituirea de unit`]i omogene ca
]ionare a modului de \ntrestructur` [i \nzestrare, \n raport de calibru,
buin]are \n lupt` a unit`]ilor.
model [i an de fabrica]ie, care s` fie
Principalele repere care au
\ntrebuin]ate pentru ap`rarea obiectivelor
c`l`uzit dezvoltarea artileriei
importante de pe teritoriu prin dispunerea lor
antiaeriene \n perioada 1950pe aliniamente succesive, [i de unit`]i
1960 pot fi sintetizate astfel:
eterogene (mixte) pentru ap`rarea obiecA. Construc]ia unui sistivelor izolate de dimensiuni reduse.
tem de supraveghere aerian`,
D. Introducerea serviciului de lupt`
de descoperire [i informare
permanent din dispozitive organizate \n acest
oportun` a organelor interescop, care s` reduc` baremele de trecere
sate \n cunoa[terea situa]iei
dintr-o stare de preg`tire \n alta [i de reac]ie
existente \n spa]iul aerian
a sistemului \n caz de necesitate.
rom#nesc, de alarmare, con- {coala de Ofi]eri de Artilerie Antiaerian` – 1951:
cunoa[terea tehnicii din \nzestrare
E. |nlocuirea treptat` a armamentului
ducere [i ducere a ac]iunilor
antiaerian, aparaturii [i instala]iilor aferente,
de lupt` de c`tre armatele
dep`[ite fizic [i din punct de vedere al
active pentru combaterea [i nimicirea inamisprijinul concep]iei respective erau invocate
performan]elor, cu produse noi, \n m`sur` a
cului aerian sau, altfel spus, „integrarea”
at#t experien]a r`zboiului mondial, c#t [i a
anula decalajul existent \ntre posibilit`]ile de
tuturor for]elor [i mijloacelor destinate \ndepliconflictelor locale ce i-au urmat, concep]ie
atac ale avia]iei [i cele de combatere a artilenirii acestei misiuni \ntr-un sistem unitar. |n
potrivit c`reia \ncle[tarea maxim` \n
riei antiaeriene.
acest cadru, artileria antiaerian` a fost
ac]iunile sol-aer va avea loc nu pe c`ile
F. Organizarea unei re]ele de \nv`]`m#nt
conceput` ca for]` principal` de reac]ie
\ndep`rtate de p`trundere a inamicului aerian
[i antrenament cu func]ionare permanent`
antiaerian`, care, \n cooperare cu avia]ia de
spre obiectivele vizate a fi lovite, ci pe c`ile
([coli militare, centre de instruc]ie, pligoane)
v#n`toare [i unit`]ile de OILA (dup` 1955,
apropiate [i nemijlocite, respectiv \n zona
[i periodic` \n raport de nevoi ([coli
trupele radiotehnice), era chemat` s`
acestora.
divizionare – regimentare, cursuri [i conO datã cu cre[terea
voc`ri), care s` asigure necesarul de cadre,
importan]ei acordate luptei
dar [i un nivel corespunz`tor de competen]`
avia]iei de v#n`toare proprie
profesioal` impus de gradul de complexitate
dus` \mpotriva mijloacelor
atins pe plan mondial de aceast` form`
aeriene de atac pe c`ile
specific` de ap`rare a ]`rii.
\ndep`rtate de p`trundere a
acestora spre ad#ncimea
(va urma)
teritoriului, cre[te [i importan]a luptei artileriei antiaeriene aflat` \n ap`rarea
Locotenent MIRCEA BARAC
obiectivelor duse \mpotriva
inamicului aerian, care a
Bibliografie:
General de divizie (r) Eugen Teodorescu, locotenent-colonel
reu[it s` p`trund` spre
dr. Visarion Neagoe, “Istoria Artileriei [i Rachetelor Antiaeriene
aliniamentele de lansare a
Rom#ne” vol. II.
\nc`rc`turii de lupt`.
General-colonel (r) dr. Vasile Cutoiu, “Istoria ap`r`rii antiaeriene
Trecerea tehnicii de artilerie antiaerian` peste r#ul
B. Transformarea batea teritoriului Rom#niei”
Mure[, la Alba Iulia, executat` \n cadrul unui
riilor de artilerie antiaerian`
Not`:
Fotografiile au fost asigurate de Brigada 1 Rachete Sol-Aer
exerci]iu cu trupe, \n anul 1950
\n sisteme de tragere semiCER SENIN
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AN ANIVERSAR
Cu cinci decenii ºi jumãtate în urmã, în
condiþiile propice create de victoria revoluþiei din
decembrie 1989, în anul imediat urmãtor, la
iniþiativa unor oameni de înaltã simþire patrioticã
ºi ostãºeascã, au luat fiinþã trei asociaþii de
importanþã naþionalã, ce cuprindeau în rândurile
lor foºti combatanþi pe cele douã fronturi, de Est ºi
de Vest, din cea mai mare conflagraþie a secolului
trecut.
Este vorba de Asociaþia Naþionalã a
Veteranilor de Rãzboi, Uniunea Naþionalã a
Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere ºi
Asociaþia Românã pentru Propaganda ºi Istoria
Aeronauticii. De remarcat cã un numãr important
de membri din toate acestea, dar mai cu seamã din

Î

n aceastã varã, medicii din
cadrul Statului Major al
Forþelor Aeriene au desfãºurat o
serie de activitãþi, în þarã ºi în
strãinãtate, care au vizat, în
principal, evacuarea medicalã,
antrenamentul ºi pregãtirea
continuã a personalului medical,
evaluarea lecþiilor învãþate în urma
operaþiunilor militare ºi exerciþiilor
din ultima vreme care implicã
armonizarea documentelor din
punct de vedere procedural medical
ºi logistic, amendarea unor
propuneri de standardizare, precum
ºi finalizarea unor acorduri NATO
de standardizare.
La Centrul de Medicinã Aeronauticã de la Henlow, din Marea
Britanie, colonelul doctor Alexandru Eliad ºi locotenentul doctor
Leonard Lupu au fãcut un schimb
util de informaþii cu omologi din
þara gazdã, abordând urmãtoarele
domenii: n echiparea aeronavelor
în variantele MEDEVAC ºi CSAR;
n antrenamentul comun al echipelor de evacuare aeromedicalã; n
determinarea standardelor fiziologice pentru echipamentele de
menþinere a funcþiilor vitale; n
elaborarea a noi documente de
standardizare referitoare la dezorientarea spaþialã; n medicamentele
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MEMENTO

A.R.P.I.A., au fãcut parte din Forþele Aeriene
Române.
În prima jumãtate a acestui an, cele trei
asociaþii au aniversat 15 ani de existenþã.
Evenimentul a fost marcat de prezenþa
reprezentanþilor categoriei noastre de forþe,
bucurându-se, în egalã mãsurã, de o atenþie
deosebitã din partea societãþii civile, a mass-media.
Cea mai recentã sãrbãtorire a fost a veteranilor
de rãzboi, la Palatul Cercului Militar Naþional,
onoratã de participarea unor demnitari de la
Preºedinþie, Guvern, Ministerul Apãrãrii Naþionale.
În Raportul Aniversar, prezentat de generalul (r)
Marin Badea Dragnea, preºedintele A.N.V.R., au
fost trecute în revistã principalele activitãþi
desfãºurate de Asociaþie ºi filialele sale, realizãrile
obþinute în cei 15 ani de existenþã ºi obiectivele pe
care ºi le-au propus pentru perioada urmãtoare.

S-a evidenþiat faptul cã, urmare a demersurilor întreprinse de conducerea A.N.V.R., a
înþelegerii de care au dat dovadã guvernanþii în
aceastã perioadã, expresie a preþuirii ºi recunoºtinþei ce le-o poartã întreaga societate, au fost
adoptate o serie de legi ºi acte normative prin care
s-au acordat o seamã de drepturi ºi facilitãþi atât
celor mai în vârstã ostaºi ai þãrii, care cu arma în
mânã ºi-au apãrat patria, jertfindu-se pentru
libertatea ºi independenþa ei, cât ºi pentru invalizii,
vãduvele de rãzboi ºi cele ale veteranilor. De aceste
drepturi au beneficiat ºi foºti militari din Forþele
Aeriene Române, supravieþuitori ai celui de-al
doilea rãzboi mondial. În afara indemnizaþiei de
rãzboi, în funcþie de stagiul pe front, s-au acordat
rente lunare speciale celor distinºi cu ordine ºi
medalii de rãzboi, precum ºi cu „Crucea Comemorativã”. Între cei ce au beneficiat ºi beneficiazã de
rente pentru distincþii dobândite pe front se numãrã
ºi aviatorii cavaleri ai Ordinului „Virtutea
Aeronauticã”.
Pe lângã drepturile bãneºti, au fost acordate
cãlãtorii gratuite cu toate tipurile de trenuri, cu
mijloacele de transport în comun, scutiri de taxe ºi
impozite, împroprietãriri la cei decoraþi cu ordine ºi
medalii de rãzboi, asistenþã medicalã ºi medicamente
gratuite, s-au fãcut avansãri onorifice în grad etc.
Aceste realizãri au fost mult apreciate de
participanþi, care au evidenþiat generozitatea
mãsurilor luate, ca o reparaþie moralã ºi materialã
pentru sacrificiile lor.
În cinstea acestui eveniment, au fost emise
plachete ºi diplome aniversare. De asemenea, a
fost editatã o amplã lucrare documentarã ºi de
memorialisticã, „Tradiþie ºi Istorie”, pe care o vom
prezenta în numãrul viitor.

folosite de personalul aeronavigant
etc.
Au rezultat concluzii importante
în legãturã cu standardizarea antrenamentului, a pregãtirii continue ºi
a procedurilor de intervenþie în cazul
misiunilor reale executate de
personalul medical aeronavigant –
care se vor regãsi în „Manualul de
evacuare aerianã medicalã în Forþele
Aeriene Române” –, echiparea
aeronavelor destinate misiunilor
MEDEVAC ºi CSAR cu cele mai

APRECIERI BINEMERITATE
moderne aparate de susþinere a
funcþiilor vitale.
Acþiuni similare s-au desfãºurat
ºi cu ocazia vizitei unei delegaþii
medicale din Turcia, condusã de
colonelul doctor Osman Kan,
medicul ºef al Forþelor Aeriene
Turce. Dupã ce au vizitat Spitalul
Militar Clinic de Urgenþã „Carol
Davila”, oaspeþii s-au oprit pentru
mai mult timp la Institutul Naþional
de Medicinã Aeronauticã ºi Spaþialã,
unde au primit informaþii detaliate
despre aspectele activitãþii din
compartimentele: psihologic, oftalmologic, medicinã internã etc.
Deosebit de interesantã a fost

activitatea organizatã de medicii
Statului Major al Forþelor Aeriene
la Baza 90 Transport Aerian. Aici a
avut loc un schimb util de experienþã,
în care ambele pãrþi au prezentat
informãri asupra sistemului de
evacuare aeromedicalã din cele douã
þãri.
Dupã ce au asistat la demonstraþii practice cu elicopterul IAR 330
PUMA, amenajat MEDEVAC,
medicii militari turci s-au declarat
plãcut impresionaþi de modalitatea
rapidã de cãutare-salvare ºi evacuare
aeromedicalã româneascã, de
utilitatea ºi eficienþa utilizãrii
elicopterului în spaþii ºi zone de relief

accidentat, de competenþa personalului ce efectueazã aceste
operaþiuni. ªeful delegaþiei a
declarat cã, la reîntoarcerea în þarã,
va recomanda folosirea de cãtre
Forþele Aeriene Turce a unor
asemenea tipuri de aeronave.
Ambele acþiuni, din Marea
Britanie ºi România, s-au bucurat
de un real succes, au dus la identificarea unor domenii comune de
interes, a unor tehnici ºi procedee
practice care sã asigure conlucrarea,
în viitor, a serviciilor de evacuare
medicalã din cele trei þãri membre
ale Alianþei Nord-Atlantice.

Pagin` realizat` de
PETRE B@N~
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[a a fost pentru promo]ia
noastr`, ca [i pentru toate
cele 25 de promo]ii din avia]ia
militar` [i civil` pe care le-a format:
“TATA PRUIA”. Ani [i ani, din cei 80 pe
care i-a \mplinit la 29
august, el a vegheat la
lini[tea [i via]a \nv`]`ceilor, durate cu nelini[tile [i zbaterile lui contiune, de parc` n-ar fi avut
familie. Familia lui a fost
[coala \n care se formau
viitorii ofi]eri navigan]i de
avia]ie, iar loc de munc`
i-a fost mereu cerul, pe
care dorea sa-l st`p#nim [i
noi cu siguran]a [i cu
m`iestria lui.
“M`, fata mea, m`,
copilu’ meu...”, \[i \ndulcea el vocea \nainte de a
rosti vreo dojan`, ori a da
vreun sfat, lipindu-[i
inima [i sufletul de
n`stru[nicele noastre
porniri.
|i citem suferin]a pe
chipu-i m`sliniu, cobor#nd amarnic de pe fruntea-i mereu
\ng#ndurat` spre stufoasele lui
spr#ncene, arcuite \n ne[tiute semne de
\ntrebare ori de c#te ori era nevoit s` ne
corecteze nereu[itele, micile nebunii. “
Tata Pruia” \[i cuno[tea mai bine ca
oricine feciorii, adic` elevii. {i a avut
sute, mii \n decursul prodigioasei [i
\ndelungate-i sale cariere la man[`,
dintre care la 300 le-a dat, \n numai 7 ani,
calitatea de comandant de aeronav` cu
specific utilitar, p#ine bun` [i s`n`toas`,

cum numai mama lui [tia s-o preg`teasc` [i s-o coac`.
Dintr-un sat din Dolj a plecat la
Bucure[ti, din dragoste de zbor [i din
s`racie.

din 1951, \n institu]ii militare de \nv`]`m#nt, ca instructor, comandant pe diferite
trepte ierarhice, metodist – autor de
manuale [i cursuri, recep]ioner. Genera]ii
de ieri [i de azi de pilo]i \i datoreaz`,
\ntr-o bun` m`sur`, devenirea lor.
A zburat 31 de tipuri de
aeronave, dintre care 7 tipuri
de planoare [i 24 de avioane,
totaliz#nd 6.000 de ore de
zbor.
Iar c#nd \n Bucure[ti s-a
\nfiin]at filiala Asocia]iei
Rom#ne pentru Propaganda
[i Istoria Aeronauticii, de[i
pensionar, “Tata Pruia” n-a
pregetat [i s-a \nscris imediat \n organiza]ie, devenind,
dup` un timp, secretarul ei
general. {i iar [i-a \ntors
g#ndurile, munca [i eforturile spre avia]ia militar`,
populariz#nd-o verbal [i \n
scris, prin articole, \nsemn`ri, c`r]i, \ntre care “Un
secol de aeronautic`” [i
“Aviatori veterani de r`zboi”.
{i, \ncet-\ncet, ca la 80 de ani,
merge \n [coli, \n facult`]i s` “bage” \n
feciori microbul avia]iei, [i nu de pu]ine ori
vine \n redac]ia noastr` s` ne reaminteasc`
o datorie de onoare a Asocia]iei, ca [i a
noastr`, a tuturor, de a scoate mai repede
de sub tipar, “Enciclopedia Aeronauticii
Rom#ne”. {i c#nd \ncepe, \n stilu-i
caracteristic, “M`, fata mea, m`, copilu’
meu...” parc` nu-]i vine s`-l refuzi.

“TATA PRUIA”

O

La 18 ani, c#nd mul]i nu [tiu \nc`
\ncotro s-o apuce \n via]`, el ob]inea
brevetele de planorist categorille A, B [i
C, b`tea recorduri de durat` \n zbor c#nd
prindea c#te-o “termic`“, mai marii s`i fiind
nevoi]i s` trimit` dup` el c#te un avion
s`-l determine s` vin` la aterizare.
La 19 ani avea brevetul de turism \n
buzunar, zbura Klemm-urile 25 [i 35.
Dar visul lui era mereu la avia]ia
militar`. Pe care a slujit-o \nc` din 1947. Ca
elev, apoi ca pilot \ntr-o unitate de lupt` [i,

istorie de 50 de ani, c#]i se vor \mplini anul viitor, de
c#nd au intrat \n dotarea Avia]iei Militare Rom#ne
elicopterele – aceasta a fost problematica abordat` \n [edin]a
filialei Bucure[ti a Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria Aeronauticii.
Despre evenimentul produs cu aproape cinci decenii \n urm` a vorbit
comandorul (r) V
asile Iura[cu, primul comandant al Regimentului de Elicoptere
Vasile
\nfiin]at \n garnizoana Alexeni, unitate care s-a constituit \n pepinier` a cadrelor
de avia]ie ce urmau s`
fac` parte din regimentele
formate \n anii ’70, [i unul
dintre primii pilo]i care au
trecut pe noua categorie
de aeronave.
S-a relevat importan]a
pe care au avut-o elicopterele de lupt` \n sprijinul instruirii trupelor de uscat, ale marinei militare, \n
dezvoltarea economiei na]ionale.
Au fost trecute, de asemenea, \n revist` rolul \nsemnat pe care le-au avut
elicopterele \n construirea Transf`g`r`[anului, a liniilor de \nalt` tensiune \n
zonele muntoase, \n agricultur` – prin misiunile aviochimice –, aportul substan]ial
la salvarea oamenilor [i bunurilor materiale \n timpul inunda]iilor din anii ’70 [i
’80, la transportul r`ni]ilor [i bolnavilor din locuri inaccesibile altor mijloace. Sau amintit momente deosebite din aceste misiuni.
Au adus noi [i elocvente dovezi despre importan]a dot`rii avia]iei cu
elicoptere [i munca depus` pentru formarea de pilo]i pe aceast` aeronav`
generalul de flotil` aerian` (r) Constantin Mereu, pre[edintele filialei [i fost
[ef al {colii Militare de Ofi]eri de Avia]ie “Aurel Vlaicu”, comandorul (r) Mihai

PE URMELE
ISTORIEI
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La mul]i ani, Tata Pruia!
Comandor (r) PETRE B@N~

Iacob, fost comandant al Regimentului de Transport Otopeni, \n cadrul c`ruia a
luat fiin]` prima escadril` de elicoptere, comandorul (r) Mihai Fitcal, primul
comandant al unit`]ii de elicoptere din Dobrogea [i singurul pilot rom#n care a
asile Cuciureanu, din
zburat cu acest aparat \n Mexic, comandorul (r) V
Vasile
Escadrila special` care a deservit o anumit` perioad` conducerea statului, [i
aviatoarea Ruxan
Ruxandda Agache.
Activitatea se \nscrie \n suita ac]iunilor premerg`toare jubileului de anul
.B.)
viitor. (P
(P.B.)

45

TOP 10 MANAGEMENT

E vremea schimbãrii!

NOSCE
TE
IPSUM!

Schimbarea este o constantã a existenþei. Nimic nu se sustrage
schimbãrii. Ca orice organism viu, organizaþiile se schimbã permanent:
se nasc, se dezvoltã, ating maturitatea, apoi intrã în declin ºi mor. Mai
ales organizaþiile care îºi desfãºoarã activitatea în medii dinamice,
instabile sau turbulente trebuie sã se adapteze continuu pentru a
supravieþui.

Acþionaþi proactiv!
Pentru a diminua rezistenþele la schimbare, este necesar sã vã
perfecþionaþi stilul managerial, adoptând urmãtoarele atitudini:
ascultaþi exprimarea rezistenþelor ºi manifestaþi empatie;
expuneþi proiectul oamenilor, pentru a profita de contribuþia lor ºi
pentru a le permite sã-l ajusteze în funcþie de situaþia lor ºi sã ºi-l însuºeascã;
ajustaþi durata implementãrii proiectului în funcþie de nevoile ºi
capacitãþile oamenilor;
ajustaþi modul de implementare ºi natura schimbãrii la cultura
organizaþiei;
evidenþiaþi avantajele schimbãrii, fãrã a-i ascunde dificultãþile sau
slãbiciunile;
reduceþi la maximum sursele de nesiguranþã;
inspiraþi încredere oamenilor în calitate de agent al schimbãrii.
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“Eºti în concordanþã cu ceea ce se petrece
în jurul tãu?”
Secþiunea CARIERÃ:
“Care este nivelul tãu de stres?”
Secþiunea ATITUDINE:
“Îþi pasã de cei din jur?”

Eºti bun
numai atunci când lumea îþi strigã:
“Eºti nebun!”
Atunci când lumea spune
cã ceva “este bun”,
înseamnã cã altcineva
a mai fãcut acel ceva
înaintea ta.
Hajime Mitarai
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Inovaþia
e floare la ureche,
atunci când îþi petreci timpul
în compania nonconformiºtilor.
Judy Rosener

de m

e
Cel mar l mic
e ce
p
ã
c
n
â
îl mãn
it
a deven
id
p
a
r
l
ce
încet.
e pe cel
îl înghit

t con

Rezistenþa la schimbare
Orice schimbare organizaþionalã presupune trecerea, cel puþin
provizorie, de la o stare de echilibru, la o stare de dezechilibru, în speranþa
de a atinge o nouã stare de echilibru, mai satisfãcãtoare. Sistemele au o
tendinþã naturalã de a cãuta stabilitatea, iar orice tentativã de schimbare
va fi perceputã ca un risc la adresa acestei stabilitãþi. Din aceastã
perspectivã, putem prevedea faptul cã reflexul unui sistem care se confruntã
cu schimbarea va fi acela de a investi mai multã energie pentru a se proteja
de intruºii care îi zdruncinã stabilitatea. De aceea, este bine sã percepem
rezistenþa la schimbare ca pe o reacþie legitimã, chiar funcþionalã.
În practicã, rezistenþa la schimbare se traduce prin faptul cã oamenii
nu sprijinã, manifest sau nu, eforturile pentru schimbare. Iatã câteva dintre
motivele mai des întâlnite pentru aceastã atitudine:
Interesul propriu. Oamenii presimt cã îºi vor pierde statutul,
puterea sau chiar postul, în urma schimbãrii;
Toleranþa la schimbare. Trãsãturile de personalitate îi pot face pe
unii oameni sã resimtã un disconfort major o datã cu renunþarea la rutinã;
Neînþelegerea. Motivul ºi cursul exact ale schimbãrii pot fi neclare
sau înþelese greºit;
Lipsa de încredere. Chiar dacã oamenii înþeleg limpede
argumentele prezentate, este posibil sã nu aibã încredere în motivaþiile
celor care propun schimbarea;
Evaluarea diferitã a situaþiei. Cei vizaþi de schimbare pot simþi
sincer cã situaþia nu justificã schimbarea propusã ºi cã suporterii schimbãrii
au interpretat-o greºit;
Cultura organizaþionalã puternicã. Cei care promoveazã
schimbarea în culturi organizaþionale care au recompensat permanent
stabilitatea ºi tradiþia vor fi vãzuþi ca devianþi, greºit orientaþi sau aberanþi.
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Etapele schimbãrii
1. Dezgheþul. Este etapa în care un sistem începe sã repunã în discuþie
percepþiile, obiceiurile ºi comportamentele sale. Starea de nesiguranþã ºi
anxietate generatã de renunþarea la reperele ºi practicile cunoscute este
cât se poate de normalã pentru aceastã perioadã.
2. Miºcarea. Schimbarea presupune dobândirea de noi atitudini ºi
comportamente, care sã îmbunãtãþeascã procesele ce se desfãºoarã în cadrul
organizaþiei. Pentru a face faþã noilor provocãri, sistemul trebuie sã-ºi
modifice mai întâi modul de a concepe realitatea, pentru ca apoi sã se
miºte în sensul gãsirii de soluþii eficiente pentru a pune în practicã noua
concepþie.
3. Îngheþul. Pentru ca o schimbare sã îºi atingã scopul, este absolut
necesar ca noile comportamente, atitudini ºi structuri sã devinã permanente.
Schimbarea nu va fi durabilã decât în mãsura în care aceastã ultimã etapã
va fi un succes.

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.

ang
Geoff Y

Schimbarea dureazã.
Mult mai mult
decât suntem tentaþi sã credem.
Trebuie sã fii
schimbarea
pe care vrei sã o
vezi
în lume.
Gandhi
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SCHIMBARE = orice modificare cu caracter durabil care se petrece
în cultura sau structura unui sistem organizaþional.
REZISTENÞA LA SCHIMBARE = reacþie legitimã a unui sistem
care încearcã sã-ºi menþinã mai mult timp o
stare de stabilitate relativã.
ANXIETATE = teama ascunsã cã ceva îngrozitor este pe cale sã se
întâmple.
RUTINÃ = o cãrare cunoscutã care nu duce, adesea, nicãieri.

Este mult mai
simplu
sã desfiinþezi o
organizaþie
decât sã o
schimbi
substanþial.
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Kevin Kelly

Orice idee revoluþionarã
trece prin 3 stadii,
caracterizate prin reacþiile:
1. “Este imposibil. Nu-mi irosi timpul!”
2. “Este posibil. Dar nu meritã!”
3. “Eu am spus întotdeauna cã este o idee grozavã!”
Murphy

90 % dintre
meseriile
care sunt astãzi de
succes
vor fi date uitãrii
în cel mult 15 ani.
Ed Michaels

sc
ºe
eu
r
cã
da ing
,
le, a?
cã onv e n i me cev
e
r
z
c
ze -i a m bl ce
ali sã e o pro ã le
e
p leg r s
R
e ºo
nþ
e î ai u
l
cã te m
s
ie
îm

Înþeleg cã relaþiile pozitive cu ceilalþi
reprezintã o parte integrantã a câºtigãrii
autoritãþii?
Ai fãcut ceva
astãzi
pentru
schimbarea
civilizaþiei?

Nu reconstrui!
Reimagineazã!
Tom Peters

CONCURS
Thomas CHANGE a fost avansat, de curând,
director de sucursalã la o bancã importantã. Este un
tânãr inteligent ºi ambiþios. Conºtient de faptul cã
toþi ceilalþi directori de sucursale erau oameni
valoroºi, Thomas a luat o serie de mãsuri, menite a
îmbunãtãþi activitatea sucursalei pe care o conducea.
ªi-a pregãtit echipa pentru a schimba modul de lucru
cu clienþii. În scurtã vreme, practicile sale pline de
imaginaþie l-au fãcut sã fie remarcat. Simþea însã
cã este nevoie de mai mult, pentru a fi luat în calcul
pentru urmãtoarea promovare. Aºa se face cã, în
cadrul ºedinþelor, Thomas
aborda o atitudine superioarã
faþã de omologii sãi de la
cã
celelalte sucursale: îºi lãuda
Credeþi sa
a
e
n
i
tehnicile de succes ºi chiar
atitud
l-ar
ã
v
i
le spunea altora cum ar
agres
uta sã
trebui sã procedeze pentru a
putea aj ã
fi mai eficienþi în activitatea
îºi ating
þelul?
de conducere.

PREMII, FAIM~, RECUNOA{TERE!
A[tept`m r`spunsurile dumneavoastr` pe adresa
redac]iei, telefonic sau prin e-mail. Datele de contact le
g`si]i \n caseta redac]ional`, la pagina 51 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!

Tom Peters

Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU
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Iat` c` mult proiectata [i mult
discutata Enciclopedie a Aeronauticii Rom#ne a debutat cu acest
prim volum consacrat industriei
na]ionale \n domeniu, realizat de doi
reputa]i speciali[ti \n materie [i,
totodat`, cronicari ferven]i ai tehnicii
alerian
de avia]ie: comandor (r) ing. V
Valerian
{erb`nescu [i locotenent-coman
locotenent-coman-dor (r) ing. Dumitru Badea
Badea.
O ac]iune demn` de toat` lauda,

av#nd \n vedere complexitatea [i
importan]a fenomenului, \ntinderea lui
\n timp, dar [i existen]a sincopat` a
surselor documentare, fapt ce a impus
o ampl` munc` de informare, o
deosebit` capacitate de sintez`.
Autorii \ncearc`, spun ei – [i noi
consider`m c` au reu[it \n mare
m`sur` –, s` construiasc` un modest
suport memoriei colective, pentru a
nu merge prea departe pe calea uit`rii
[i neg`rii oric`ror valori na]ionale \n
domeniul general al industriei [i, \n
special, al acestei industrii de v#rf care
a fost [i este aeronautica.
Buni cunosc`tori ai domeniului
abordat, cei doi valoro[i cercet`tori
[i ingineri structureaz` lucrarea pe
patru p`rti, corespunz#nd etapelor de
dezvoltare a industriei aeronautice
din Rom#nia, la care adaug` un
binevenit capitol ce eviden]iaz`
evenimentele mai semnificative din
domeniu, prezent#nd, totodat`, scurte biografii ale figurilor reprezentative
ce au f`cut oper` de pionierat ori
s-au afirmat cu putere \n lumea
creatorilor de aeronave.
De un interes aparte se bucur`
[i cele patru anexe, \n care este
prezentat`, cu multe date \n premier`, istoria construirii unor aeronave
rom#nesti, mai mult sau mai pu]in
cunoscute, inclusiv a proiectului ce
se voia a \nscrie ]ara noastr` \n
r#ndul statelor ce au produs avioane
supersonice, dar care nu a fost \mplinit.
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Fiecare capitol ofer` o analiz`
obiectiv` a caracteristicilor ce au marcat
cele patru etape – de pionierat,
industrial`, de restr#ngere, de relansare
– [i este urmat de lista avioanelor [i
planoarelor realizate \n acea perioad`,
fiind reproduse principalele caracteristici
[i siluetele lor.
Cititorul are posibilitatea, parcurg#nd aceast` carte, s` cunoasc`
intreprinderi [i institute a c`ror sarcin`
de c`p`t#i a fost dezvoltarea industriei
aeronautice autohtone.
Scris` cu aplomb, cu pasiune, cu
nedisimulat` tr`ire, lucrarea se
recomand`, \n fapt, singur`.
Generalul de brigad` (r) dr
dr..
Ucrain, ani \n [ir
Constantin Ucrain
colaborator statornic a numeroase
organe de pres` militare [i civile, autor
a 75 de lucr`ri [i monografii cu
tematic` inspirat` din tradi]iile de lupt`
ale poporului [i o[tirii rom#ne,
\ntreprinde [i prin aceast` carte o
ac]iune binevenit` de prezentare a
unor figuri de seam` din armata
noastr`, comandan]i care s-au
remarcat \n cea mai mare conflagra]ie
mondial`, distin[i pentru faptele lor de
arme cu importantul ordin “Coroana
Rom#niei”. Printre ei se num`r` [i
c#]iva veterani din For]ele Aeriene
Rom#ne, av#nd contribu]ii de seam`
\n ob]inerea de victorii \nsemnate at#t
pentru aeronautic`, c#t [i pentru
\ntegul front din Est sau din Vest.
Unul dintre ei
este generalul-locotenent (r) Vasile B`rboi, despre care
revista noastr` a mai
scris \n c#teva r#nduri, niciodat` ins`
\ndeajuns pentru ce a
reprezentat acest mare
[i distins ofi]er pentru
ap`rarea antiaerian` a
teritoriului, un suflet ales,
r`pit prematur dintre noi
de o crunt` boal`. Dumnezeu s`-l ierte [i cu drep]ii s`-l odihneasc`!
La 20 de ani, t#n`r sublocotenent,
comandant de sec]ie \n Regimentul 2
Artilerie Antiaerian`, Vasile B`rboi s-a
av#ntat \n lupte cu acela[i elan cu care
avea s-o fac` p#n` la sf#r[itul
r`zboiului, comb`t#nd cu eficacitate
avioanele inamice.
Autorul insist` \n carte asupra
calit`]ilor de comandant [i ofi]er de stat
major, dar [i a talentului de reputat
istoric pe care le-a probat cu str`lucire
generalul B`rboi, el \nsu[i autor a

numeroase lucr`ri de istorie a artileriei
antiaeriene, a armatei rom#ne.
Un alt erou al c`r]ii lui Ucrain este
generalul de flotil` aerian` Ion di
Cezare, avansat \ntre timp la gradul
de general-maior, singurul aviator
veateran \n via]` care de]ine cel mai
\nalt ordin de r`zboi, Ordinul Militar
”Mihai Viteazul “.
El a fost printre primii aviatori care
au plecat \n misiuni de lupt` chiar \n
\nt#ia zi – 22 iunie 1941 – a r`zboiului
de eliberare a Basarabiei, Bucuvinei
[i ]inutului Her]a. Marea distinc]ie a
ob]inut-o \n aceea[i zi cu al]i patru
renumi]i pilo]i de v#n`toare, a[i \ntre
a[i: c`pitanii Constantin CantacuzinoB#zu, Alexandru {erb`nescu, locotenentul Teodor Greceanu [i sublocotenetul Ion Milu.
La cei aproape 90 de ani (pe care
\i va implini la 18 august anul viitor),
Ion di Cezare, pre[edintele Ligii Aeriene Rom#ne, este, el \nsu[i, o istorie!
Via]a unui alt brav artilerist
antiaerian, cavaler al Ordinului
“Coroana Rom#niei”, este pezentat`
pe larg \n aceast` carte-document:
generalul de brigad` Gheorghe
Vasilescu, neopt al marelui George
Enescu, absolvent, ca [ef de
promo]ie, al Liceului Militar “{tefan
cel Mare”, din Cern`u]i. {i el s-a aflat
din primele luni ale r`zboiului \n focul
luptelor, ajung#nd p#n` la Odessa.
Revenit \n ]ar`, a participat, de la
\nceputul lunii iulie
1942 p#n` la 23
august 1944, la ac]iunile de lupt` ale
Regimentului 7 Artilerie Antiaerian`,
aduc#ndu-[i contribu]ia la ap`rarea
obiectivelor de importan]` strategic`
din Valea Prahovei.
Cu acelea[i
abnega]ie [i d`ruire [i-a \ndeplinit misiunile
de comandant [i pe Frontul de Vest,
p#n` la victoria final` asupra Germaniei naziste.
Alte c#teva pagini surprind
aspecte din activitatea de dup`
r`zboi a ofi]erului \n diverse func]ii,
\ntre care [i cele de comandant de
regiment de artilerie antiaerian`, [ef
de sec]ie [i de stat major \n diferite
comandamente. Impresionante sunt
relat`rile generalului veteran despre
\nt#lnirile sale, coresponden]a [i
prietenia legat` cu aviatori americani
\mpotriva c`rora a luptat \n timpul

c#t s-a aflat \n dispozitiv pe Valea
Prahovei.
“Carte frumoas`, cinste cui
te-a scris!” – spunea Arghezi. Ion
Drago[ Stinghe poate fi mul]umit.
Aprecierea se potrive[te de minune
[i volumului s`u, la care, dup` cum
m`rturise[te, a \nceput s` mediteze
cu mai bine de 20 de ani \n urm`.
Timp \n care [i-a chemat la ordine
memoria, [i-a consultat colegii de
promo]ie. Promo]ia de ofi]eri pilo]i
1942. Una din cele mai numeroase,
cu lupt`tori bravi, remarcabili pe
fronturile de lupt` \n tote categoriile
de avia]ie.
Autorul nu nareaz` pur [i simplu
fapte din [coal`, din unit`]ile de lupt`,
ci formuleaz` adesea judec`]i de

valoare asupra vremurilor, a
evenimentelor ce au marcat at#t de
profund zbuciumatul [i dramaticul
deceniu al cincilea al secolului trecut,
asupra tehnicii din dotare. Caracteriz#ndu-[i p#n` la am`nunt fo[tii
dasc`li, colegii, el re\nvie, cu o
limpezime de cristal, atmosfera acelor
ani, c#nd entuziasmul tinere]ii lor se
\mpletea, tulbur`tor, cu vitregiile
situa]iei \n care se aflau ]ara,
omenirea, m`cinate de un r`zboi
nemai\nt#lnit ca amploare [i duritate.
Este meritul fostului pilot de a
discerne din noianul at#tor \nt#mpl`ri
pe cele mai semnificative, care merit`
interes, \ndeamn` la medita]ie. Dar
[i de a [ti c#nd s`-[i ordoneze notele
spre momentele de exuberan]` sau
spre cele de restri[te, determinate de
pierderea unor fiin]e dragi, a
camarazilor s`i, c`rora le [i dedic`
lucrarea.
Este o carte despre [coala
caracterelor tari, crescute \ntr-o
atmosfer` cazon`, de ordine [i
disciplin` stricte, dar [i a unor tr`iri
pasionale f`r` de care avia]ia nu
poate fi conceput` niciodat` [i
niciunde.
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ANALIZE POLITICO-MILITARE
ATOTCUPRINZÃTOARE
Salutarã ideea Societãþii
Scriitorilor Militari ºi a Direcþiei
Administraþiei ºi Serviciilor de a
edita, trimestrial, aceastã revistã. Era
necesarã o publicaþie în care analizei
fenomenului militar contemporan
sã-i fie destinat un spaþiu
considerabil, în care sã-ºi exprime
opiniile analiºti de primã mãrime
asupra unor teme de interes nu numai
pentru militarul de carierã, ci ºi pentru
cetãþeanul ce se vrea mereu informat
asupra problemelor actuale ale
strategiilor statelor lumii, cu
deosebire ale marilor puteri în
chestiuni vitale ale omenirii.
Aflatã la numãrul 3 (2 din acest
an), „Lumea Militarã” supune
atenþiei cititorului studii ºi articole
foarte documentate, analize de mare

fineþe ºi profunzime ce vizeazã realitatea pe mapamond, dar ºi din unele
þãri ºi zone fierbinþi.
Nu pentru cã deschide sumarul
publicaþiei ne-am propus sã evidenþiem,
dintru început, eseul politic al doctorului
Cornel Codiþã, ci pentru modul extrem
de realist, curajos, în care abordeazã
statutul actual ºi viitor al Uniunii
Europene, pentru stilul sãu incisiv,
proiectiv, debordant. Dupã cum, interesante ni s-au pãrut ºi opiniile doctorului
Sorin Lungu, din „Relaþiile U.E. –
SUA”, relaþii pe care autorul le întoarce
pe toate feþele, cu argumente dintre cele
mai convingãtoare. Cum nu se poate
mai nimerit, articolele „Sfinxul
american” ºi „Ordinea post modernã”
ale lui Mihai Zodian vin nu numai sã
completeze unele idei, dar ºi sã le

Revista literaturii [i artelor

STUDII
LABORIOASE
Cea de-a doua ediþie a cunoscutei
reviste editate de Institutul Naþional de
Medicinã Aeronauticã ºi Spaþialã
rãspunde, prin tematica articolelor ºi
studiilor publicate, unei palete largi de
probleme ce preocupã atât personalul
aeronavigant, cât ºi întreg efectivul
Forþelor Aeriene. Putem spune cã revista
se adreseazã nu doar persoanelor aflate
sub incidenþa unor boli, ci tuturor celor
ce doresc sã-ºi pãstreze sãnãtatea.
ªi ne referim, cu deosebire, la studiul
despre osteoporozã întreprins de doctorii
Marius Boar, Mirela Anghel ºi Dragoº
Popescu, ale cãrui concluzii au început
sã fie fãcute publice încã din numãrul
anterior, când au fost trecute în revistã
principalele aspecte de epidemiologia,
fiziopatologia ºi cauzele ce determinã
aceastã boalã ce afecteazã tot mai mulþi
oameni, în special pe cei aflaþi în a doua
parte a vieþii. În numãrul pe care îl
semnalãm sunt prezentate clinica
osteoporozei ºi diagnosticul ei, care se
bazeazã, în special, pe tehnicile ce þin de
mãsurarea densitãþii minerale osoase.
De la doctorul Florica Nãftãnãilã –
Mali, a cãrei prestigioasã semnãturã
ne-am bucurat sã o vedem pe mai multe
articole din fiecare numãr al revistei
noastre, ºi profesor doctor Mihai
Zamfirescu, aflãm cât de important este
diagnosticul precoce în poliartrita
reumatoidã. Un alt material al cãrei
coautor este distinsa doamnã doctor ne
aduce la cunoºtinþã beneficiile ºi riscurile
în administrarea aspirinei. Banala,
chipurile, dar ºi atât de necesara aspirina
poate avea, iatã, ºi o serie de efecte
nedorite.
Hipertensiunea, un pericol care
creºte o datã cu vârsta, este abordatã în
douã articole distincte, din care se pot trage
multe învãþãminte. Este vorba despre
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extindã asupra direcþiilor principale de
acþiune ale celei mai active þãri de pe
glob în domeniul politicii externe ºi al
terorismului.
Ce se petrece în unele state ale
cãror probleme spinoase privesc

deopotrivã ºi comunitatea internaþionalã aflãm parcurgând articolele
despre Ucraina, Uzbekistan, Iran,
Pakistan. Un amplu interviu, plin de
învãþãminte, acordã, în aceastã ediþie
a revistei, generalul doctor Eugen
Bãdãlan, ºeful Statulul Major
General, unui trio de aºi în domeniul
comunicãrii : Liviu Viºan (zis ºi
„Mareºalul”), Alexandru Mihalcea,
aflat încã sub euforia atenþiei pe care
societatea civilã ºi înaltele instituþii
ale statului au acordat-o împlinirii a
145 de ani de existenþã a Bibliotecii
Militare Naþionale, pe care o conduce
de câþiva ani buni, ºi Adrian Pandea,
directorul publicaþiei ºi al Editurii
Militare.
Demne de reþinut, de asemenea,
suita articolelor ºi informaþiilor
publicate sub genericul „Maºina
Timpului” ºi „Mapamond politicomilitar”.

aspectele noi dezvãluite de doctorii Mirela
Anghel ºi Marius Boar în evaluarea
pacienþilor hipertensivi ºi de studiul de caz
„Particularitãþi ale H.T.A. ºi T.B.C.” al
doctorului Carmen Maria Gheorghiu.
Autori ai unor apreciate studii la
congrese ºi reuniuni internaþionale,
conferenþiarul universitar doctor Marian
Macri ºi doctorul rezident Simona
Berbecar prezintã, în articolul „Infecþiile
de tract urinar – etiologie ºi fenotipuri
de rezistenþã la antibiotice ale
microorganismelor”, rezultatele unor
cercetãri efectuate la Institutul Naþional
de Medicinã Aeronauticã ºi Spaþialã
asupra a 1.250 de uroculturi. Concluziile acestui demers ºtiinþific, de o
deosebitã importanþã pentru specialiºti,
dar ºi pentru cei mai puþin avizaþi,
reprezintã rezultatul unui efort
întreprins, timp de un an ºi jumãtate,
de specialiºtii institutului.
Directorul I.N.M.A.S., colonelul
doctor Marian Macri, ºi neobosita
doamnã doctor Mirela Anghel
evidenþiazã aspectele medico-legale ale
evacuãrii aeromedicale, un domeniu
fascinant al medicinii, cum îl
caracterizeazã autorii, ºi despre care
publicaþia noastrã a relatat în fiecare
numãr „CER SENIN”.

Am încercat sã caracterizãm
prin aceste cuvinte numãrul 4 al
renãscutei reviste „Viaþa militarã”,
îmbogãþitã, înnobilatã cu aspecte
dintre cele mai reprezentative din
varii domenii ale culturii militare ºi
nu numai.
Memorialisticã, prozã scurtã,
fragmente de roman, cronicã literarã,
poezie – ºi ce poezie de substanþã ! –
, picturã, cinematografie, muzicã, artã
fotograficã, reportaje din teatrele de
operaþii, jurnale de
campanie, însemnãri
etc. Toate aceste
genuri sunt admirabil
reprezentate
în
publicaþia ce îl are ca
redactor ºef pe
energicul ºi temerarul
om de condei, maiorul
Dan Gâju, iar ca redactori tineri ofiþeri de
mare talent. Colaboratori – nume afirmate
cu zeci de ani în urmã
în presa militarã, dar ºi
nume noi, care þin sus
ºtacheta calitãþii.
Din paginile acestei interesante
ediþii a revistei rãzbate un suflu nou:
mai cald, mai tineresc, mai exuberant,
mai romantic, poate ºi datoritã fetelor,
cãrora, fie cã semneazã materiale, fie
cã sunt subiect de (foto)reportaj, li sa acordat, probabil ºi sub impulsul
frumuseþii lor, o bunã parte din spaþiul
publicaþiei.
Cele 64 de pagini ale revistei, de
o calitate graficã ºi cu o ilustraþie
demnã de toatã lauda, ne poartã în
temutele ºi imprevizibilele spaþii din
teatrele de operaþii din Irak ºi

Afganistan, rãscolite de explozii, pe
frontul nevãzut al serviciilor de
informaþii („Destine tragice” – Eugen
Cristescu), în lumea almei mater
militare, în care fetele, una mai
chipeºã decât alta, au început sã
pãtrundã în pas alergãtor, a memoriilor de rãzboi, bine reprezentate de
amintirile colonelului (r) Mircea
Mãcelaru ºi cãpitanului Vladimir
Kiriþescu, în paginile dedicate fostului
general Ion Eremia, întâiul redactor
ºef al „Glasului
Armatei”, ca apoi sã
ne delecteze cu unele
dintre creaþiile cele
mai recente ale consacraþilor
poeþi
militari
Vasile
Ursache ºi Ion
Mârzac, cu superbele
peisaje ale pictorului
de la Salonul de Arte
Plastice al Armatei,
Marcel Chiþac.
Foarte instructiv
este ºi interviul pe
care
neobositul
colonel (r) Vasile
Moldovan îl ia profesorului
universitar doctor Ion Rotaru, dupã
cum, în acelaºi spirit al respectãrii
adevãrului, trebuie amintite ºi
confesiunile necenzurate ale fostului
ºef al Marelui Stat Major ºi ministru
al apãrãrii, Ion Coman.
De excepþie este ºi ilustraþia. Am
fost plãcut surprinºi sã constatãm cã
redactorii revistei mânuiesc cu
pricepere ºi dezinvolturã nu doar
condeiul, ci ºi aparatul de fotografiat.
Cât despre fotografiile maestrului
Eugen Mihai, cuvintele sunt de prisos.

Pagini realizate de comandor (r) PETRE B@N~
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INFORMA}II UTILE

UNIFORMA MILITARÃ
Documentele
ce reglementeaz`
portul uniformei militare:
1. L-6/2.000, Regulamentul de descriere
[i port al uniformelor militare;
2. Ordinul nr. M.119 din 19.07.2004, pentru modificarea L-6.

Se interzice:
1. Portul ]inutei
mozaic de culori \n ora[,
de c`tre to]i militarii, cu
excep]ia situa]iilor \n
care se execut` deplas`ri organizate la c#mpul de instruc]ie, la
aplica]ii, \n poligoane
sau la alte activit`]i ordonate;
2. Portul articolelor
de echipament de alte
culori [i modele dec#t
cele stabilite de regulamentul L-6/2.000;
3. Portul combinat al
articolelor de var` cu
cele de iarn`;
4. Portul combinat al
articolelor din mozaic
de culori cu articole din
camgarn, fresco, postav
etc.;
5. Portul mantalei de
ploaie cu gulerul ridicat,
descheiat` la nasturi sau
cu cordonul ne\ncheiat;
6. Portul puloverului
cu epole]i f`r` veston [i
al puloverului pe g#t la
]inuta de ora[;
7. Purtarea uniformei militare rupt`, murdar`, ne\ntre]inut`,
indiferent de situa]ie.

50

Achizi]ionarea
uniformei militare:
Se realizeaz` prin
intermediul unit`]ii militare la care sunte]i \ncadra]i, \n conformitate cu
solicit`rile din fi[a de
eviden]` a cotei p`r]i valorice anuale.

Pagin` realizat`
cu sprijinul
Biroului Asigurare
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din SMFA
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