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C`pitan-comandor

DUMITRU BERBUNSCHI

Semn`tur` descifrabil`Semn`tur` descifrabil`
Pentru cei mai mul]i dintre oameni, semn`tura este un act de onoare.
Este semnul vizibil al unei responsabilit`]i asumate [i imaginea condensat`

a personalit`]ii umane din umbra faptei s`v#r[ite. Este girul \mputernicirii,
pecetea legalit`]ii [i sigiliul f`r` margini peste o \nf`ptuire restr#ns` la esen]a
ei, adunat` deasupra unui semn simplu, de \ncheiere. Este pa[aportul
ac]iunii. Simbolul libert`]ii, autentificat de fapte. Garan]ia conven]ional`
a unei capabilit`]i.

Sub cerul p`s`rilor, \n lumea oamenilor, pentru care c#mpul de b`t`lie
se \ntinde de la soare p#n` la noi, iar prima linie \mbrac` p`m#ntul
ateriz`rilor, semn`tura este piatra de \nceput [i cheia de bolt` a fiec`rui
zbor. A oric`rei misiuni. St#lpul secundelor p`g#ne, balan]a \ncruci[at`
\n c`tarea armei a]intite spre cerul confrunt`rilor r`zboinice, rafala de plu[
a  “ochilor ” radar [i urgia de foc a rachetei lansate. Sub semn`tur` se iau
\n primire aeronavele, cu semn`tur` se valideaz` zborurile, prin semn`tur`
pilotul d` mersului biped aripi [i spune  “r`mas bun ” cerului.

Sunt oameni cu semn`turi elaborate, greu de descifrat, \ngem`n#nd o
simbolistic` personal` [i o criptografie consacrat`, exersate \ndelung [i finisate
de vreme. Dar sunt [i semn`turi simple. Ca oamenii.

Semn`turile sunt ca [i zborurile. |ntre repere stricte [i cu finalitate
determinat`, purt#nd cu sine aburul cald al omului nev`zut, semn`tura
tangenteaz` zborul [i las` \n urm` semnul trecerii, ca o d#r` de condensare
\n gerul uscat al \n`l]imilor. {i astfel, devine clar` [i limpede ca un zbor.

Dar, zborul trece. Se duce \n amintire, str#ng#nd la un loc p`r]i de
via]` tr`it` \n aer, \ntre baierele unei realit`]i palpabile, \mpletind firele
nev`zute ce leag` omul de cer [i fac din zbor un \nscris lizibil.

Decolat pentru a salva o via]` de om, sau fulger#nd noaptea cu
tunetul for]ajului \ntr-o interceptare oportun`, b`t`torind rutele aeriene
dintre Estul Europei [i Vestul Asiei, sau schimb#nd fusele orare cu
repeziciunea zborului supersonic, patrul#nd deasupra zonelor fierbin]i,
sau cobor#nd pe p`m#nt rosturile solidarit`]ii umane iscate la vreme
de potop, pilotul semneaz`.

Dus fiind zborul, semn`tura r`m#ne. Punct fix la cap`tul unei
fapte. A unei \mpliniri.

Descifrabil` semn`tur`.
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11-18 septembrie 2005

|n perioada 11–18 septembrie
2005, [eful Statului Major al
For]elor Aeriene Rom#ne,

generalul-locotenent GHEORGHE
CATRINA, a luat parte la cea de-a
doua \nt#lnire a absolven]ilor inter-
na]ionali ai Univerist`]ii Na]ionale de
Ap`rare (NDU) a Statelor Unite ale
Americii, la care au mai participat 73
din fo[tii studen]i ai celor dou`
facult`]i militare americane. Reuni-
unea oficial` de la Washington DC
s-a desf`[urat \ntr-o atmosfer`
cordial`, de cald` camaraderie [i
respect mutual, contribuind la mai
buna cunoa[tere reciproc`.

Gazdele americane au prezentat
pe larg fo[tilor studen]i ai NDU un set
de probleme legate de:  importan]a
deosebit` acordat` de guvernul
Statelor Unite programului de preg`-
tire a studen]ilor interna]ionali,
con]inutul [i evolu]ia acestui program;

 principalele schimb`ri survenite \n
ultimii ani \n programele de \nv`]`-
m#nt ale celor dou` facult`]i din
cadrul Universit`]ii Na]ionale de Ap`-
rare, \ntre care [i introducerea
cursului destinat combaterii teroris-
mului;  modalit`]ile de accesare a
bazelor de date destinate programelor
de \nv`]`m#nt din bibliotecile ameri-
cane;  viziunea politico-militar` a
responsabililor Pentagonului asupra
principalelor evenimente interna]io-
nale;  rolul Departamentului pentru
Siguran]a Teritorial` \n rezolvarea
situa]iilor interne de criz` provocate
de ultimele fenomene naturale catas-
trofale;  programul guvernului
Statelor Unite de stabilizare [i recon-
struc]ie a diferitelor regiuni ale glo-
bului;  perspectivele luptei anti-
teroriste [i ale stabilit`]ii strategice \n
lume;  priorit`]ile strategice ale
Administra]iei George W. Bush; 
perspectivele politice pentru Europa
[i Asia. Pe marginea acestei inform`ri
au avut loc discu]ii deosebit de intere-
sante [i utile.

|n cadrul reuniunii, un num`r de
patru generali, absolven]i str`ini ai
NDU, care s-au remarcat \n diferite
misiuni interna]ionale \n favoarea
p`cii, au fost recompensa]i cu
expunerea fotografiilor \n Holul de
Onoare al Universit`]ii, activitate la
care a participat [i amiralul Edmund
Giambastiani, vicepre[edinte al
Statului Major |ntrunit.

{EFUL   STATULUI  MAJOR
AL  FOR}ELOR  AERIENE

A  PARTICIPAT  LA  REUNIUNEA  OFICIAL~
A  ABSOLVEN}ILOR

UNIVERSIT~}II  NA}IONALE
DE  AP~RARE  (NDU)

A  STATELOR  UNITE  ALE  AMERICII
De asemenea, participan]ii la

festivit`]ile [i simpozionul de la
Universitatea de Ap`rare a SUA au
vizitat noul Memorial dedicat Celui
De-al Doilea R`zboi Mondial, precum
[i noul sediu al Muzeului Aerului [i
Spa]iului.

Pe timpul vizitei \n SUA, generalul-
locotenent Gheorghe Catrina a avut
o \nt#lnire de lucru cu Bruce Lemkin,
subsecretarul de stat al For]elor
Aeriene pentru Afaceri Interna]ionale,
care [i-a manifestat interesul pentru
programul rom#nesc de dotare cu
avioane multirol. Cu acest prilej,
demnitarul american a propus trimi-
terea \n SUA a trei ofi]eri din For]ele
Aeriene Rom#ne, care s` se familiari-
zeze cu operarea avionului F-16.

Fondurile necesare acestei activit`]i
vor fi asigurate de guvernul american,
prin JCTP (Joint Contact Training
Program – Programul de Preg`tire
Comun).

Agenda de lucru a vizitei a cuprins
[i participarea [efului Statului Major
al For]elor Aeriene Rom#ne la Confe-
rin]a AFA (Air Force Association –
Asocia]ia For]elor Aeriene), prilej cu
care generalul-locotenent Gheorghe
Catrina a avut o \nt#lnire de lucru cu
generalul Michael Moseley, [eful
Statului Major al USAF, care [i-a
manifestat inten]ia de a reveni \n
Rom#nia, dup` ce, cu c#]iva ani \n
urm`, a participat la Mitingul Aerian
Interna]ional de la Timi[oara.
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19-21
septembrie 2005

{eful Statului Major al For]elor
Aeriene Rom#ne, generalul-locote-
nent GHEORGHE CATRINA, a

efectuat, \n perioada 19–21 septembrie
a.c., o vizit` de lucru \n Fran]a, la
invita]ia [efului Statului Major al
For]elor Aeriene Franceze, generalul
de armat` Richard Wolsztynski.

Pe timpul vizitei, delega]ia militar`
rom#n` a fost oaspetele Bazei 117
Aerian`, Bazei 705 Aerian` Tours, Bazei
921 Aerian` Taverny, Bazei 709 Aerian`
Cognac, precum [i Comandamentului
{colilor For]elor Aeriene. Cu acest
prilej, gazdele au prezentat pe larg
istoria de o sut` de ani a avia]iei
franceze, componen]a [i misiunile
For]elor Aeriene Franceze \n momentul
de fa]`, relev#ndu-se prezen]a, pe toate
continentele, a unor baze aeriene
franceze dispun#nd de multiple capabi-
lit`]i de dislocare rapid`, \n orice
situa]ie.

VIZITA
DE LUCRU
A  {EFULUI
STATULUI  MAJOR
AL
FOR}ELOR  AERIENE
|N  FRAN}A

De asemenea, a fost prezentat siste-
mul actual francez de preg`tire de
lupt` a pilo]ilor pe dou` faze de
antrenament, precum [i a simula-
toarelor de zbor [i a avioanelor desti-
nate antrenamentului (ALPHA JET –
pentru faza a doua). Gazdele s-au
referit [i la organizarea, misiunile [i
capabilit`]ile Centrului de Opera]ii
Aeriene (CDAOA), detaliind modul [i
procedurile de ac]iune pentru gestio-
narea spa]iului aerian na]ional.

Delega]ia rom#n` a luat cuno[tin]`,
\n cadrul CASPOA, despre modul de
instruire a ofi]erilor francezi [i str`ini
\n domeniul comenzii/controlului
aerian.

|n cadrul convorbirilor oficiale au
fost abordate [i probleme referitoare la
organizarea [i structura actual` ale
For]elor Aeriene Rom#ne, planurile de
perspectiv` [i principalele domenii de
reform`, modul de desf`[urare a proce-

sului de selectare, formare, instruire [i
perfec]ionare profesional` a persona-
lului categoriei noastre de for]e.

Tematica discu]iilor bilaterale a mai
cuprins aspecte legate de posibilit`]ile
pe care le are partea rom#n` \n ce
prive[te asigurarea transportului stra-
tegic cu aeronave C-130 Hercules,
precum [i de misiunile, rolul [i perspec-
tivele ap`r`rii aeriene \n cadrul NATO
(NATINEADS).

|ntreaga vizit` s-a desf`[urat \ntr-o
atmosfer` de cald` prietenie [i \n]ele-
gere, pun#nd \n eviden]` raporturile
cordiale dintre cele dou` p`r]i, dorin]a
comun` de a dezvolta [i multiplica
leg`turile de colaborare dintre For]ele
Aeriene Rom#ne [i For]ele Aeriene
Franceze.

{tiri pe scurt

 Reuniunea Comitetului pentru
Hardware al Organiza]iei pentru Mana-
gementul Sistemului de Comand`-
Control Aerian al NATO (09 – 15.10,
Polonia–Var[ovia).

 Reuniunea Comitetului pentru
Naviga]ie, Comunica]ii [i Supraveghere
al Comitetului NATO pentru Mana-
gementul Traficului Aerian (04 – 08.10,
Belgia–Bruxelles).

 Conferin]a Comandan]ilor For-
]elor Aeriene (01–05.10, Turcia–Izmir).

 Participare la misiunea „CER
DESCHIS” – Germania [i Rom#nia
deasupra Serbiei [i Muntenegru (03–
07.10, Serbia-Muntenegru).

 Conferin]a anual` a Membrilor
Grupului Tehnic de Coordonare a
Aeronavelor C-130 (16–30.10, SUA–
Atlanta).

 Reuniunea Comitetului NATO
pentru Ap`rare Aerian` (10–15.10,
Belgia–Bruxelles).

 Vizita unui grup de studen]i
militari rom#ni la Academia For]elor
Aeriene din Cehia (17–20.10, Cehia–
Brno).

 Reuniunea Comitetului pentru
Software al Sistemului de Comand`-
Control Aerian al NATO (25–29.10,
Belgia–Glons).

 Reuniunea grupului de lucru pe
probleme de transport aerian (17–21.10,
Turcia–Istanbul).

 Reuniunea Grupului exper]ilor
tehnici \n electronic` pentru ap`rarea
aerian` al Comitetului NATO pentru
Infrastructur` (16–22.10, Portugalia–
Estoril).

 Participarea Comandantului
Comandamentului Opera]ional Aerian
Principal, general de flotil` aerian`
F`nic` C#rnu, la Reuniunea Extraor-
dinar` a Comitetului Director al
Organiza]iei pentru Managementul
Sistemului de Comand`-Control al
NATO (17–18.10, Belgia–Bruxelles).

 Seminarul Biroului de Programe
Regionale al Organiza]iei pentru Mana-
gementul Sistemului de Comand`-
Control Aerian al NATO (24–26.10,
Belgia–Bruxelles).
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– |n aceast` etap` de profunde
clarific`ri conceptuale, de aliniere la
standardele NATO, v` adresez, domnule
general de flotil` aerian`, rug`mintea de
a ne preciza locul [i rolul Comandamen-
tului Opera]ional Aerian Principal
(COAP) \n structura de comand`-control
na]ional` [i \n cadrul Alian]ei Nord-
Atlantice.

– Comandamentul Opera]ional Comandamentul Opera]ional Comandamentul Opera]ional Comandamentul Opera]ional Comandamentul Opera]ional Aerian PrincipalAerian PrincipalAerian PrincipalAerian PrincipalAerian Principal
este structura specializat` a Statului Major al For]elor
Aeriene care realizeaz` controlul opera]ional al for]elor
[i mijloacelor, at#t pe timp de pace, pentru instruc]ia \n
zbor, rezolvarea unor situa]ii de urgen]`, interven]ii la
calamit`]i [i participarea la opera]ii de stabilitate [i sprijin
\n teatrele de opera]ii, c#t [i \n situa]ii de criz` [i conflict,
pentru planificarea [i executarea opera]iilor aeriene. |n
fapt, pe \n]elesul tuturor, COAP r`spunde de ap`rarea
spa]iului aerian al ]`rii, de siguran]a traficului aerian,
precum [i de \ntrebuin]area for]elor care ac]ioneaz` \n
mediul aerian, fiind singura structur` din armat`
abilitat`, \nzestrat` [i preg`tit` \n acest sens.

Pe timp de pace, Pe timp de pace, Pe timp de pace, Pe timp de pace, Pe timp de pace, COAP exercit` controlul
opera]ional (OPCON) asupra for]elor puse la dispozi]ie
de Statul Major al For]elor Aeriene prin transfer de
autoritate [i asupra for]elor de ap`rare aerian`, aflate
\n serviciul de lupt`, din cadrul For]elor Terestre [i
Navale.

Pe timp de criz` [i conflict, Pe timp de criz` [i conflict, Pe timp de criz` [i conflict, Pe timp de criz` [i conflict, Pe timp de criz` [i conflict, COAP asigur`
Componenta Aerian` a COp|. Componenta Aerian`
exercit` controlul opera]ional (OPCON) asupra for]elor
aeriene opera]ionalizate [i asupra for]elor de ap`rare
aerian` din cadrul For]elor Terestre [i Navale.

Datorit` rela]iilor str#nse dintre atribu]iile [i
responsabilit`]ile Componentei Aeriene, a cerin]elor
de control al spa]iului aerian [i ap`rarea aerian`,
comandantul acesteia reprezint` Autoritatea deAutoritatea deAutoritatea deAutoritatea deAutoritatea de
Control a Spa]iului Control a Spa]iului Control a Spa]iului Control a Spa]iului Control a Spa]iului Aerian Aerian Aerian Aerian Aerian (ACSA) [i \ndepline[te [i

func]ia de comandant al comandant al comandant al comandant al comandant al Ap`r`rii Ap`r`rii Ap`r`rii Ap`r`rii Ap`r`rii Aeriene Aeriene Aeriene Aeriene Aeriene (Ap.A).
|nc` din timp de pace, for]ele [i mijloacele

destinate supravegherii aeriene, Poli]iei Aeriene [i
comenzii-controlului acestora, \n func]ie de situa]ie,

\[i pot executa misiunile sub comanda NATO. |n acest
sens, Centrul de Comand` Raport din COAP exercit`
comanda [i controlul for]elor de supraveghere aerian`
[i Poli]ie Aerian` sub autoritatea SACEUR, \n
subordinea CAOC-ului \n a c`rui zon` de responsa-
bilitate se afl`, nivelul de preg`tire [i dotare a acestora
permi]#nd transferul de autoritate \nc` din prima zi a
integr`rii \n Alian]`.

|n caz de agresiune asupra Rom#niei,|n caz de agresiune asupra Rom#niei,|n caz de agresiune asupra Rom#niei,|n caz de agresiune asupra Rom#niei,|n caz de agresiune asupra Rom#niei,
ministrul ap`r`rii na]ionale transfer` autoritatea
asupra for]elor aeriene opera]ionalizate c`tre
Comandamentul Suprem al For]elor Aliate din Europa
(SACEUR). |n aceast` situa]ie, conducerea ac]iunilor
for]elor aeriene puse la dispozi]ia NATO se realizeaz`
de c`tre Comandamentul Componentei Aeriene
(CCAir), prin Centrul de Opera]ii Aeriene Multina]ional
(CAOC) \n a c`rui subordine se afl` Centrul de
Comand` Raport (CRC) din COAP.

– Este cunoscut  faptul c`, la finalul
anului 2004, s-au cristalizat unele idei
[i direc]ii privind „unificarea” comanda-
mentelor opera]ionale. V` rog, domnule
general, s` ne preciza]i stadiul de aliniere
la structurile Alian]ei, din acest punct de
vedere, precum [i nivelul de actualizare
a legisla]iei na]ionale pentru atingerea
acestui obiectiv.

– De fapt, a fost vorba despre a[ezarea rela]iilor
de comand`-control \n ordinea fireasc` a lucrurilor,
pentru ca efortul militar realizat de c`tre toate
structurile lupt`toare din armat` s` fie oportun [i
eficient. Bine\n]eles c` experien]a [i modelele
structurilor NATO \n domeniu au stat la baza discu]iilor
respective.

Planificarea [i executarea viitoarelor opera]ii
necesit` cre[terea rolului abord`rii \ntrunite [i
multilaterale. Viitoarele opera]ii vor fi mai complexe [i
multidimensionale, iar for]ele vor trebui s` se adapteze
cu rapiditate la schimb`rile opera]ionale, de la lupta
de mare intensitate la opera]ii de pace [i stabilitate.

Putem afirma c` For]ele Aeriene se afl` \n plin
proces de aliniere la structurile Alian]ei, proces \n care
s-au f`cut [i se fac pa[i importan]i. Accentul s-a pus
[i se va pune pe \ndeplinirea urm`toarelor cerin]e:

 adaptarea legisla]iei na]ionale pentru a
permite: utilizarea spa]iului aerian na]ional de c`tre
mijloace de ap`rare aerian` ale Alian]ei; transferul
de autoritate [i trecerea unor unit`]i de ap`rare
aerian` na]ional` sub comanda [i controlul
opera]ional ale Comandantului Suprem al For]elor
Aliate din Europa; prezen]a unor for]e ale unor state
membre NATO pe teritoriul Rom#niei pentru \nt`rirea
ap`r`rii aeriene \n unele situa]ii;

 asigurarea capabilit`]ilor pentru: schimbul de
informa]ii radar cu sistemul NATO; comunica]ii militare
necesare transmiterii situa]iei aeriene [i a ordinelor
de misiune; asigurarea infrastructurii (aerodromuri)
pentru ac]iunile de Poli]ie Aerian`; implicarea
autorit`]ilor na]ionale aeronautice \n utilizarea flexibil`
a spa]iului aerian, \n preg`tirea operatorilor de trafic
aerian civil pentru dirijarea aeronavelor NATO, \n
conformitate cu procedurile Alian]ei [i integrarea
senzorilor radar civili \n sistemul na]ional de suprave-
ghere; actualizarea concep]iei [i a planurilor pentru
ap`rarea aerian` integrat` a Rom#niei, pentru a
reliefa noul statut al ]`rii noastre \n cadrul Alian]ei;

 asigurarea condi]iilor de integrare a spa]iului
aerian [i a for]elor de ap`rare aerian` \n sistemul
NATO, av#ndu-se \n vedere: num`rul, compunerea
[i tehnica cu care vor fi dotate for]ele puse la dispozi]ia
SACEUR; restric]iile impuse de Rom#nia privind
utilizarea acestor for]e; desemnarea autorit`]ii
na]ionale pentru controlul spa]iului aerian [i stabilirea
responsabilit`]ilor acesteia;

 adoptarea procedurilor, standardelor, limbajului
comun, st`rilor de preg`tire pentru lupt`, \n func]ie de
decizia na]ional` [i asumarea comenzii opera]ionale,
pentru \ndeplinirea misiunilor \n cadrul Alian]ei;

 asigurarea particip`rii la misiuni [i exerci]ii
multina]ionale.

– |n evolu]ia \n cariera militar`,
pentru ofi]eri [i subofi]eri, av#nd \n
vedere prevederile „Ghidului carierei
militare” [i, deopotriv`, necesit`]ile
For]elor Aeriene Opera]ionale, care
crede]i c` este etapa optim` pentru a

Comandantul
For]elor Aeriene

Opera]ionale

[i comandant al
Comandamentului

Opera]ional

Aerian Principal,
domnul general

de flotil` aerian`

F~NIC~ C@RNU

COMANDAMENTUL  OPERA}IONAL
AERIAN PRINCIPAL –

o structur` la nivelul cerin]elor Alian]ei Nord-Atlantice

COMANDAMENTUL  OPERA}IONAL
AERIAN PRINCIPAL –
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ocupa func]ii \n Centrul de Opera]ii
Aeriene?

– |ntrebarea dumneavoastr` necesit` mai multe
r`spunsuri, deoarece atunci c#nd vorbim de
componenta uman` trebuie s` ne g#ndim la mai multe
aspecte. Unul din acestea este legat de preg`tirea
de baz` pe care trebuie s-o aib` un aspirant la o
func]ie \n Centrul de Opera]ii Aeriene. Ea trebuie
s`-[i aib` un fundament \n preg`tirea acumulat` \n
institu]ia de \nv`]`m#nt absolvit`, fiind apoi
perfec]ionat` prin cursuri de specialitate organizate
at#t \n cadrul institu]iilor militare de \nv`]`m#nt, c#t [i
\n unit`]i sau chiar \n Centrul de Opera]ii Aeriene. |n
momentul de fa]`, ]inem o str#ns` leg`tur` cu toate
institu]iile militare de \nv`]`m#nt pentru ca, \mpreun`,
s` putem s` g`sim solu]ia cea mai bun` privind
programa [i procesul de \nv`]`m#nt, potrivit cerin]elor
func]iilor din statul de \ncadrare al Centrului de Opera]ii
Aeriene. Nu ne limit`m \ns` la aceasta. Spre exemplu,
un bun ofi]er de radioloca]ie, care \n cadrul Centrului
de Opera]ii Aeriene va ocupa o func]ie foarte probabil
\n cadrul compartimentului supraveghere aerian`, va
avea nevoie de o preg`tire suplimentar` pentru
cunoa[terea [i lucrul cu aparatura de supraveghere
aerian` automatizat`. Prin analogie, un navigator cu
dirijarea, oric#t de preg`tit [i talentat ar fi, are nevoie
s` cunoasc` specificul dirij`rii la interceptare de la
aparatura automatizat` [i procedurile standard NATO
care se aplic` \n Centrul de Opera]ii Aeriene. |n acest
sens, organiz`m cursuri cu personalul din unit`]ile
subordonate pentru cunoa[terea specificului muncii
cu aparatura automatizat` de comand`-control. Acest
lucru are o dubl` utilitate: asigur` personal preg`tit
s` lucreze \n cadrul Centrului de Opera]ii Aeriene, dar
[i \n viitoarele structuri ale Sistemului de Comand`-
Control Aerian Na]ional (SCCAN).

|n concluzie, un ofi]er foarte bine preg`tit \n SAFA,
cu abilit`]i pe domeniul func]iei [i cu o minim`
experien]` profesional` \n unitatea de lupt`, poate
aspira la \ncadrarea unei func]ii \n COAP dac`
\ndepline[te criteriile „Ghidului de carier` militar`“,
urm#nd ca specializarea pe post s-o efectueze \n noua
structur`.

– Cum aprecia]i, domnule general,
preg`tirea for]elor opera]ionale care
execut` serviciul Poli]ie Aerian`?

– Pot afirma f`r` s` gre[esc c` preg`tirea for]elor
opera]ionale care execut` serviciul Poli]ie Aerian` a
\nceput \nc` \nainte de accederea oficial` a Rom#niei
\n NATO. Pentru executarea unei astfel de misiuni –
specific` \n timp de pace \n cadrul sistemului de ap`rare
aerian` integrat` al NATO (NATINADS) – trebuie
\ndeplinite trei condi]ii: s` ai personal navigant [i de sol
preg`tit s` ac]ioneze conform standardelor Alian]ei
pentru aceast` misiune, s` dispui de un echipament
de comand`-control care \mpreun` cu senzorii radar
[i sistemul de comunica]ii s` se \ncadreze \n cerin]ele
minime militare ale NATO [i, nu \n ultimul r#nd, s` ai, la
nivelul bazelor aeriene, aeronave [i infrastructura
necesar` care s` asigure executarea acestor misiuni
la standardele stabilite. Pentru implementarea
standardelor [i men]inerea For]elor Aeriene
opera]ionale la nivelul acestora au fost necesare eforturi
intense at#t la palierul conducerii For]elor Aeriene [i al
unit`]ilor, c#t [i al personalului desemnat pentru astfel
de misiuni.

A fost demarat un program intens de preg`tire a

pilo]ilor din bazele aeriene [i a navigatorilor cu
interceptarea din Centrul de Opera]ii Aeriene pentru
executarea misiunilor de Poli]ie Aerian`. Exist` [i lec]ii
\nv`]ate, de care ]inem seama \n vederea \mbun`t`]irii
execut`rii acestor misiuni. Le vom avea \n vedere [i \n
preg`tirea execut`rii viitoarelor misiuni dincolo de
grani]ele ]`rii, pentru c`, doresc s` precizez, Rom#nia
preg`te[te participarea la asigurarea serviciului  Poli]ie
Aerian  ̀pentru ]̀ rile baltice \n a doua parte a anului 2007.

Evalu`rile f`cute p#n` acum pe linia execut`rii
serviciului Poli]ie Aerian` de c`tre speciali[ti ai NATO
ne-au adus calificative foarte bune. Ele [i-au g`sit
acoperirea [i \n practic`. |n lunile martie [i aprilie, c#nd
ne-am confruntat cu dou` situa]ii de utilizare
neautorizat` a spa]iului aerian rom#nesc, aeronavele
din serviciul Poli]ie Aerian` nu s-au mai ridicat \n aer
\n scop de antrenament, ci ca s` aduc` aeronavele
respective \n legalitate, prin aplicarea procedurilor
specifice pentru astfel de situa]ii. Misiunile au fost
\ndeplinite cu succes, iar rezultatele lor au fost rapor-
tate pe linie NATO, d#nd celor cu care lucr`m \n acest
mediu \ncrederea c` acolo, la grani]ele Alian]ei, exist`
un aliat pe care se pot baza.

Ne bucur` pa[ii reu[i]i p#n` acum, dar drumul
integr`rii este unul lung, care cere implicarea tuturor
[i avem convingerea c`, la sf#r[itul lui, aprecierile
celorlal]i membri ai Alian]ei la adresa noastr` vor fi
unele elogioase, care ne vor da, f`r` \ndoial`,
satisfac]ia unei munci bine f`cute.

– Exerci]iile interna]ionale de
preg`tire [i antrenament \n comun cu
for]ele NATO sunt un barometru. V` rog
s` ne sintetiza]i, domnule general,
rezultatele anului 2005, prin prisma
particip`rii For]elor Aeriene Opera]ionale
la misiuni interne [i interna]ionale.

– Instruirea for]elor opera]ionale prin exerci]ii a
avut \n vedere at#t planul multianual de opera-
]ionalizare a For]elor Aeriene destinate NATO, sco-
purile [i obiectivele generale ale activit`]ilor de
instruire prin exerci]ii (na]ionale, bilaterale [i
interna]ionale), repartizarea unitar` a acestor activit`]i
la nivelul unit`]ilor din cadrul For]elor Aeriene,
dinamica de preg`tire [i capacitatea de efort a

personalului implicat, c#t [i disponibilitatea tehnic`.
Analiz#nd din punct de vedere numeric exerci]iile

desf`[urate \n ultimii ani se poate spune c` acestea
au cunoscut o cre[tere gradual`. De asemenea,
acestea au devenit mai complexe, cum este [i firesc,
cuprinz#nd o arie mai larg` de misiuni, proceduri [i
standarde utilizate.

Referindu-ne strict la exerci]iile planificate a se
desf`[ura \n anul 2005, putem afirma cu certitudine
c` au fost \ndeplinite obiectivele opera]ionale
planificate pentru personalul implicat \n organizarea
[i, \n special, \n desf`[urarea acestora.

Au fost executate 9 exerci]ii bilaterale [i 2 exerci]ii
multina]ionale, unde participan]ii au avut rezultate
foarte bune [i au demonstrat capacitatea opera]ional`
a comandamentului de a d`sf`[ura cu succes
pachetele de misiuni negociate \n cadrul Conferin]ei
de Planificare al`turi de partenerii din Alian]`.

De asemenea, For]ele Aeriene Rom#ne au
executat peste 27 de exerci]ii \n cadrul instruc]iei
opera]ionale a for]elor, c#t [i \n sprijinul altor categorii
de for]e ale armatei.

Analiz#nd fiecare exerci]iu \n parte se pot
identifica obiective specifice, a c`ror \ndeplinire este
\n leg`tur` cu etapele de instruire parcurse de for]ele
aflate \n preg`tire \n bazele aeriene.

Prin participarea la aceste exerci]ii, personalul
comandamentului [i-a dezvoltat deprinderile privind
procesul de planificare [i desf`[urare a instruc]iei
opera]ionale, acumul#nd noi informa]ii privind
standardele opera]ionale [i procedurile utilizate \n
cadrul NATO. De asemenea, a fost perfec]ionat
sistemul de lucru cu unit`]ile din For]ele Aeriene.

Se impune participarea \n continuare a For]elor
Aeriene Rom#ne la exerci]ii aeriene bilaterale [i
multina]ionale, at#t \n ]ar`, c#t [i peste hotare, \n
vederea \ndeplinirii obiectivelor for]ei, pentru
pachetele de for]e destinate NATO.

– V` mul]umim foarte mult,
domnule general de flotil` aerian`!

A consemnat
c`pitan-comandor

DUMITRU BERBUNSCHI
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„AM AC}IONAT, TOT
TIMPUL, LA STANDARDELE

{I EXIGEN}ELE NATO!”

Aprecierea de mai sus apar]ine coman-
dorului Octavian Ni]ulescu, loc]iitorul
comandantului Bazei 71 Aerian` [i [eful
deta[amentului rom#n care a participat la
exerci]iul „NATO Air Meet 2005 – Bold
Avenger”. De la domnia sa am aflat [i toate
detaliile privitoare la desf`[urarea propriu-
zis` a exerci]iului de pe Baza Aerian`
Oerland – Norvegia:

– „NATO Air Meet 2005" este unicul
exerci]iu real anual organizat exclusiv cu
for]ele [i mijloacele Alian]ei Nord-Atlantice
[i destinat disloc`rii for]elor [i mijloacelor
\n scopul oper`rii de pe Baze |naintate de
Operare (DOB – Deplayble Operantig Base),

DECOL~RILE  ESCADRILELORDECOL~RILE  ESCADRILELOR
La cap`tul unei c`l`torii obositoare, am ajuns din nou
la aviatori “acas`“. De aceast` dat`, la „[oimii” Bazei
71 Aerian`, comandate de comandorul Ion Avram. Era
o diminea]` mohor#t`, rece [i neprimitoare. |n schimb,
gazdele noastre s-au \ntrecut \n ospitalitate [i
camaraderie sincer`. {i aveau motive \ntemeiate s` fie
bucuroase, senine la chip [i deosebit de volubile.
„L`ncierii” se \ntorseser`, mai mult dec#t mul]umi]i
de presta]ia lor, din primul exerci]iu real sub comand`
aliat` – „NATO Air Meet 2005 – Bold Avenger”,
desf`[urat \n Norvegia –, iar elicopteri[tii mai „bifaser`“

\ndeplinirea cu succes a \nc` unei importante misiuni
umanitare: salvarea din calea apelor a mai multor
persoane [i bunuri materiale. Iar escadrilele preg`teau,
cu temeinicie, alte [i alte decol`ri spre performan]`.
Ofi]erul de rela]ii publice al Bazei, locotenent-
comandorul Marian Dobre, ne-a facilitat „accesul” la
toate informa]iile de care am avut nevoie pentru
documentarea noastr`, ne-a condus, d#ndu-ne explica]ii
docte (doar a fost pilot supersonist!), prin toate
„punctele fierbin]i” ale caz`rmii [i aerodromului. {i iat`
ce am aflat:

cre[terii nivelului de interoperabilitate al
echipajelor, antren`rii participan]ilor \n
condi]ii asem`n`toare angaj`rii for]elor cu
nivel ridicat de alertare (HRF – High
Readiness Forces) ca For]` de R`spuns a
NATO \n opera]ii aeriene de intensitate
mare. |n acela[i timp, exerci]iul din Norvegia
(29 august – 16 septembrie 2005) a

reprezentat principalul instrument prev`zut
de NATO \n acest an pentru asisten]a ]`rilor
nou integrate \n Alian]` [i standardizarea
preg`tirii for]elor aeriene. (Rom#nia a fost
singurul participant dintre cei [apte noi
membri ai Alian]ei).

Exerci]iul s-a desf`[urat dup` scenarii
tactice complexe, \ntr-un mediu exclusiv
NATO, \n teren necunoscut, \n condi]iile
unei situa]ii aeriene dense, concomitent cu
simularea utiliz`rii mijloacelor de ap`rare
aerian` cu baza la sol (GBAD) [i a celor de
r`zboi electronic. Principalul obiectiv al
exerci]iului a constat \n integrarea planurilor
de opera]ii proprii forma]iilor [i pachetelor
de ac]iune cu destina]ii tactice diferite \n
cadrul Opera]iilor Aeriene Combinate
(COMAO), concomitent cu \ntrebuin]area
for]elor de pe un singur aerodrom. Au luat
parte for]e [i mijloace din 16 ]`ri membre
NATO, iar dou` au participat doar cu
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observatori. |n total, exerci]iul a „adunat”
peste 1.400 de participan]i [i circa 85 de
aeronave (de v#n`toare [i atac la sol, de
realimentare \n zbor, de comand`/control,
de transport aerian [i de r`zboi electronic),
care au efectuat peste 900 misiuni de zbor.

Deta[amentul rom#n a avut \n compu-
nere 43 de militari – pilo]i, tehnicieni,
personal de stat major [i 4 ofi]eri \n rol de
observatori – [i trei aeronave MiG-21
LanceR. „NATO Air Meet 2005" a fost
conceput ca un exerci]iu aerian real pe dou`
e[aloane, cu dubl` partid` [i inamic marcat,
\n care parte din for]e a ac]ionat ca For]` de
R`spuns NATO, iar restul a simulat
adversarul aerian. Componenta de zbor
rom#n` a executat misiuni, \n principal, \n
cadrul forma]iilor de zbor ale for]elor proprii,
\n pachete de ac]iune formate din echipaje
apar]in#nd SUA, Canadei, Olandei, Poloniei,
Portugaliei, Greciei, Spaniei [i Danemarcei,
prin rota]ie. Exerci]iul a cuprins dou` valuri
de zbor pe zi: valul principal (circa 70 de
aeronave) a executat misiuni „Offensive
Counter Air”, „Defensive Counter Air” [i
„Support Air Operations”, organizate \n
cadrul pachetelor de ac]iune combinate
(COMAO), iar valul suplimentar s-a axat pe
naviga]ie aerian` la mic` \n`l]ime,
constituirea pachetelor de lovire pentru
ac]iune integrat` [i combaterea ]intelor
terestre senzitive. Aeronavele MiG-21
LanceR au executat misiuni exclusiv de
interdic]ie aerian` („Offensive Counter Air”),
\n condi]ii de bruiaj radio [i radar, ziua.

De remarcat faptul c`, de[i aflat la primul
exerci]iu NATO de mare anvergur` [i
complexitate tactic`, personalul bazei
noastre a ac]ionat \nchegat, la standardele [i
exigen]ele Alian]ei, demonstr#ndu-[i
profesionalismul, seriozitatea, disciplina,
capacitatea de a se adapta rapid la orice
situa]ie, oric#t de dificil`. Pilo]ii rom#ni au
executat misiuni de zbor cu un ridicat grad
de complexitate [i risc, \n ritm sus]inut,
al`turi [i la acela[i nivel cu partenerii lor de
pe cele mai moderne [i performante tipuri
de aeronave utilizate de NATO. Lucru
observat [i recunoscut public de \n[i[i
conduc`torii exerci]iului, de to]i participan]ii
la „NATO Air Meet 2005 – Bold Avenger”.

Dar despre comportarea exemplar` a
celor 8 pilo]i [i navigatori rom#ni ne-a vorbit
pe larg c`pitan-comandorul Dan Ghica,
instructorul-[ef  coordonare zbor al Bazei [i
loc]iitorul pentru zbor al deta[amentului
participant la exerci]iul din Norvegia. „Am
executat cinci misiuni importante, \n pachete
de integrare formate din 40–50 aeronave,
lovind simultan obiective aeriene sau de pe
sol. Circa 75 la sut` din zboruri s-au efectuat
deasupra m`rii, \n condi]ii meteo dificile.
Prima misiune am \ndeplinit-o \mpreun` cu
locotenent-comandorul Ilie Ro[oiu:
interdic]ie aerian`. Apoi, [i-au demonstrat
m`iestria \n zbor [i abilit`]ile tactice
locotenent-comandorii Dan P`curaru,
Marin Mitric`, Adrian Motorga, precum
[i c`pitanii Sorin Avram, Constantin
Andrei, C`lin Hulea. Am zburat \mpreun`

cu echipaje din Norvegia, SUA, Belgia,
Fran]a, Germania, Grecia, Polonia, ne-am
\n]eles perfect \n limba englez`, am legat
prietenii trainice. MiG-ul nostru s-a descurcat
foarte bine, fiind apreciat de pilo]ii de pe
aeronave mult mai performante... Am \nv`]at
foarte multe din acest exerci]iu. Dar, \nainte
de toate, am \nv`]at actul de comand`, am
\n]eles mai bine valen]ele [i semnifica]iile
adev`ratului spirit de echip`“.

La r#ndul s`u, c`pitan-comandorul
ing. Lian Some[an, [eful asigur`rii
logistice al deta[amentului din Norvegia,
ne-a vorbit cu mult` satisfac]ie despre „prima
mare provocare” pentru activitatea de
mentenan]` a speciali[tilor Bazei 71 Aerian`,
despre presta]ia deosebit` a celor 25 de
tehnicieni participan]i la „NATO Air Meet
2005". „Am f`cut acolo ceea ce [tim noi mai
bine s` facem. Adic`, s` preg`tim cum se
cuvine aeronavele pentru zbor, s` \nl`tur`m
\n timp util [i la parametrii corespunz`tori
orice defec]iune ap`rut`. Dar, sincer s` fiu,
prea multe n-am avut de remediat. MiG-ul
nostru s-a comportat bine, a r`spuns tuturor
solicit`rilor... De un real folos ne-au fost [i
activit`]ile de „Air Cross Servicing” – noi s`
preg`tim pentru zbor aeronavele celorlal]i

participan]i la exerci]iu, iar tehnicienii lor s`
preg`teasc` MiG-21 LanceR. Practic,
tehnicienii rom#ni au dat consultan]`
aeronavelor din 8 ]`ri participante la exerci]iu
[i au primit de la tot at#tea, acord#ndu-[i
reciproc certificate de competen]`. Dintre
speciali[tii no[tri s-au remarcat \n mod
deosebit locotenent-comandorul ing.
Adrian M`rg`ritoiu, c`pitanul ing. Paul
Bodi[, c`pitanul ing. Sorin Avram,
mai[trii militari Augustin P`curaru, Ion
H`d`rean, Gabriel B`lan, Gabriel
Ghiran, Florea Cosmin [i Sorin Bonciu.
A fost o lec]ie pe care o s-o \nv`]`m c#t mai
bine [i pe care sper`m s-o aplic`m c#t mai
des, indiferent de nivelul particip`rii”.

„ELICOPTERI{TII
LUI TRANDAFIR”,
„ELICOPTERI{TII

LUI IVANA”

Da, a[a sunt cunoscu]i, \n cazarm` [i \n
afara ei, pe aerodrom [i mult dincolo de
„casa” lor, cu prec`dere \n r#ndul popula]iei
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din \mprejurimi [i nu numai, bravii
elicopteri[ti din cele dou` escadrile ale Bazei
71 Aerian` – cea comandat` de c`pitan-
comandorul Adrian Trandafir  [i cea al
c`rei comandant destoinic este c`pitan-
comandorul Florin Ivana.

Camarazii de unitate \i cunosc, \i
apreciaz` [i \i respect` sincer pentru
profesionalismul lor irepro[abil, iar „civilii”
– pentru promptitudinea cu care r`spund la
solicit`rile lor, nu o dat` disperate, pentru
omenia [i integritatea lor moral`. S`
explic`m, \nainte de a dezvolta subiectul,
acest al doilea aspect. Numai \n acest an,
elicopteri[tii Bazei 71 Aerian` – cei din
C#mpia Turzii [i cei din Giarmata – au
intervenit \n [ase r#nduri pentru
salvarea oamenilor [i a bunurilor lor de
la rev`rsarea puhoaielor dezl`n]uite de
ploile toren]iale ce au c`zut zile [i
s`pt`m#ni la r#nd, efectu#nd peste 80

de ore de zbor de c`u-
tare-salvare. De aseme-
nea, „elicopteri[tii lui
Trandafir” [i „elicopteri[tii
lui Ivana” coopereaz` frec-
vent [i fructuos cu SMURD
– Tg. Mure[, personal cu
binecunoscutul medic dr.
Raed Arafat.  Iar misiunile
MEDEVAC au devenit
pentru ei un fel de cea de-a

dou` natur`, un mod practic [i generos de a
fi, de a-[i \ndeplini menirea de militari, de
oameni.

Dar s` revenim la „elicopteri[tii lui
Trandafir”, pe care i-am cunoscut mai bine
chiar pe aerodromul unde \[i au, cum se
spune, casa [i masa, bucuriile [i satisfac]iile
profesionale. De[i timpul era nefavorabil, iar
plafonul norilor sub c#teva sute de metri,
programul de zbor s-a desf`[urat strict dup`
plan, dup` algoritmul \ntocmit de [eful de
stat major al bazei, comandorul Gheorghe
Matei. Principalele scopuri ale zborului de
instruc]ie erau: confirmarea ca instructor de
zbor \n condi]ii meteo grele a c`pitanului
Valentin L`zureanu; ob]inerea calific`rii de
clasa a 3-a de c`tre locotenentul Iosif
Ga[par; antrenarea a 10 pilo]i, care,
\ncep#nd cu anul 2006, s` poat` fi disloca]i,
la dispozi]ia NATO, \n diferite loca]ii din
str`in`tate. Iar antrenamentul s-a desf`[urat

dup` toate exigen]ele regulamentare, dup`
proceduri strict NATO, \n condi]ii de
maxim` securitate [i sub directa conducere
a comandantului escadrilei, un \mp`timit al
zborului, un om cu suflet bun [i nobil. L-am
numit, desigur, pe c`pitan-comandorul
Adrian Trandafir, care a preferat, \ns`, s` nu
ne vorbeasc` despre sine, ci despre
minuna]ii s`i subordona]i: comandorul
Marian Petru[, locotenent-comandorul
Mircea Bucurenciu, locotenent-

comandorul Lauren]iu
Gabor, c`pitanii Iurian
Ovidiu [i Gabriel St`ncoiu,
mai[trii militari {tefan
Jurubi]`, Ioan Bogdan,
Dumitru Bisericescu  [i
Ioan Hanci. Oameni cu totul
dedica]i profesiei lor, preo-
cupa]i permanent de ridicarea
nivelului de cuno[tin]e, de
\nchegare perfect` a echipa-
jelor. Dar s`-l ascult`m pe
comandantul lor de escadril`:

– Form`m o adev`rat`
echip`, un colectiv care [tie ce
vrea, [tie ce are de f`cut [i se
str`duie[te s` fie \ntotdeauna
la \n`l]ime. Din cei 22 de pilo]i,
bun`oar`, 9 au calificarea de
specialist clasa 1, 3 – clasa a

2-a, 4 – clasa a 3-a [i doar 6 nu sunt \nc`
clasifica]i, fiind mai tineri [i cu ore mai pu]ine
de zbor. Foarte cur#nd, vor intra [i ace[tia
\n caden]a normal`. |n acela[i timp,
elicopteri[tii escadrilei pe care o comand
sunt oameni de suflet, gata s` intervin`
oric#nd \n ajutorul semenilor, al celor care
se afl` \n grav pericol. A[a s-au dovedit a fi
pe timpul interven]iilor \n ajutorul celor lovi]i
de ape, a[a s-au dovedit a fi c#nd au fost
chema]i la Deva, pentru a transporta la spital
trei persoane grav r`nite, sau la Dej, \n
ajutorul a patru accidenta]i, a[a s-au dovedit
a fi c#nd, chema]i \n Mun]ii F`g`ra[, au
c`utat ore \n [ir, risc#ndu-[i propria via]`, un
b`rbat care s-a r`t`cit de la traseu [i a fost
prins de vremea rea. De asemenea,
elicopteri[tii mei sunt ne\ntrecu]i \n
misiunile de c`utare-salvare (MEDEVAC),
\n interven]iile prompte la solicit`rile
SMURD. Le mul]umesc tuturor, [i pe aceast`
cale, [i \i asigur de tot respectul meu!

Mai ploua \nc`, rece [i s#c#itor,
c#nd am p`r`sit Baza 71 Aerian`. |ns`
programul de instruire se desf`[ura
absolut normal, f`r` sincope, f`r` rabat
de la calitate [i exigen]`. Escadrilele \[i
preg`teau, cu s#rg, noile decol`ri spre
\nalturi, spre performan]`. Semn c`
oamenii de aici \[i cunosc foarte bine
condi]ia de a fi, misiunile [i menirea.
Semn c` se simt, trup [i suflet, lupt`tori
aerieni – [i nu numai – apar]in#nd elitei
numite Alian]a Nord-Atlantic`.

Colonel (r) NICOLAE RADU
ADRIAN SULT~NOIU
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25 octombrie a r`mas, totu[i, \nscris` \n
calendarele neamului rom#nesc drept Ziua
Armatei, oric#t au \ncercat [i s-au str`duit
unii, din varii motive, s-o \ngroape \n negura
uit`rii. Cum multe date istorice au fost \necate
de volburi murdare st#rnite de in[i veleitari.

Dup` ce, cu aproape o jum`tate de veac
\n urm`, am sc`pat de o dat` impus`, sau
acceptat` slugarnic, 2 octombrie, ca zi a o[tirii
rom#ne, pe motiv c` 25 octombrie 1944 n-ar
fi \nsemnat eliberarea \ntregului teritoriu
str`mo[esc de sub ocupa]ia str`in`, dar [i din
hat#rul de a schimba, de dragul schimb`rii,
s-a emis ipoteza alegerii unei alte zile. S-au
cerut propuneri. La c#teva din ele merita s`
z`bove[ti, s` te apleci cu aten]ie, cu respect,
legate de realiz`ri ale domnitorului
Alexandru Ioan Cuza \n domeniul militar, de
data unor mari b`t`lii c#[tigate de Armata
Rom#n`, de alte evenimente cruciale din
istoria armatei. Altele \ns` e[uau \n insigni-
fiant, \n derizoriu chiar. Fiecare \[i d`dea cu
p`rerea, ca \ntr-o democra]ie de \nceput a
ultimului deceniu al secolului trecut.

ZIUA  CEA  MARE  {I  SFÂNT~
Cea mai vioaie dintre ele, cu mare iz

patriotard, suna cam a[a: oricare zi din
calendar poate fi aleas` pentru aniversarea
Armatei, \ntruc#t n-a fost zi, de-a lungul celor
peste dou` milenii, \ntr-un an sau altul, \n care
s` nu ne fi b`tut cu cineva.

Ra]iunea [i bunul sim] au triumfat, \n cele
din urm`, [i 25 octombrie a r`mas la locul
s`u. Printre argumentele aduse – cel mai
important fiind acela c` n-a fost o zi
dependent` de comuni[ti –, unul era de
nuan]` monarhic`. Pe 25 octombrie era ziua
de na[tere a regelui Mihai [i o[tirea rom#n`,
al c`rei cap \nc` mai era atunci, prin iscusi]ii
ei comandan]i, dorind s`-i transmit` acel
frumos dar – eliberarea complet` a nord-
vestului Rom#niei –, a \nt#rziat atacul decisiv
asupra localit`]ilor Carei [i Satu Mare, p#n`
\n zorii zilei de 25 octombrie. Uite c` [i a[a se
mai scrie istoria...

Adev`rul este \ns` indubitabil. |ntr-un
iure[ nest`vilit, marile unit`]i rom#ne, al`turi
de cele sovietice – a[a cum se men]ioneaz`
\ntr-o lucrare de referin]` despre acel eveni-

ment, scris` de cei mai \n m`sur` s-o fac`,
veteranii de r`zboi care au luptat atunci acolo
– au \nfr#nt \mpotrivirea inamicului, au
d`r#mat bornele de la hotarul impus de
Germania nazist` [i Ungaria horthyst` [i au
ajuns la grani]a de nord-vest a ]`rii. A fost,
deci, ZIUA ARMATEI ROM@NE, de \ncunu-
nare a eforturilor [i sacrificiilor ei \ntr-un
r`zboi \n care a fost \mpins`, ziua \n care
drapelul tricolor flutura din nou peste
plaiurile eliberate.

|n inima militarilor de toate gradele –
noteaz` martorii oculari ai acelor vremuri,
ofi]eri [i solda]i combatan]i de atunci, vete-
ranii de azi – s-a \n`l]at imnul sf#nt al
supremei satisfac]ii pentru \mplinirea datoriei
ost`[e[ti, iar pe mormintele camarazilor
c`zu]i \n lupt` au picurat lacrimi de durere [i
recuno[tin]`.

„Anima]i de dragostea fa]` de glia str`-
bun` – consemneaz` documentele vremii –
infanteri[tii, v#n`torii de munte, tanchi[tii,
cavaleri[tii, artileri[tii, geni[tii, transmi-
sioni[tii, aviatorii, marinarii, precum [i osta[ii
din forma]iunile de servicii au s`v#r[it m`re]e
fapte de arme, \mbog`]ind tradi]iile armatei
[i ale poporului rom#n. Pildele lor de curaj [i
sacrificiu vor constitui totdeauna temeiuri de
\ndemn [i curaj pentru urma[i, dar [i
avertismente pentru poten]ialii vr`jma[i”.
Pentru ca nimic s` nu mai fie cedat din
p`m#ntul sf#nt al ]`rii f`r` lupt`.

Revenirea Ardealului de Nord la patria
mam` a impus sacrificii enorme. Atunci s-a
s`v#r[it un fapt de o tulbur`toare
semnifica]ie patriotic`. La ultimele lupte de
pe teritoriul rom#nesc, de la Carei [i Satu
Mare, au participat mari unit`]i [i unit`]i din
toate ]inuturile ]`rii. Moldoveni, munteni,
olteni, dobrogeni, transilv`neni, b`n`]eni au
ac]ionat laolalt` pentru a izgoni inamicul din
]ar`. Ca o expresie a unit`]ii aspira]iilor
na]ionale ale poporului rom#n [i a
responsabilit`]ii unanime pentru destinele
patriei str`bune.

|n acele mari \ncle[t`ri, un rol important
\n ob]inerea victoriilor l-a avut [i Corpul
Aerian Rom#n, comandat de generalul de
flotil` aerian` Emanoil Ionescu. De[i vremea
era rea, cu plafon sc`zut [i ploi \ndelungate,
care f`ceau zborurile din ce \n ce mai dificile
[i aerodromurile impracticabile, aviatorii
militari din toate categoriile de avia]ie au
ac]ionat cu mult curaj, nepreget#nd, atunci
c#nd a fost cazul, s` lupte [i cu mijloace
terestre \mpotriva inamicului cotropitor.

Jertfele lor n-au fost [i nu vor fi nicic#nd
uitate.

A doua zi, pe 26 octombrie 1944, Corpul
Aerian Rom#n \ncepea ac]iunile de lupt` \n
Ungaria.

Aniversarea Zilei Armatei ne duce cu
g#ndurile pline de recuno[tin]` nu numai la
eroii acelor momente, ci la to]i osta[ii
rom#ni, din toate timpurile, care s-au jertfit
pentru ]ar`, deopotriv` la cei de azi, afla]i la
datorie, sub drapelele de lupt`, \n ]ar` ori \n
misiuni interna]ionale [i de men]inere a
p`cii. Ca semn al \naltei meniri a Armatei
Rom#ne. (P.B.)

ZIUA  CEA  MARE  {I  SFÂNT~

25 OCTOMBRIE
Ziua Armatei Rom#ne
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Vineri, 30 octombrie a.c., la sediul Academiei
For]elor Aeriene din Bra[ov, a avut loc, o dat` cu
festivitatea depunerii Jur`m#ntului Militar de c`tre
Studen]ii anului I, aniversarea a 10 ani de la \nfiin-
]area acestei institu]ii militare de \nv`]`m#nt
superior.

Continuatoare a tradi]iilor de formare a ofi]eriilor
de avia]ie, artilerie [i rachete sol-aer [i radioloca]ie
ale institutelor militare de \nv`]`m#nt “Aurel Vlaicu”,
“General Bungescu” [i “Avram Iancu”, Academia
For]elor Aeriene s-a dovedit a fi, de-a lungul anilor,
un bastion al dezvolt`rii [i form`rii profesionale a
ofi]erilor armatei rom#ne.

La ceas aniversar, institu]ia s-a bucurat de
prezen]a, \n cadrul manifest`rilor organizate cu
acest prilej, a unui num`r impresionant de
personalit`]i care au marcat procesul de \nv`]`m#nt
[i evolu]ia [colii. Printre invita]ii de onoare s-au
num`rat: generalulgeneralulgeneralulgeneralulgeneralul----- locotenent Gheorghelocotenent Gheorghelocotenent Gheorghelocotenent Gheorghelocotenent Gheorghe
CatrinaCatrinaCatrinaCatrinaCatrina, [eful Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul de brigad` Nicoale Marinelgeneralul de brigad` Nicoale Marinelgeneralul de brigad` Nicoale Marinelgeneralul de brigad` Nicoale Marinelgeneralul de brigad` Nicoale Marinel, [eful
Resurselor la Statul Major al For]elor Aeriene,
generalulgeneralulgeneralulgeneralulgeneralul-----maior drmaior drmaior drmaior drmaior dr. (r) Petri[or Mandu. (r) Petri[or Mandu. (r) Petri[or Mandu. (r) Petri[or Mandu. (r) Petri[or Mandu, fost
comandant al Academiei, al]i generali \n rezerv` ai
armatei rom#ne, primarul ora[ului Bra[ov, domnul
George Scripcaru, rectori ai universit`]ilor bra[o-
vene etc.

Manifest`rile au debutat cu organizarea dispo-
zitivului, introducerea Drapelului de lupt` \n forma]ie
[i intonarea Imnului Na]ional al Rom#niei. A fost
reliefat` apoi, \n alocu]iunea loc]iitorului coman-
dantului Academiei For]elor Aeriene, colonelulcolonelulcolonelulcolonelulcolonelul
VVVVVasile Marinasile Marinasile Marinasile Marinasile Marin, activitatea Academiei de-a lungul
celor 10 ani de existen]`.

Constituit` conform ordinului ministruluiordinului ministruluiordinului ministruluiordinului ministruluiordinului ministrului
ap`r`rii na]ionaleap`r`rii na]ionaleap`r`rii na]ionaleap`r`rii na]ionaleap`r`rii na]ionale,,,,, nr nr nr nr nr. O.G. 26. O.G. 26. O.G. 26. O.G. 26. O.G. 26,,,,, din 04. 07. 1995,
Academia Avia]iei [i Ap`r`rii Antiaeriene [i-a
desf`[urat activitatea de pionierat \n cadrul
\nv`]`m#ntului militar superior de avia]ie sub

ACADEMIA FOR}ELOR AERIENE
a s`rb`torit 10 ani de existen]`

comanda colonelului Petri[or Mandu. Ulterior, ea
avea s` primeasc`, concomitent cu \nm#narea
Drapelului de lupt` – la data de 9 mai 1996 –
denumirea patronimic` “Henri Coand`”“Henri Coand`”“Henri Coand`”“Henri Coand`”“Henri Coand`”, \n cinstea
marelui savant rom#n, ca o recunoa[tere a meritelor
sale la dezvoltarea aeronauticii mondiale.

Printre evenimentele care aveau s` marcheze
existen]a Academiei s-au num`rat: ceremonia de
sfin]ire a locului [i punerea pietrei de temelie pentru
biserica Academiei, la data de 23 octombrie 2000
(a fost sfin]it` cu hramul “Sfin]ii Petru [i Pavel” \n
anul 2001); func]ionarea \n cadrul institu]iei a
Escadrilei 21 Avia]ie {coal`, \n perioada anilor
2001-2003; acreditarea \n domeniul “{tiin]`
Militar`”, cu specializarea “Managementul Organi-
za]iei”, conform H.G. nr. 410, din data de 25 aprilie
2002; numirea, la data de 1 martie 2002, a
actualului commandant al [colii, generalulgeneralulgeneralulgeneralulgeneralul-maior-maior-maior-maior-maior
drdrdrdrdr. Constantin Zaharia.. Constantin Zaharia.. Constantin Zaharia.. Constantin Zaharia.. Constantin Zaharia.

Dintre bunele rezultate ale procesului de
\nv`]`m#nt, amintim  cele 8 promo]ii de ofi]eri licen-

]ia]i, la cursuri de zi sau f`r` frecven]`, \nsum#nd
un total de 795 de cadre ie[ite pe por]ile Academiei,
precum [i onoarea g`zduirii [i cordon`rii, \n anul
2003, a Consor]iului Institu]iilor Militare de
|nv`]`m#nt Superior din Rom#nia. |n prezent,
Academia \ntre]ine rela]ii de colaborare cu peste
80 de institu]ii de \nv`]`m#nt superior militar [i civil
din Rom#nia [i cu 12 institu]ii militare similare din
str`in`tate.

Toate aceste realiz`ri ale Academiei For]elor
Aeriene au fost recunoscute [i au primit aprecierea
conducerii Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, prin
mesajul ministrului ap`r`rii na]ionale, exprimat de
c`tre comandorul Ene comandorul Ene comandorul Ene comandorul Ene comandorul Ene TTTTTudoreludoreludoreludoreludorel, inspector pentru
For]ele Aeriene, din care am re]inut felicit`rile
transmise personalului Academiei pentru “modul
profesionist de realizare a transform`rilor structurale
[i de con]inut ale [colii, viz#nd promovarea unui
\nv`]`m#nt pluridisciplinar, menit s` asigure o \nalt`
profesionalizare, o cultur` general` dezvoltat`,
aptitudini profesionale concrete, dar [i o ridicat`
capacitate de adaptare [i de autoperfec]ionare”.

Impactul Academiei For]elor Aeriene \n cadrul
spa]iului universitar a fost recunoscut de c`tre
autorit`]ile locale bra[ovene, \n contextul alocu]i-
unilor sus]inute de primarul ora[ului Bra[ov [i de
rectorul Universit`]ii “Transilvania”. Ace[tia au
remarcat meritul institu]iei \n dezvoltarea comuni-
t`]ii intelectuale bra[ovene [i necesitatea continu`rii
actualelor performan]e.

S`rb`torirea celor 10 ani de existen]` a
Academiei For]elor Aeriene a prilejuit [i concre-
tizarea proiectului “Por]i deschise” al Academiei,
ocazie cu care cet`]enii Bra[ovului au putut vizita
spa]iul institu]iei, dialoga cu membrii personalului
didactic [i vizita expozi]iile de tehnic` special
amenajate pentru aceast` ocazie.

Masa festiv` organizat` \n \ncheierea
manifest`rilor a oferit posibilitatea dep`n`rii amin-
tirilor de c`tre cei care au marcat existen]a
Academiei de-a lungul celor 10 ani, dar s-a constituit
[i \ntr-o bun` oportunitate de c`utare a noilor
elemente necesare perfec]ion`rii preg`tirii
profesionale, trecerii la nivelurile superioare ale
cunoa[terii prin munc` perpetu`, conform dictonului
“Per aspera ad astra”.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU

ACADEMIA FOR}ELOR AERIENE
a s`rb`torit 10 ani de existen]`
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Sâmbãtã,  01 octombrie 2005,  orele 10.00,
într-o atmosferã plinã de cãldurã, la ªcoala Militarã
de Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþelor  Aeriene,  a avut
loc  festivitatea de depunere a  Jurãmântului Militar
a celor 42 de elevi  boboci.

Din partea conducerii Forþelor Aeriene au
participat generalul de flotilã aerianã Liviu
Burhalã, comandantul ªcolii de Aplicaþie pentru
Forþele Aeriene, ºi comandorul Eugen Casapu,
ºeful Serviciului Doctrinã.

Încã de la primele ore ale dimineþii, la punctul
de control al ºcolii, rudele ºi prietenii, veniþi din
toate colþurile þãrii, trãiau cu frenezie emoþiile
revederii cu principalii protagoniºti ai acestei
festivitãþi, care-n curând aveau sã facã prima lor
declaraþie de maturitate.

Festivitatea a început. În aer, mirosul toamnei
îºi fãcuse simþitã prezenþa. Liniºtea adunãrii a fost
întreruptã de introducerea Drapelului de Luptã în
formaþie, blazonul de foc al onoarei, în faþa cãruia
urma sã se sãvârºeascã ceremonialul.

Comandantul  ºcolii, colonelul Andrei Ilie, a
rostit alocuþiunea despre importanþa momentului:
“Legãmânt solemn, Jurãmântul Militar reprezintã
adeziunea sacrã, conºtientã ºi responsabilã a
tinerilor aflaþi sub drapel de a participa, cu toatã
fiinþa ºi conºtiinþa lor, la îndeplinirea misiunii
fundamentale de apãrare a patriei, a independenþei
sale teritoriale. Jurãmântul pe care îl veþi depune
astãzi are profunde semnificaþii istorice, juridice,
morale, civice ºi patriotice. El nu este unul
oarecare, nu este pentru o zi, o lunã, sau pentru o
perioadã anume de timp, ci trebuie sã dãinuie în
inima ºi conºtiinþa fiecãrui cetãþean al României,
pe toatã durata vieþii sale, în orice condiþii sociale
ºi istorice, transmiþându-se, ca un mesaj de
continuitate, din generaþie în generaþie”.

Apoi s-a dat citire Jurãmântului Militar. Din
piepturile acestor  tineri s-a ridicat spre cer  unul
din cânturile cele mai frumoase ºi mai impresio-
nante  ale existenþei lor, moment binecuvântat de
soborul de preoþi invitaþi la festivitate.

În alocuþiunea de final a festivitãþii, generalul
de flotilã aerianã Liviu Burhalã i-a felicitat pe elevii

TOAMNA
BOBOCILORL  uni, 03 octombrie, orele 09.00, la

ªcoala de Aplicaþie pentru Forþele
Aeriene, din garnizoana Boboc,

a avut  loc festivitatea de deschidere a noului
an de învãþãmânt.

Cu punctualitatea caracteristicã vieþii
organismului militar, activitatea a început.

În cuvântul de deschidere a festivitãþii,
comandorul Tudorel Ene a citit mesajul
ministrului apãrãrii naþionale, Teodor
Atanasiu,  felicitându-i pe cursanþi pentru acest
nou început,  spunându-le cã: “Forþele Aeri-
ene ale României reprezintã o entitate
dinamicã, dispusã la efort ºi schimbare,
permisivã la noutate ºi modernitate. Militarii
activi trebuie sã-ºi foloseascã din plin
capabilitãþile, spiritul de angajare, profesiona-
lismul, capacitatea de a lucra în echipã, ca
adevãraþi luptãtori moderni de care societatea
are nevoie”. În final, le-a cerut sã nu uite cã
reprezintã, în toate împrejurãrile, România ºi
Armata României.

A urmat apoi mesajul ªefului Statului
Major al Forþelor Aeriene, general-locote-
nent Gheorghe Catrina,  citit de  generalul
de flotilã aerianã Ion ªtefan. Cu acest prilej,
elevii anului întâi au aflat cã “Instructorii
militari din aceastã instituþie sunt oameni de
calitate, profesioniºti adevãraþi, cu mare
experienþã, dobânditã prin instruirea, cu
rezultate foarte bune, a multor generaþii de
cursanþi. De la aceºtia aºtept punerea în
aplicare, pe timpul orelor de curs, a
cunoºtinþelor cu privire la tehnicile, tacticile
ºi procedurile N.A.T.O., a cerinþelor cuprinse
în curriculumul educaþional militar, în
specificul funcþiilor în care vor fi încadraþi
absolvenþii,   în modelul absolventului. ªcoala
de Aplicaþie “Aurel Vlaicu” este fundamentul
sistemului centralizat de instruire a cadrelor
militare din Forþele Aeriene Române. Aici vã
pregãtiþi în timp de pace, pentru situaþii de
crizã sau de rãzboi, ca luptãtori în unitãþile
ºi subunitãþile operative de aviaþie, artilerie
ºi rachete sol-aer”.

În alocuþiunea sa, comandantul ªcolii de
Aplicaþie pentru Forþele Aeriene, generalul
de flotilã aerianã Liviu Burhalã, a subliniat
cã aceastã zi reprezintã ºi un moment  de
bilanþ al activitãþii instituþiei –  în care, în anul
de învãþãmânt 2004-2005, au absolvit diferite
cursuri 469 de cadre ale Armatei Române –,
precizând cã  ªcoala de Aplicaþie pentru
Forþele Aeriene va oganiza în acest an peste
100 de cursuri, asigurând dezvoltarea
pregãtirii profesionale a personalului militar,
potrivit nevoilor reale de instruire din uni-
tãþile operaþionalizate ale Forþelor Aeriene,
dar ºi pregãtirea practicã în zbor a  ofiþerilor
de la cursul de bazã  ºi a studenþilor Acade-
miei Forþelor Aeriene.

Festivitatea s-a încheiat, iar cursanþii,
care cu puþin timp în urmã au pãºit pe porþile
acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt
militar din Forþele Aeriene Române, s-au
îndreptat spre sãlile de clasã, unde dascãlii
le vor cãlãuzi primii paºi ai carierei militare.

boboci ºi a precizat: “Îmi exprim speranþa cã
depunerea Jurãmântului Militar va  contribui la
instaurarea în colectivele dumneavoastrã a unei
stãri normale de ordine ºi disciplinã, cã va exista o
atmosferã sãnãtoasã, o concurenþã permanentã ºi
loialã, care sã permitã manifestarea deplinã, în
limitele normativelor militare, a personalitãþii
fiecãruia dintre dumneavoastrã. Jurãmântul pe care
l-aþi depus astãzi devine lege pentru fiecare din
voi ºi el trebuie respectat în orice situaþie. Fie ca
înaltele semnificaþii ale legãmântului sacru sã aibã
un profund ecou în inimile ºi conºtiinþele voastre”.

Dupã defilarea formaþiilor constituite, având
în faþã Drapelul de Luptã al unitãþii,  festivitatea a
continuat cu Ziua Porþilor Deschise, activitate care
a oferit posibilitatea celor prezenþi de a explora
baza materialã de care dispune aceastã instituþie
cu tradiþie in Forþele Aeriene.

Pe una dintre aleile frumosului parc din incinta
ºcolii, am solicitat unor elevi boboci câteva gânduri
legate de acest început, de cariera pe care au
îmbrãþiºat-o.

“Hotãrâtoare în alegerea acestei frumoase
profesii a fost, pentru mine, pasiunea de a fi cât
mai aproape de zbor, de tot ceea ce înseamnã
tehnicã de aviaþie. Îmi plac ordinea ºi disciplina.

Armata mi-a dat ocazia sã cunosc persoane
deosebite ºi de aceea cred  în aceastã instituþie,
fiind motivat în realizarea unei cariere de succes”
– ne-a mãrturisit Dragoº Checheriþã, elevul care a
obþinut cea mai mare medie la examenul de
admitere (9,27).

“Iubirea mea pentru armatã a venit din familie,
tata fiind tehnic de aviaþie, ceea ce m-a determinat
sã aleg aceastã profesie. Îmi place mult ceea ce fac
acum aici. Este o experienþã interesantã ºi vreau
sã-mi îmbogãþesc cunoºtinþele tehnice pentru a
deveni un bun specialist militar” – ne-a declarat,
entuziastã, eleva Alina Acu.

Ziua Porþilor Deschise a luat sfârºit  la ora 13.00.
Dupã masa festivã, elevii  au plecat  în prima lor
învoire, lãsând sã se aºtearnã liniºtea  peste  aceastã
frumoasã ºcoala din citadela zborului, Boboc .

Pagin` realizat` de
locotenent-comandor

DAN HAGEANU
Ofi]er de rela]ii publice
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F or]ele Aeriene Române [i For]ele
Aeriene ale Regatului Unit al
Marii Britanii [i Irlandei de Nord

au desf`[urat, \n baza Planului de rela]ii
interna]ionale ale ministerului ap`r`rii
na]ionale [i al Planului bilateral de
colaborare rom#no-britanic`, pe aero-
dromul Mihail Kog`lniceanu, din Cons-
tan]a, în perioada 07-17 octombrie a.c.,
exerci]iul bilateral de zbor în comun „LONE
FOIL 2005".

Acest exerci]iu a reprezentat o nou`
etap` \n cadrul programului de cooperare
rom#no-britanic`, care a \nceput \n anul
2003, prin includerea Rom#niei \n pro-
gramul “Outreach” al ministerului ap`r`rii
din Marea Britanie. P#n` \n prezent s-au mai
desf`[urat alte trei exerci]ii bilaterale, cu
loca]ii [i tehnic` diferite.

|n perioada 6-17 octombrie 2003 a avut
loc exerci]iul “LONE KITE 2003”, la baza
aerian` Mihail Kog`lniceanu, la care au
participat, din partea rom#n`, 8 aeronave
MiG-21 LanceR [i un num`r de 120 de
persoane din cadrul Bazei Aeriene 86
Fete[ti, iar din partea englez` – 8 avioane
Harrier ale For]elor Aeriene Regale (RAF)
[i un deta[ament format din peste 140 de
persoane, provenind de la Baza Aerian`
Cottesmore, Rutland.

Al doilea exerci]iu comun, “LONE
CHEETAH 2004”, s-a desf`[urat tot \n
loca]ia Mihail Kog`lniceanu [i a avut ca

efective participante din cele dou` ]`ri (de
aceast` dat` ca state membre [i partenere
NATO) nou` aparate Jaguar, ale Royal Air
Force, [i unsprezece MiG-21 LanceR, ale
For]elor Aeriene Romane, care au executat
misiuni de interceptare [i \nso]ire a unor
aeronave inamice.

A urmat apoi deplasarea aviatorilor
rom#ni, \n luna iunie a.c., la baza militar`
de la Lossiemouth, \n cadrul exerci]iului
“DACIAN WOLF 2005”. Pilo]ii celor 4
avioane rom#ne[ti MiG-21 LanceR, apar-
]in#nd Bazei Aeriene Fete[ti, [i-au
demonstrat \nc` o dat` calit`]ile \n tehnica
pilotajului, reu[ind s` impresioneze, la
prima deplasare rom#neasc` \n spa]iul
sco]ian, dup` \ncheierea R`zboiului Rece.

Astfel, exerci]iul “LONE FOIL 2005” a
venit firesc, ca o dorin]` exprimat` de pilo]ii
englezi, ner`bd`tori s`-[i demonstreze, la
r#ndul lor, m`iestria de a[i ai man[ei pe
aeronavele din dotare.

 Scopul exerci]iului l-a constituit
antrenarea pilo]ilor, prin executarea de
zboruri în comun, în forma]ii mixte româno-
britanice, pentru misiuni de sprijin aerian
apropiat, ap`rare aerian`, ac]iuni aeriene
ofensive [i de interdic]ie aerian`.

Totodat`, au fost exersate metode [i
procedee de sprijin în misiuni multi-
na]ionale de men]inere a p`cii sau uma-
nitare [i au fost analizate posibilit`]ile de
cre[tere a nivelului de interoperabilitate

între structurile NATO implicate în ac]iuni
comune.

În cadrul festivit`]ii de deschidere,
directorul britanic al exerci]iului, c`pitan-
comandorul Alistair Monkman, a mul-
]umit partenerului român pentru invita]ie,
eviden]iind importan]a acestor antrenamente
din perspectiva cre[terii capacit`]ii
interopera]ionale, a încrederii reciproce [i a
coeziunii dintre For]ele Aeriene Regale ale
Marii Britanii [i For]ele Aeriene Române.

La r#ndul s`u, directorul rom#n al
exerci]iului, comandorul Dan Buciu-
man, a eviden]iat dezvoltarea capacit`]ilor
comune de conlucrare \n cadrul diferitelor
scenarii NATO, prin programarea zboru-
rilor mixte de antrenament în comun,
finalizate cu executarea misiunilor de sprijin
aerian apropiat, a tragerilor [i bombarda-
mentelor reale asupra ]intelor terestre, în
poligonul M`lina.

Din partea For]elor Aeriene Rom#ne au
participat la acest exerci]iu un num`r de 130
de persoane, care au deservit cele 8 avioane
MiG-21 LanceR  [i cele dou` elicoptere de
tip IAR-330 “L” [i IAR-330 MEDEVAC, iar
din partea For]elor Aeriene ale Regatului
Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord,
un deta[ament compus din 6 avioane
TORNADO GR-4, dou` avioane de
transport tactic [i 120 de militari de la Baza
Militar` Lossiemouth, Escadrila 617
Bombardament.

“LONE  FOIL  2005”“LONE  FOIL  2005”“LONE  FOIL  2005”“LONE  FOIL  2005”“LONE  FOIL  2005”
- Spada Singuratic` -

“LONE  FOIL  2005”“LONE  FOIL  2005”“LONE  FOIL  2005”“LONE  FOIL  2005”“LONE  FOIL  2005”
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Scenariile impuse pentru desf`[urarea
exerci]iului au f`cut ca partea rom#n` s`
joace, pe r#nd, at#t rolul de “prieten” c#t [i
pe cel de “inamic” \n spa]iul aerian, pilo]iilor
englezi revenindu-le, de fiecare dat`, rolul
de v#n`tor. De asemenea, s-au executat
trageri cu muni]ie de exerci]iu \n poligonul
M`lina. Astfel, s-a n`scut o mic` competi]ie
\n aer, cu at#t mai mult cu c#t la man[ele
avioanelor cu dubl` comand` s-au aflat [i
echipaje mixte. “E greu de spus cine a
c#[tigat, fiind necesar` o analiz` detaliat`
pentru a vedea cine a lansat primul.
Important este antrenamentul comun [i
faptul c` s-au respectat procedurile NATO
[i m`surile de siguran]`“ – ne-a declarat
generalul de flotil` aerian` Victor
Str#mbeanu, comandantul Bazei 86
Aeriene.

Membrii echipajelor mixte – locote-
nentul Sandu Florin [i  locotenentul James
Alexander Freeborough, pe Tornado;
locotenent-comandorul Gheorghe Stancu,
c`pitan-comandorul Alistair Monkman,
comandorul Dan Buciuman [i locotenentul
Ruth Glodkowski, pe MiG-21 LanceR –
s-au declarat mul]umi]i de performan]ele
avioanelor [i de stilurile apropiate de pilotaj,
subliniind ineditul situa]iilor din scenariile
tactice, oportunitatea de antrenare comun`
pentru misiuni de tip NATO, precum [i
excelenta comunicare dintre membrii
echipajelor [i cei de la sol.

|n cadrul exerci]iului s-au mai
executat, cu ambele tipuri de avioane, zbo-
ruri la mare [i joas` altitudine, la \n`l]imi
de 3000, respectiv 800 de metri, disloc`ri

ale elicopterelor IAR 330 MEDEVAC [i
IAR 330 L din poligonul M`lina pe
aerodromul Mihail Kog`lniceanu, misiuni
de sprijin aerian apropiat (CAS), misiuni
de escort` aerian` (Escort Sweep),
ap`rare antiaerian` \n zone de serviciu \n
aer (CAP) [i interdic]ie aerian` (AI).

Ultima zi a exerci]iului a fost declarat`
Ziua Presei. Au fost invita]i reprezentan]i ai
institu]iilor mass-media
locale, care au luat parte
la briefingul de pres` co-
mun, sus]inut de direc-
torii exerci]iului, coman-
dorul Dan Buciuman [i
c`pitan-comandorul
Alistair Monkman, \n
care s-au reliefat c#teva
repere tehnice ale exer-
ci]iului, s-a prezentat un
scurt istoric al progra-
mului bilateral rom#no-
britanic [i s-au acordat
interviuri. |nc` o dat`,
partea englez` a ]inut s`
sublinieze “manevra-
bilitatea [i capacitatea de executare a mai
multor tipuri de misiuni” de c`tre MiG-ul
21 LanceR, aeronav` pe care au numit-o “un
avion pentru b`rba]i adev`ra]i”. Exempli-
fic#nd excelenta cooperare [i reu[ita
interoperabilit`]ii \ntre For]ele Aeriene
Rom#ne [i cele ale Regatului Unit al Marii
Britanii, pilo]ii de pe dou` avioane
TORNADO GR-4 [i patru MiG-21 LanceR
au executat un zbor demonstrativ \n
forma]ie, la verticala aerodromului.

Exerci]iul s-a \ncheiat \n buna tradi]ie
a celor care, dup` ce \[i risc` via]a
secund` dup` secund` \n timpul unui
zbor, au prev`zute [i activit`]i de
refacere, cu un “Hangar Party”, un bun
prilej pentru militarii participan]i la
exerci]iu de a-[i \mp`rt`[i din experi-
en]ele acumulate, de a face un schimb
lingvistic-cultural, de a-[i propune conti-

nuarea programului bilateral, \n scopul
atingerii maximului de performan]`
profesional`, care s` le dea posibilitatea
\ndeplinirii, \n orice moment [i \n orice
condi]ii impuse de teatrele de opera]ii, a
misiunilor ordonate.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU
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Sub cerul Greciei, locul de na[tere al
lui Dedal [i Icar, For]ele Aeriene Elene
au organizat, vreme de trei zile – 16,17
[i 18 septembrie – Mitingul aerian in-
terna]ional „ARCHANGEL – 2005".
Gazda acestei s`rb`tori de rang înalt,
prima din istoria For]elor Aeriene Elene,
a fost Baza Aerian` Tanagra – situat` la
65 de km N-V de Atena.

Mitingul aerian „ARCHANGEL –
2005" a dorit s` arate publicului larg
mijloacele [i eficien]a opera]ional` ale
For]elor Aeriene Elene, cu scopul precis
de a promova în rândul tinerilor spiritul
aeronautic. În plus, a oferit cadrul
manifest`rii prieteniei [i colabor`rii,
cooper`rii [i în]elegerii între for]ele
aeriene participante – toate acestea
reunite într-un spectacol de calitate.

Oaspe]ii Tanagrei au tr`it ocazia de a
admira peste 85 de aeronave str`ine [i
grece[ti, reunite în expozi]ia static`.
Demonstra]iile aeriene a peste 70 de

aeronave, individual sau în forma]ie, au
fost mai mult decât impresionante,
adunând pe cer evolu]iile a patru genera]ii
de avioane, precum fran]uzescul
RAFALE, EUROFIGHTER-ul european,
GRIPEN-ul suedez [i a treia genera]ie
de MIRAGE-2000 [i F-16, toate t`indu-]i
r`suflarea.

Mai mult decât atât, faimoasele
grupuri de acroba]ie aerian` ale Italiei –
„FRECE TRICOLORI”, Spaniei –
„PATRULA AGUILA” [i Poloniei –
„ORLIK” au des`vâr[it spectacolul, cu
manevre aeriene acrobatice încânt`toare.

For]ele Aeriene Române au onorat
s`rb`toarea de la Tanagra cu dou`
avioane MiG-21 LanceR, o aeronav` de
S.C. [i alta de D.C., apar]inând Bazei 95

Aerian` Bac`u, dou` elicoptere IAR-330
SOCAT, din Baza 90 Transport Aerian
Otopeni, dispuse în expozi]ia static`,
precum [i cu evolu]ia acrobatic` a
avionului românesc de [coal` [i
antrenament IAR-99 {OIM, venit de la
Centrul de Cercet`ri [i Încerc`ri în Zbor
– Craiova. Evoluând în program dup`
EUROFIGHTER-ul prezentat de
Germania [i înaintea MIRAGE-ului
fran]uzesc, {OIM-ul românesc, în doar 10
minute de zbor, a picurat în ochii [i inima
fiec`rui spectator un strop din fascinanta
poezie a zborului.

Între cele 19 for]e aeriene [i 12
companii aerospa]iale din întreaga lume,
ROMÂNIA [i-a pus semn`tura de gal` pe
cerul izbânzilor umane excep]ionale, ca
temelie a spiritului zborului, prieteniei [i
camaraderiei.

C`pitan-comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

„ARCHANGEL - 2005”„ARCHANGEL - 2005”
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Un elicopter IAR-330 L echipat în
variant` MEDEVAC, apar]inând Bazei 90
Transport Aerian, a participat, în perioada
12.09.2005 – 22.09.2005, la Exerci]iul
multina]ional RESCUER/MEDCUER,
desf`[urat \n  Georgia.

Echipajul românesc a fost format din 3
pilo]i – c`pitan-comandorul Florin B`dic
(comandantul misiunii), locotenent-

IAR  330 L  MEDEVAC  la  Exerci]iul  multina]ional
RESCUER/MEDCUER – Tbilisi,  Georgia

comandorul Liviu Enache-Binder [i
c`pitanul Sorin Sârbu, 2 mecanici de bord
– maistrul militar Sorin Marin [i maistrul
militar Ginel Nedelcu [i o echip` tehnic`

format` din locotenentul Remus Mironiuc,
maistrul militar Eugen Chelu [i maistrul
militar Florin Udrea.

Echipajul românesc a executat, în

cadrul exerci]iului, misiuni de c`utare-
salvare (SAR), evacuare medical` (MEDE-
VAC), cercetare, transport militar [i
materiale. Printre celelalte ]`ri participante
s-au num`rat SUA, Germania, Armenia,
Lituania, Letonia, Bulgaria, Macedonia,
Georgia, Ucraina, Moldova.

Aparatul IAR-330 L PUMA apar-
]inând Bazei 90 Transport Aerian [i
participant la exerci]iul RESCUER/
MEDCUER a fost singurul elicoper
echipat real în variant` MEDEVAC,
dot`rile acestuia fiind apreciate de
ceilal]i participan]i.

OANA MARIN
rela]ii publice – Baza 90

Transport Aerian

IAR  330 L  MEDEVAC  la  Exerci]iul  multina]ional
RESCUER/MEDCUER – Tbilisi,  Georgia
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Exerci]iul s-a desf`[urat în
comun cu partenerii francezi
tradi]ionali ai Bazei 86 Aeriene,

între 12 – 23 septembrie 2005, cu 5 aeronave
MIRAGE 2000D [i 3 aeronave MIRAGE F1
– For]ele Aeriene Franceze – [i 8 aeronave
MIG-21 LanceR din Baza 86 Aerian`, în
loca]ia Mihail Kog`lniceanu. A fost
conceput ca un „exerci]iu aerian de
antrenament, cu inamic marcat”,  în care
parte din for]ele participante au ac]ionat ca
For]` de R`spuns  într-o zon` de opera]ii,
iar restul participan]ilor au simulat
adversarul aerian, schimbând rolurile zilnic
[i având acelea[i scopuri.

Urm`rind realizarea uniformiz`rii
preg`tirii comune a misiunilor, conform
procedurilor NATO, pornind de la simplu
la complex, for]ele [i mijloacele de lupt`
franceze 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 liber` din
zone de patrulare aerian` (CAP – Combat
Air Patrol). Comandan]ii misiunilor au
primit ordinele zilnic (ATO – Air Tasking
Order) [i au r`spuns de planificarea [i
executarea fiec`rei misiuni.

Adversarul a fost reprezentat atât de
avioane MIRAGE 2000D [i MIRAGE F1, cât
[i de sisteme de rachete sol-aer (SA-6 [i
SA- 8). Ac]iunile aer-aer au fost executate
prin stabilirea Zonelor de Responsabilitate
ale 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 tehnico-tac-
tice diferite.

Fiecare zi de zbor a constituit o variant`

a unui scenariu în care for]ele aeriene
NATO, compuse din avioane de vân`toare
[i vân`toare-bombardament,  au ac]ionat de
pe acela[i aerodrom, în pachete de aeronave
cu misiuni specifice.

Comandan]ii misiunilor – pe toat`
durata exerci]iului, din partea român`, au
fost c`pitanii ROBERT ZOMONI}~ [i
DANIEL MOISE – au executat preg`tirea
misiunilor pe baza detaliilor de coordonare
[i execu]ie aplicabile pentru misiunea
respectiv` (ATO), detaliilor despre ]inte,
instruc]iunilor speciale (SPINS), regulilor
de angajare (ROE) [i informa]iilor actua-
lizate privind coordonarea spa]iului aerian
(ACO – Air Coordination Order). Tot ei au
r`spuns de toate aspectele privind plani-

„CHASSEUR  ACCOMPLI” –  2005„CHASSEUR  ACCOMPLI” –  2005
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ficarea [i îndeplinirea misiunilor tactice de
zbor. Func]ia real` în cadrul escadrilei
pentru MC nu i-a limitat sub nici o form` în
cadrul preg`tirii misiunii, îns` i-a solicitat
s` organizeze for]ele subordonate pân` în
cel mai am`nun]it detaliu, în diferite tipuri
de pachete de ac]iune, de o t`rie sensibil
egal`.

Cinci zile de zbor din dou`sprezece
posibile, care pentru MiG-21 LanceR au
însemnat un bagaj de 52 misiuni, în 55 de
ore de zbor. |n rest, au avut parte de vreme
rea, cu zile mohorâte [i închise, plafoane
joase cu nori stâlci]i în genunchi de atâta
târâ[ pe p`mânt, un orizont strâns în jurul
pistei de decolare-aterizare peste care ploaia
m`runt` [i deas` î]i sugera discret c` nu-i
bine s` fii nici m`car anten` pentru televizor,
dar`mite pilot de vân`toare.

Poligonul Smârdan, în fiecare zi dintre
cele cinci bune de zbor, a  primit aeronavele
Mirage 2000D [i Mirage F1 cu bombele de
exerci]iu, tunurile de bord, bombele ghidate
laser [i cele conven]ionale. Deasupra

acestui turnir, aeronavele MiG-21 LanceR
s-au aflat permanent în misiuni CAS, CAP,
ESC, SWEEP [i PAX.

Dac` în misiunile de atac la sol, în
forma]ii de 2-3 avioane, partenerii no[tri
[i-au demonstrat calit`]ile – beneficiind [i
de un armament pe m`sura valen]elor
umane – „plasând” bombele în cercuri cu
raza de 5 metri în jurul ]intelor (bombe
ghidate laser) [i cu raza de 30 – 40 de metri
(bombe conven]ionale), misiunile aer-aer
au pus în valoare radarul avionului
MiG-21 LanceR. Foarte bun la distan]e mari
[i medii, sensibil schimbat la distan]e mici.
Folosirea bruiajului de c`tre inamic
schimb` major datele atacului la distan]e
sub zece kilometri.

C`pitan-comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

În rest, ploaie. Sub ploaie, oameni.
Aceia[i oameni – minuna]ii pilo]i ai

Borcei, cu min]i calde [i inimi cât Muntele
Athos – care, ani la rând, s` tot fie zece,
fac misiunile externe numai ei [tiu cum,
poart` gloria  b`trânului MiG-21 la cur]ile
înalte ale avia]iilor moderne [i închid în
c`u[ul sufletului doar mul]umirea tainic`
de a fi zburat. Atât. Nimic altceva. Nici bani,
nici glorii ieftine, nici recompense. Doar
via]a lor de pilo]i, stropit` cu parfumul unei
ateriz`ri reu[ite [i gândul cald la zborul ce
va veni…
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În pragul unei toamne aurii cu miresme de struguri
cop]i [i mere date-n pârg, am ajuns acolo unde speran]a
nu are limite, unde salvarea nu face discriminare. Cu
memoria înc` sensibilizat` de n`pasta apei care a întristat
o prim`var` [i a înl`crimat o var` pe sfâr[ite, am surprins
imaginea unui exerci]iu fantasticexerci]iu fantasticexerci]iu fantasticexerci]iu fantasticexerci]iu fantastic, d`t`tor de încredere
în oameni. Oameni simpli, care la un singur semn iau în
st`pânire o man[`, o pal` [i des`vâr[esc un zbor spre
t`râmuri necunoscute, unde semeni ai no[tri [i-au
amanetat via]a hazardului.

Am privit cu mirare [i cu admira]ie pas`rea murg`
înotând pe ceruri, înfr`]ind v`zduhul cu marea, iar seara
m-a surprins lâng` cercul desenat pe pista de la Mihail
Kog`lniceanu, a[teptând cuminte întoarcerea elicopterului
acas`.

Septembrie mi-a adus aproape o neîntrecut`
provocare: c`utarea [i salvarea de pe mare a doi pilo]i
catapulta]i. Platforma betonat`, s`rutat` de iriza]ii ruginii,
î[i ]inea, ca-n palme, elicopterul. Palele stârniser` vânt
puternic [i urmau s`-l poarte c`tre coordonatele primite.
Toat` echipa era la bord. Undeva, spre miaz`zi, valurile
M`rii Negre erau sparte de „Regele Ferdinand”, fregata
ce urma s` primeasc` la bord pilo]ii salva]i. Din acel
moment, aveau o or` pân` la apuntare. Misiunea
începuse…

…Au coborât din elicopter. Le-am privit
combinezoanele ude pân` la genunchi de perdeaua
de ap` ridicat` în vârtej pe timpul salv`rii celor doi.
Echipajul – pilot, copilot, tehnic de bord, paramedic –
n-a acceptat provocarea m`rii [i, purtându-[i pas`rea
de o]el cu îndemânarea unui surfer, i-au smuls pe cei
doi “colegi” din bra]ele captive ale nemilosului Euxin.
Seara târziu, mi-au povestit despre misiunile de
c`utare-salvare [i despre evacuarea aero-medical`.
Vorbeau încet, abia [optit. Cuvintele se iscau cu
u[urin]`, din interior, explodând în în]elesuri [i
semnifica]ii nea[teptate: „Aceste ac]iuni nu trebuie s`
r`mân` singulare, ci s` devin` o statornicire a modului
în care coopereaz` [i intervin toate elementele [i
agen]iile care constituie Sistemul Na]ional de C`utare-
Salvare. Deviza <<So that other may live – Pentru ca
al]ii s` tr`iasc`>> [i timpul de interven]ie <<Golden
hour>> sunt esen]iale în fiecare moment al misiunii.
Factorul uman este inima [i sufletul acestui tip de
opera]ii, iar tehnologia poart` doar echipajul spre locul
salv`rii unei vie]i. Responsabilitatea decizional` [i
profesionalismul echipei de c`utare-salvare fac posibile
coeren]a [i aplicarea celor mai bune solu]ii, unele decizii
fiind luate în frac]iuni de secund`. Criteriile principale
ale reu[itei acestui tip de ac]iuni se refer` la timpii de
coordonare, eficacitatea mijloacelor folosite [i

antrenamentul echipajului. Se poate asem`na cu
interpretarea cu mare virtuozitate a unei partituri de
c`tre to]i cei implica]i în scopul nobil al salv`rii vie]ilor
omene[ti aflate în primejdie.     În]elegerea pericolului este

Anul 2005 a slobozit baierele cerului peste ]ar`. Viituri n`prasnice, iscate nea[teptat [i
cu puteri terifiante, au rupt totul în calea lor, distrug#nd casele din temelii [i l`sând sub
cerul liber oameni r`zbi]i de disperare. Ca într-un crunt de real exerci]iu al vie]ii [i al
mor]ii, în toate punctele cardinale ale României, elicopterele For]elor Aeriene au scurtat
drumul dezn`dejdii, l`sând în urm` gândul bun al rena[terii.

În vestul ]`rii, decolând de pe aerodromul Timi[oara, echipajele c`pitan-comandorului
Florin Ivana – comandantul escadrilei – au pus zbor lâng` zbor pentru salvarea oamenilor
din Ionel, Cruceni, Foeni [i Otelec.

În est, având ca terminal aerodromul Bac`u, zbur`torii c`pitan-comandorului Ovidiu
Coroban` au l`sat în urm` urgia [i au ad`postit oamenii din Cosme[ti Vale, As`u, Mirce[ti,
Paltin-N`ruja [i zona Com`ne[ti.

În Dobrogea, pilo]ii c`pitan-comandorului Puiu Vlad au scurtat distan]ele între
Dobromiru, Albe[ti, Costine[ti, Adamclisi [i B`neasa, f`când s` r`sar` raza speran]ei pe
chipul oamenilor lovi]i de furia naturii.

În Ardeal, echipajele c`pitan-comandorului Adrian Trandafir, dup` capul de pod de
dincolo de mun]i, în zona Com`ne[ti, au r`zbit pe v`ile de la Arpa[u de Sus, pe lâng`
Negoiu [i Moldoveanu, la Dej [i Tîrgu Mure[.

Peste tot, acolo unde strig`tul lumii s-a ridicat la cer, elicopteri[tii For]elor Aeriene
Române au r`spuns. Cu fapta. Cu via]a lor. În cel mai real exerci]iu de c`utare-salvare.

C`pitan-comandor
DUMITRU BERBUNSCHI

proprie acelora care, efectuând un zbor sta]ionar la limita
zonei de insecuritate, au deopotriv` în mâna lor soarta
victimei [i a salvatorului, atârna]i sub elicopter, la 50 de
metri, de un cablu, singura leg`tur` cu dorin]a de a
r`mâne în via]`. Membrii echipajului trebuie s` evalueze
permanent riscurile existente [i poten]iale, pentru c` în
orice moment misiunea se poate desf`[ura la noi
parametri.”

Cronos este nemilos. Cuvintele comandorului Adrian
Marinescu se rostogolesc pe lâng` mine ca un susur.
Nu-l mai ascult. Privesc spre întinderi. Acolo, undeva,
zâmbesc oameni [i suflete de copii salvate.

Gândul, iubirea, speran]a, timpul [i cerul nu cunosc
limite. Tot a[a, încrederea pilotului în [ansa lui nu cunoa[te
grani]e. R`splat` \i r`m#ne bucuria ce izvor`[te din ochii
[i din inimile semenilor sc`pa]i din gheare de moarte,
mâinile ce apuc` frenetic mâini ce ]inuser`, pân` mai
acum, man[a. Salvatorii din cer, l`sându-[i cugetul [i casa
s` a[tepte reîntoarcerea la sine, pleac` în c`utarea victoriei
în fa]a disper`rii, tr`ind [i ei în partea lor de via]` suferin]a,
speran]a, bucuria omului uitat, pentru moment, de [ansa
unei rena[teri.

MONICA ARDELEANU
Rela]ii Publice S.M.F.A.

„PENTRU CA AL}II S~ TR~IASC~”
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Desf`[urat în perioada 04 –
10.09.2005 pe aerodromul
Mihail Kog`lniceanu, exer-

ci]iul multina]ional de c`utare–salvare
COOPERATIVE SAREX 2005 a repre-
zentat, din multe puncte de vedere, o
premier` pentru militarii din Statul Major
al For]elor Aeriene.

A fost primul exerci]iu multina]ional
organizat [i condus de For]ele Aeriene,
exerci]iu la care partea român` a asigurat,
pe lâng` obi[nuitul „Sprijin al Na]iunii
Gazd`“ (HNS), organizarea, planificarea,
[i conducerea tuturor activit`]ilor. Cifrele
sunt adesea seci, dar în spatele lor se
adun`, de cele mai multe ori, o cantitate
imens` de munc` de coordonare [i
conducere: la exerci]iu au participat circa
600 de persoane, militari [i civili, români
[i str`ini, 5 ]`ri [i 12 agen]ii na]ionale, 15
elicoptere, fregata Ferdinand, nave [i
ambarca]iuni de c`utare salvare, ambu-
lan]e, autospeciale de descarcerare [i
evacuare.

A fost un exerci]iu la care au trebuit
armonizate cerin]e legale, opera]ionale [i
logistice specifice celor cinci ]`ri

participante la exerci]iu, fapt ce a necesitat
o cantitate mare de munc`, coresponden]`
[i birocra]ie de învins, toate acestea
realizate de echipa de planificare, condus`
de comandorul Adrian Marinescu.

Capitan-comandorul Iosif Pal a reu[it,
în numai o s`pt`mân`, s` închege [i s` fac`
func]ional un „stat major multina]ional”
format din 32 de militari din cele cinci
na]iuni participante. Tot pentru prima dat`,
a fost creat un Centru de Conducere a
Opera]iilor Aeriene (AOC) dislocabil, care,
prin utilizarea imaginii aeriene în timp real
[i a Sistemului de Comunica]ii [i
Informatic` (CIS) mobil, a fost capabil s`
conduc`, cu succes [i f`r` incidente, toate
misiunile.

Tot la capitolul realiz`ri putem include
crearea unei celule VOB (Visitors and
Observers Bureau) [i a unei celule de
informare public` (PIC), fapt ce s-a reliefat

în buna cooperare [i coordonare, atât cu
na]iunile participante, cât [i cu celelalte
agen]ii ale Sistemului Na]ional de C`utare

Salvare implicate în
exerci]iu. Tot ca urmare
a efortului depus de
aceste structuri, media-
tizarea activit`]ilor des-
f`[urate în cadrul exer-
ci]iului a fost foarte
larg`, acestea fiind prac-
tic reflectate zilnic, în
spa]ii ample, în mass-
media central` [i local`.

C o m p l e x i t a t e a
misiunilor a fost una
foarte ridicat`, execu-
tându-se misiuni de
c`utare salvare [i eva-
cuare aeromedical` în
zon` montan`, pe lacuri,
în p`duri sau pe mare.

Dar poate cel mai mare succes al
acestui exerci]iu l-a constituit integrarea
pentru prima dat`, [i la ini]iativa For]elor
Aeriene, a tuturor elementelor Sistemului

Na]ional de C`utare-Salvare într-o ac]iune
comun` de mare complexitate. Astfel, pe
lâng` elicopterele For]elor Aeriene
participante la exerci]iu, au ac]ionat
mijloace specializate apar]inând Statului
Major al For]elor Navale, Ministerului
Administra]iei [i Internelor, Ministerului
S`n`t`]ii, Ministerului Transporturilor [i
Lucr`rilor Publice, Serviciului Mobil de
Urgen]`, Resuscitare [i Descarcerare,
Autorit`]ii Navale Române, SRI, Jandar-
meriei, Inspectoratului pentru Situa]ii de
Urgen]`.

Dincolo de toate, cu plusurile [i
minusurile sale, COOPERATIVE SAREX
2005 a fost un mare câ[tig de experien]`
pentru to]i participan]ii, dar în special
pentru echipa de planificare [i conducere
a exerci]iului, experien]` care se va
reflecta, sper`m noi, în desf`[urarea
marilor activit`]i similare de anul viitor:
„ROIAS-2006" [i „COOPERATIVE SAREX
2006".

Nu a[ putea încheia acest articol f`r` a
men]iona aprecierea unanim` f`cut` de
reprezentan]ii celei mai importante dintre

For]ele Aeriene ale
NATO, care au venit aici
direct de la un mare
exerci]iu NATO/PfP [i
care au declarat f`r`
echivoc c`, din punctul
lor de vedere, COOPE-
RATIVE SAREX 2005 s-a
situat peste nivelul aces-
tuia. Ceea ce ar trebui s`
ne dea încrederea c`
suntem pe un drum bun,
pe care trebuie s`-l conti-
nu`m.

Maior
IULIAN M~CREANU

„COOPERATIVE  SAREX  2005" –
UN  NOU  TIP  DE  PROVOCARE

„COOPERATIVE  SAREX  2005" –
UN  NOU  TIP  DE  PROVOCARE
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Opera]iile de r`spuns \n cazul
cr i ze lor  au  deven i t  un
element-cheie al contribu]iei

NATO la pacea [i securitatea interna]ional`,
iar succesul acestor opera]ii este \n mare
m`sur` perceput ca un etalon pentru
m`surarea relevan]ei continue a Alian]ei.
Desigur, capabilitatea militar` a NATO
reprezint` doar o parte a motivului
existen]ei sale [i se poate spune c` rolul s`u
politic este mai important. Ca un punct focal
al unei game largi [i din ce \n ce mai mari
de parteneriate, NATO contribuie prin
multe modalit`]i de natur` non-militar` la
realizarea p`cii [i a stabilit`]ii. Dar, \n cazul
tuturor acestor func]ii, valoarea specific` a
Alian]ei este str#ns legat` de abilitatea sa
de a transpune consult`rile [i acordurile
politice \ntr-o ac]iune militar` colectiv`. De
aceea, NATO urm`re[te permanent s`-[i
\mbun`t`]easc` abilitatea de a desf`[ura
at#t opera]iile sale curente, c#t [i pe cele
viitoare.

|ntr-un anumit sens, multe dintre
transform`rile pe care Alian]a le-a ini]iat
\n ultimul deceniu [i jum`tate au
reprezentat eforturi con[tiente pe care
aceasta le-a f`cut pentru a-[i \nt`ri
eficacitatea opera]ional`. Uneori, capaci-
tatea NATO de a se adapta [i a dezvolta
noi proceduri [i capabilit`]i, necesar`
pentru a face fa]` provoc`rilor contem-

REALIZAREA  CORESPONDEN}EI
CAPABILITÃ}I  –  ANGAJAMENTE
REALIZAREA  CORESPONDEN}EI
CAPABILITÃ}I  –  ANGAJAMENTE

Dup` cum am mai afirmat [i
demonstrat \n cadrul acestei
rubrici, o dat` cu
transformarea sa  can t i t a t i v` ,
Al ian ]a  Nord -Atlantic`
parcurge [i o important` [i
necesar` etap` de transform`ri
calitative – la toate nivelurile,
\n \ntreaga sa arhitectur`
structural`.
De data aceasta, aducem \n fa]a
cititorilor necesitatea stringent`
a realiz`rii coresponden]ei
dintre capabilit`]i
[i angajamente, respectiv
preocuparea NATO
de a-[i \mbun`t`]i procesele de
generare a for]elor [i planificare
a ap`r`rii \n scopul \ndeplinirii
cu succes a cerin]elor impuse
de opera]iile de r`spuns \n
cazul crizelor ap`rute \n diferite
zone geografice. Opiniile de mai
jos apar]in analistului STEVE
STURM, Directorul Direc]iei
pentru Politic` [i Capabilit`]i
de Ap`rare din cadrul
Departamentului pentru
Politica [i Planificarea Ap`r`rii
al NATO.

porane, este criticat`. Dar aceste critici par
deseori s` fie un reflex al lipsei de
informare, deoarece eforturile de adaptare
depuse de NATO au \nregistrat un mare
succes. Orice compara]ie dintre for]ele
aliate din ziua de ast`zi [i cele de acum 10–15
ani \n urm` demonstreaz` acest lucru. To]i
alia]ii au parcurs sau sunt \n cursul unui
proces de analiz` a programelor [i
structurilor lor de ap`rare, pentru a fi siguri
c` for]ele pe care le de]in corespund
cerin]elor actuale, iar toate C`r]ile Albe
reamintesc nevoia de a asigura capacitatea
de dislocare, sustenabilitatea [i gradul de
utilizare a for]elor conform at#t Concep]iei
Strategice a Alian]ei, documentul care
descrie mediul strategic [i modalit`]ile \n
care NATO abordeaz` amenin]`rile [i
provoc`rile c`rora trebuie s` le fac` fa]`,
c#t [i altor documente directoare detaliate.
|n mod colectiv, Alian]a [i-a revizuit total
strategia [i concep]iile, structura for]elor
[i structura de comand`, precum [i
organizarea [i procedurile sale interne.

Nevoia de a

continua schimbarea

Oricum, c`ut`rile \n vederea realiz`rii
unei mai mari eficien]e opera]ionale nu se
sf#r[esc niciodat`. Acest lucru se dato-
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reaz`, \n parte, cerin]elor impuse de schim-
b`rile \n domeniul opera]iilor, cel pu]in din
dou` puncte de vedere. |n primul r#nd,
cerin]ele anumitor teatre opera]ionale, \n
special \n sensul nevoii de capabilit`]i,
evolueaz` \n timp. Acesta a fost, de
exemplu, cazul \n fosta Iugoslavie. |n al
doilea r#nd, noile opera]ii lansate creeaz`
cerin]e care sunt de obicei suplimentare
[i uneori diferite fa]` de cele ale opera]iilor
anterioare. Cerin]ele For]ei Interna]ionale
de Asisten]` de Securitate (ISAF) din
Afganistan, For]ei Kosovo, Opera]iei
Active Endeavour [i ale Misiunii NATO de
Instruire \n Irak sunt diferite \ntre ele, \ns`
trebuie \ndeplinite simultan. Dar nevoia
pentru continuarea schimb`rii este, de
asemenea, generat` de faptul c` NATO
trebuie \nc` s` realizeze suficiente
progrese \n \mbun`t`]irea diferitelor
componente ale eficacit`]ii opera]ionale
sau \n interrela]ionarea acestora \ntr-un tot
coerent.

O problem` specific` o reprezint`
realizarea coresponden]ei dintre capabili-
t`]i [i angajamente. Deseori, exist` un
decalaj \ntre angajamentele politice pentru
lansarea opera]iilor [i furnizarea for]elor
solicitate pentru desf`[urarea opera]iilor.
Dar, \n multe cazuri, acesta nu este
rezultatul discrepan]ei dintre scopurile
urm`rite [i mijloacele avute la dispozi]ie.
Astfel, \n timp ce alia]ii se luptau s`
furnizeze c#teva elicoptere pentru ISAF,
aceia[i alia]i erau preg`ti]i s` ofere rapid
aproximativ o sut` de elicoptere imediat
dup` catastrofa produs` de Tsunami \n
Asia.

Pot fi identificate trei categorii de
probleme care cauzeaz` aceast` discre-
pan]` persistent` \ntre deciziile politice
referitoare la opera]ii [i \ndeplinirea
corespunz`toare a declara]iilor privitoare
la cerin]e: voin]a politic`, resursele [i
capabilit`]ile. Liderii alia]i sunt con[tien]i
de aceste probleme [i de interdependen]a
lor. Cu doi ani \n urm`, lordul George

Robertson, secretarul general al NATO de
atunci, [i-a exprimat \ngrijorarea fa]` de
dorin]a [i capacitatea ]`rilor NATO de a
\ndeplini, din punct de vedere militar,
angajamentele pe care [i le asumaser`
politic, \n cadrul Alian]ei sau sub alte
auspicii. Cauzele pentru aceast` situa]ie,
spunea el, erau complexe, dar puteau fi
grupate sub umbrela „gradului de utilizare
a for]elor”. Lordul Robertson sus]inea c`,
\n cazul \n care guvernele aliate nu f`ceau
astfel \nc#t o mai mare parte a for]elor lor
s` poat` fi folosit` pentru \ndeplinirea
angajamentelor pe care le acceptaser` [i
nu erau preg`tite s` \ntrebuin]eze aceste
for]e la scara corespunz`toare [i \n modul
necesar pentru asigurarea succesului,
exista riscul apari]iei unor crize \n
forumurile interna]ionale \n care Alian]a \[i
asumase angajamente politice semnifi-
cative.

Decalajul dintre angajamentele
asumate [i for]ele puse la dispozi]ie se afl`
pe agenda NATO de c#]iva ani [i, ca parte
a unei \ncerc`ri mai ample de ob]inere a
unei eficacit`]i opera]ionale sporite, se

depun eforturi pentru eliminarea acestuia.
Un seminar desf`[urat sub egida Coman-
damentului Aliat pentru Transformare, \n
aprilie 2004, la Norfolk, Virginia, la care au
participat secretarul general, Jaap de Hoop
Scheffer, [i ambasadorii ]`rilor membre la
NATO, a fost deosebit de util pentru
identificarea cauzelor decalajului [i a ceea
ce trebuie f`cut pentru a-l dep`[i. Drept
urmare, c#teva elemente ale activit`]ii \n
acest domeniu, inclusiv \mbun`t`]irea
procesului prin care sunt „generate” for]ele
pentru opera]ii [i cre[terea gradului de
utilizare a for]elor, sunt denumite uneori
„Agenda Norfolk”. Totodat`, exist` \nc` o
ini]iativ` care urm`re[te un scop \nrudit,
acela de a spori eficacitatea [i coeren]a
diferitelor activit`]i de planificare a ap`r`rii
\n cadrul NATO, respectiv dezvoltarea
Directivei Politice Generale.

Generarea for]elor

Alian]a Nord-Atlantic` trebuie s`
furnizeze for]e pentru opera]ii multiple [i
de lung` durat`. Aranjamentele tradi-
]ionale prin care for]ele sunt \n mod repetat
„generate” pentru anumite opera]ii – de[i
\n mod formal sunt puse la dispozi]ie de
]`ri pentru anumite perioade de timp, pe
baza unei liste de cerin]e elaborate de
Autorit`]ile Militare ale NATO – sunt din
ce \n ce mai pu]in satisf`c`toare: prea
limitate, pe termen scurt [i reactive,
precum [i slab conectate la procesul de
planificare a for]elor. De aceea, alia]ii au
convenit un num`r de m`suri pentru
remedierea acestor deficien]e.

Una dintre ini]iativele importante \n
acest sens a fost inaugurarea conferin]elor
anuale de generare a for]elor la nivel
global, pentru a oferi o viziune mai cuprin-
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teritoriale [i c` acestea nu corespund
opera]iilor de r`spuns \n cazul crizelor, pe
care NATO le desf`[oar` \n prezent [i le
va desf`[ura [i \n viitor dincolo de teritoriul
Alian]ei. La summit-ul de la Istanbul, din
iunie 2004, mini[trii ap`r`rii din ]`rile
NATO au convenit sporirea eforturilor la
nivel na]ional \n vederea cre[terii gradului
de utilizare a for]elor. |n mod concret, ei
au convenit ca 40 la sut` din totalul for]elor
terestre ale fiec`rei ]`ri s` fie restructurate,
preg`tite [i echipate pentru a fi dislocate
\n opera]ii sub egida NATO sau sub alt`
egid`, precum [i ca 8 la sut` din totalul
for]elor terestre s` fie angajate sau
destinate pentru a putea desf`[ura opera]ii
de lung` durat`, \n orice moment. De
asemenea, mini[trii ap`r`rii au c`zut de
acord asupra necesit`]ii stabilirii nivelu-
rilor care trebuie atinse de alia]i \n privin]a

gradului de utilizare a for]elor, pentru a
complementa aceste obiective politice la
nivel \nalt. Totodat`, ei au \ns`rcinat
Consiliul Nord-Atlantic s` elaboreze
indicatori privind investi]iile [i beneficiile
rezultate – cum ar fi m`rimea personalului,
personalul dislocabil, capabilit`]ile pentru
desf`[urarea opera]iilor de lung` durat`,
cheltuielile pentru opera]ii [i cheltuielile
pentru echipament – pentru a oferi o
vedere mai larg` asupra m`surii \n care
alia]ii \[i transform` cu succes for]ele,
precum [i un etalon pentru performan]ele
fiec`rui aliat \n parte.

Aceast` activitate este acum \n curs de
desf`[urare. }`rile au oferit date privind
progresul realizat \n atingerea obiectivelor
de utilizare a for]elor de 40 la sut` [i 8 la
sut`. |n general vorbind, informa]iile
primite indic` faptul c`, \n timp ce unii alia]i
au \ndeplinit sau chiar au dep`[it
obiectivele fixate la Istanbul, al]ii nu au
reu[it s` o fac`, \n parte deoarece alia]ii se
g`sesc \n stadii diferite ale procesului de
restructurare a for]elor. Unii alia]i, inclusiv
dintre cei care au \ndeplinit sau dep`[it
obiectivele, au oferit informa]ii privind
planurile lor de a-[i \mbun`t`]i gradul de
utilizare a for]elor \n viitor. Totu[i, este
important s` re]inem c` schimb`rile
semnificative \n acest domeniu nu pot fi
realizate peste noapte.

Succesul acestui exerci]iu nu este \nc`
asigurat. De[i acesta a fost util \n atragerea
aten]iei unor capitale asupra problemelor
privind gradul de utilizare a for]elor lor [i,
ca un beneficiu suplimentar, a ini]iat
planuri pentru perfec]ionarea \n continuare
a acestuia, datele furnizate p#n` acum nu
pot fi comparate \n mod adecvat. Drept
urmare, este extrem de dificil s` se

z`toare [i pe un termen mai lung \n privin]a
nevoilor opera]ionale ale NATO [i a
eforturilor generale ale alia]ilor de a le
\ndeplini. Ar trebui ca alia]ilor s` le fie mai
u[or s` furnizeze for]e \ntr-un interval de
12 luni de la primirea solicit`rii, dec#t, s`
spunem, \n 12 zile, mai ales atunci c#nd
ace[tia [tiu c` al]i alia]i [i-au asumat o parte
semnificativ` din sarcinile opera]ionale [i
au primit asigur`ri c` exist` un plan de
\nlocuire a contingentelor lor, dup` o
anumit` perioad` de timp. Prima dintre
aceste conferin]e anuale a avut loc la
Comandamentul Suprem al Puterilor
Aliate din Europa, \n noiembrie 2004, iar
\n prezent tragem \nv`]`mintele din
aceast` experien]` pentru a putea
\mbun`t`]i viitoarele conferin]e. |n plus,
analiz`m modul \n care contribu]iile
poten]iale ale ]`rilor partenere [i cele ale
altor ]`ri non-NATO pot fi mai bine luate
\n calcul \n procesul de generare a for]elor
pentru opera]iile conduse de Alian]a Nord-
Atlantic`, \n care acestea sunt implicate.
Un lucru este cert: nu exist` sf#r[it \n
\ncercarea de a crea o mai mare eficien]`
opera]ional`!

Gradul de utilizare

a for]elor

A[a cum am ar`tat mai devreme,
preocuparea pentru gradul de utilizare a
for]elor Alian]ei este veche de c#]iva ani.
Accentul pe realizarea unor for]e mai u[or
dislocabile [i sustenabile a fost una dintre
temele Angajamentului privind Capabili-
t`]ile de la Praga [i a ini]iativei privind
Capabilit`]ile de Ap`rare. Aceasta reflect`
o recunoa[tere a faptului c` unele for]e ale
alia]ilor au \n continuare o configura]ie
excesiv centrat` pe asigurarea ap`r`rii



25CER SENIN  Nr. 7 (84)  2005

NATO – |N SCHIMBARE

informa]iilor Alian]ei. Aceast` ini]iativ`
urm`re[te s` sporeasc` importan]a
deciziei politice aflat` la baza angaja-
mentelor na]ionale de a \mbun`t`]i
capabilit`]ile [i a contribui, \n acela[i timp,
la armonizarea diferitelor „discipline”
implicate \n proiectarea, dezvoltarea [i
plasarea \n teren a capabilit`]ilor.

Din perspectiva discu]iilor care au avut
loc p#n` \n prezent la sediul NATO privind
scopul [i caracterul Directivei Politice
Generale, este evident c` aceasta va fi un
document politic concis, care s` ofere
direc]iile pentru transformarea \n
continuare a Alian]ei. |n mod concret,
documentul va con]ine liniile directoare
pentru dezvoltarea viitoarelor for]e ale
Alian]ei [i a altor capabilit`]i, precum [i
pentru furnizarea de informa]ii relevante
\n vederea definirii viitoarelor cerin]e \n
domeniul capabilit`]ilor. El se va pozi]iona
\ntre Concep]ia Strategic`, pe de o parte,
[i documentele care ofer` liniile directoare
pentru anumite domenii ale planific`rii,
precum Directiva Ministerial` pentru
Planificarea For]elor, pe de alta. De[i va
r`m#ne consecvent` fa]` de Concep]ia

Strategic`, Directiva Politic` General` va
lua \n considerare schimb`rile produse \n
mediul de securitate \ncep#nd din 1999.

Documentul va guverna toate activi-
t`]ile sau domeniile planific`rii implicate
\n dezvoltarea capabilit`]ilor. Acestea
includ domeniile tradi]ionale ale plani-
fic`rii – for]ele, armamentele, consult`rile,
comanda [i controlul (C3), logistica,
resursele, problematica nuclear` [i
planificarea urgen]elor civile. Dar va
influen]a, de asemenea, alte activit`]i
legate de capabilit`]i, cum ar fi planificarea
ap`r`rii spa]iului aerian [i standardizarea.
Totodat`, va contribui la realizarea unei
inform`ri \n cadrul activit`]ilor na]ionale
de planificare, mai ales pentru a promova
interoperabilitatea. Ceea ce se urm`re[te
este promovarea unei mai mari coeren]e
\ntre diferitele activit`]i de planificare la
nivel na]ional [i colectiv. |n vederea
\ndeplinirii acestor scopuri, documentul
trebuie s` indice ce anume dore[te Alian]a
s` realizeze, \n special din punct de vedere
opera]ional, \n noul mediu de securitate.
Totodat`, acesta va defini un mecanism de
gestionare pentru a \ncuraja, \n mod
ne\ntrerupt [i sistematic, continuarea
diferitelor activit`]i de planificare.

Consiliul Nord-Atlantic a trasat sarcina
ca Directiva Politic` General` [i o
propunere privind mecanismul de gestio-
nare s` fie \naintate spre aprobare c#t mai
cur#nd posibil, nu mai t#rziu de sf#r[itul
acestui an.

Aceste ini]iative – privind procesul de
generare a for]elor, gradul de utilizare a
for]elor [i Directiva Politic` General` –
reprezint` instrumente pentru garantarea
eficacit`]ii opera]ionale a Alian]ei. |n plus,
mai exist` [i alte ini]iative de o importan]`
similar` \n cadrul „Agendei Norfolk”, cum
ar fi eforturile de \mbun`t`]ire a
schimbului de informa]ii [i de actualizare
a abord`rii NATO \n privin]a finan]`rii
comune. Dar toate aceste m`suri se vor
dovedi utile numai dac` sunt aplicate
consecvent. Acest lucru necesit` existen]a
unei voin]e politice – hot`r#rea tuturor
alia]ilor de a depune eforturi sporite,
echitabile, pentru ca opera]iile NATO s`
se desf`[oare cu succes, s` aib` finalitatea
dorit`.

STEVE  STURM
Directorul Direc]iei pentru

Politic` [i Capabilit`]i
de Ap`rare din cadrul

Departamentului
pentru Politica [i Planificarea

Ap`r`rii al NATO

www.nato.int/docu/review/2005/issue1/
romanian/main.htm

realizeze o evaluare general` a gradului de
utilizare a for]elor alia]ilor sau, \n anumite
cazuri, s` se poat` aprecia cu exactitate
gradul de utilizare a for]elor \n cazul unui
anumit aliat. De aceea, ]in#nd cont de
faptul c` alia]ii \[i organizeaz` for]ele \n
modalit`]i diferite, trebuie depuse mai
multe eforturi pentru ca cifrele la nivel
na]ional s` permit` compara]ii practice.
Cum fixarea obiectivelor pentru for]ele
aeriene [i maritime trebuie, de asemenea,
avut` \n vedere. {i trebuie s` acord`m \n
continuare aten]ie refacerii [i, probabil,
sporirii pachetului ini]ial de etaloane
pentru m`surarea investi]iilor [i a
beneficiilor.

Directiva Politic`

General`

La summit-ul de la Istanbul, liderii
alia]i au trasat Consiliului Nord-Atlantic
sarcina s` preg`teasc` Directiva Politic`
General` \n sprijinul Concep]iei Strate-
gice \n privin]a tuturor aspectelor
capabilit`]ilor, domeniilor planific`rii [i a
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SNOWBIRDS – 35 DE ANI
{I 2.000 DE SHOW-URI AERIENE

Pentru „P`s`rile Z`pezii”, anul 2005 a
\nsemnat 56 de spectacole aeriene sus]inute \n
32 de loca]ii diferite din America de Nord.

Prin evolu]iile \n cadrul fiec`rui spectacol
aerian la care particip`, Snowbirds \[i \ndeplinesc
cu succes misiunea care le-a fost \ncredin]at`: s`
demonstreze profesionalismul [i pasiunea pentru
zbor a pilo]ilor din For]ele Aeriene Canadiene.

„Suntem extrem de m#ndri de echipa

Anul 2005 este unul special pentru team-ul
Snowbirds, celebra echip` de acroba]ie aerian`
apar]in#nd For]elor Aeriene Canadiene, prin prisma
evenimentelor \nscrise \n istoria existen]ei sale.

Astfel, dup` ce \n data de 17 septembrie a.c.
au prezentat, la Reno, Nevada, spectacolul aerian
cu num`rul 2.000, \n ova]iile a peste 50.000 de
spectatori, \n perioada 13–16 octombrie, Snowbirds
au s`rb`torit \mplinirea a 35 de ani de existen]`.

Snowbirds [i de istoricul ei faimos. Snowbirds
reprezint` un simbol al culturi i  For]elor
Aeriene Canadiene [i, totodat`, un model
pentru tinerii care doresc s` urmeze o carier`
militar`“, a declarat [eful Statului Major al
For]elor Aeriene Canadiene, generalul-
locotenent Steve Lucas. (www(www(www(www(www.air force..air force..air force..air force..air force.
forces.gc.ca, site oficial al For]elor forces.gc.ca, site oficial al For]elor forces.gc.ca, site oficial al For]elor forces.gc.ca, site oficial al For]elor forces.gc.ca, site oficial al For]elor AerieneAerieneAerieneAerieneAeriene
Canadiene)Canadiene)Canadiene)Canadiene)Canadiene).....

ARCTIC SAREX 2005
|n cursul lunii septembrie, s-a desf`[urat, la baza Aerian`

Eielson, Alaska, apar]in#nd For]elor Aeriene ale Statelor Unite,
exerci]iul „Arctic Sarex 2005".

Aproximativ 230 de participan]i reprezent#nd 3 ]`ri arctice
(Canada, Statele Unite [i Rusia) au desf`[urat, timp de o
s`pt`m#n`, exerci]ii de c`utare [i salvare \n condi]ii meteo
foarte dificile.

De altfel, „Arctic Sarex” reprezint` un exerci]iu de cercetare
[i salvare (SAR) care ofer` celor trei na]iuni arctice posibilitatea
realiz`rii schimbului de experien]` \n astfel de exerci]ii, prin
realizarea interoperabilit`]ii \n condi]ii meteo extreme.

„Noi nu putem prezice care vor fi efectele naturii
dezl`n]uite, cum au fost recentele uragane de pe coasta Statelor
Unite sau tsunami-ul din Pacific, dar cu siguran]` vom fi chema]i
s` ac]ion`m \mpreun` pentru \nl`turarea urm`rilor, iar
experien]a [i rela]iile \nchegate \n astfel de exerci]ii ne vor fi
de mare ajutor”, a declarat locotenent-colonelul Colin
Goodman. (www.af.mil, sire oficial al USAF)

O aeronav` de transport de tipul
C-17 Globemaster III, de la Baza
Edwards a For]elor Aeriene ale
Statelor Unite, a efectuat, \n data de
7 octombrie a.c., o misiune mai pu]in
obi[nuit`: a lansat, de la o \n`l]ime
de aproximativ 2.000 de metri, o
rachet` destinat` plas`rii de \nc`r-
c`turi pe orbita joas` a P`m#ntului.

Lansarea rachetei face parte

NOI CAPABILIT~}I
ALE AERONAVEI C-17

dintr-un program dezvoltat \n comun
de c`tre Agen]ia pentru Cercetare [i
Dezvoltare a Proiectelor Ap`r`rii
(DARPA) [i For]ele Aeriene, prin care
se urm`re[te dezvoltarea unei noi
metode, mai eficiente, de plasare a
\nc`rc`turilor pe orbit`.

Se sper` astfel, ca prin exploa-
tarea unor noi capabilit`]i ale aero-
navei C-17, costul lans`rii unei \nc`r-
c`turi \n spa]iu s` scad` de la 20
milioane de dolari, \n prezent, la mai
pu]in de 5 milioane de dolari.
(www(www(www(www(www.af.mil, site oficial al USAF)..af.mil, site oficial al USAF)..af.mil, site oficial al USAF)..af.mil, site oficial al USAF)..af.mil, site oficial al USAF).

UCRAINA A RELUAT
TESTELE CU RACHETE

|n data de 6 octombrie, Ucraina
a efectuat primele lans`ri de rachete,
de c#nd un avion rusesc a fost
dobor#t \n timpul unor exerci]ii din

2001, a anun]at ministrul ap`r`rii din
Ucraina, citat de Ria Novosti.

Acest gen de exerci]ii a fost interzis
\n Ucraina, \n octombrie 2001, c#nd o
rachet̀  S-200 a lovit un avion rusesc
Tu-154, ucig#nd 78 de pasageri afla]i la
bord. (http://en.rian.ru, site oficial(http://en.rian.ru, site oficial(http://en.rian.ru, site oficial(http://en.rian.ru, site oficial(http://en.rian.ru, site oficial
al al al al al Agen]iei de [tiri Ria Novosti).Agen]iei de [tiri Ria Novosti).Agen]iei de [tiri Ria Novosti).Agen]iei de [tiri Ria Novosti).Agen]iei de [tiri Ria Novosti).

SNOWBIRDS – 35 DE ANI
{I 2.000 DE SHOW-URI AERIENE
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EC 135
PENTRU

IRLANDA
For]ele Aeriene Irlandeze au

recep]ionat, la sf#r[itul lunii
septembrie a.c., primul elicopter de
tipul EC 135 P2. Parte component`
a programului de modernizare a
flotei militare aeriene irlandeze,
elicopterele EC 135 vor fi folosite \n
principal pentru antrenarea pilo]ilor,
servicii medicale de urgen]`
(EMS) [i suportul for]elor.
(www.eads.com, site oficial
Agen]iei Europene pentru
Sisteme de Ap`rare (EADS).

ACTIVAREA FOR}EI
DE R~SPUNS NATO

MAI  TARE  DECÂT  TUNETUL

|n perioada 7 – 21 octombrie, s-a desf`[urat, la Baza Aerian` Eielson,
Alaska, exerci]iul „Cooperative Cope Thunder”, al c`rui motto este: „Zboar`,
lupt` [i c#[tig`!”

Peste 1.000 de cadre din Australia, Japonia, Singapore, Marea Britanie
[i SUA, deservind 87 de aeronave, au participat la unul dintre cele mai
importante exerci]ii de antrenament \n comun desf`[urate la baza din
Alaska.

Din programul exerci]iului nu au lipsit opera]iunile de sprijin aerian
apropiat, misiuni de cercetare [i salvare, bombardament aerian etc.

„Spa]iul aerian foarte generos, variatele forme de relief, precum [i
]intele extrem de realiste din poligonul amenajat \n \nghe]ata Alaska au
\ntrunit condi]iile unui antrenament c#t mai apropiat de realit`]ile c#mpului
de lupt`“, a declarat locotenent-colonelul Eddie Osteen, directorul opera]iilor
Escadrilei 353. (www(www(www(www(www.af.mil, site oficial al USAF)..af.mil, site oficial al USAF)..af.mil, site oficial al USAF)..af.mil, site oficial al USAF)..af.mil, site oficial al USAF).

|n cadrul unei ceremonii g`zduite
de prim-ministrul Marii Britanii, Tony
Blair, pre[edintele rus Vladimir Putin a
acordat medaliile „Ordinul pentru
Servicii Maritime” echipajului britanic
care a reu[it salvarea celor [apte

MEDALII RUSE
PENTRU BRITANICI

marinari de pe submarinul naufragiat
la o ad#ncime de 205 metri, la 60 mile
(96 km) de Peninsula Kamchatka, \n
luna august a.c.. (www(www(www(www(www.raf.mod.uk/.raf.mod.uk/.raf.mod.uk/.raf.mod.uk/.raf.mod.uk/
rafhome.html, site oficial al For]elorrafhome.html, site oficial al For]elorrafhome.html, site oficial al For]elorrafhome.html, site oficial al For]elorrafhome.html, site oficial al For]elor
For]elor For]elor For]elor For]elor For]elor Aeriene Regale).Aeriene Regale).Aeriene Regale).Aeriene Regale).Aeriene Regale).

Guvernul estonian a decis
demararea procedurilor de
achiz]ionare a unui nou sis-
tem de ap`rare aerian`, prin
invitarea la negocieri a dou`
companii cu renume mon-
dial, MBDA Systems [i
Raytheon Company. Scopul
acestei achizi]ii îl reprezint`

Sistem de rachete
pentru Estonia

echiparea Estoniei cu compo-
nente de ap`rare flexibile,
moderne, ce pot fi integrate
sistemelor combinate de
ap`rare aerian` ale Alian]ei
Nord-Atlantice, fiind compa-
tibile cerin]elor acesteia. În
completarea rachetelor [i a
unit`]ilor de foc, procesul de
achizi]ionare va continua cu
procurarea unor re]ele de
comand` [i control [i a unor
radare performante.

|n cursul lunii septembrie, a
fost activat` For]a de R`spuns
NATO, \n concordan]` cu cadrul de
lucru privind acordarea de asisten]`
interna]ional` \n cazul unor
catastrofe naturale.

Astfel, pentru ajutorarea
popula]iei americane afectat` de
uraganul Katrina, la baza Coman-
damentului de For]e Aeriene
|ntrunite, de la Taverny, au fost
colectate, cu ajutorul For]elor
Aeriene Franceze, aproximativ 200
de tone de ajutoare, destinate
popula]iei din Louisiana.

Danemarca, Italia, Marea
Britanie, Fran]a [i Germania au pus
la dispozi]ie aeronave de transport
de tipul C-160 [i C-130, \ntr-un
necesar efort de solidaritate
c u  v i c t i m e l e  u r a g a n u l u i .
(www(www(www(www(www.defense.gouv.defense.gouv.defense.gouv.defense.gouv.defense.gouv.fr/sites/air/,.fr/sites/air/,.fr/sites/air/,.fr/sites/air/,.fr/sites/air/,
site oficial al For]elor site oficial al For]elor site oficial al For]elor site oficial al For]elor site oficial al For]elor AerieneAerieneAerieneAerieneAeriene
Franceze).Franceze).Franceze).Franceze).Franceze).

MAI  TARE  DECÂT  TUNETUL
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CEHIA
PREG~TE{TE
TERENUL
PENTRU GRIPEN

La Baza Caslav, apar]in#nd For]elor Aeriene Cehe, au fost recep]ionate, la
sf#r[itul lunii august, un num`r de 6 aeronave de lupt` JAS-39C Gripen, simpl`
comand`, [i alte dou`, dubl` comand`.

Aeronavele se afl` \n etapa de finalizare a procedurii de acceptan]`, urm#nd
transferul propriet`]ii, \nainte s` intre, oficial, \n dotarea Escadrilei 211 [i s`
devin` opera]ionale.

Totodat`, \n cadrul bazei, se depun eforturi pentru finalizarea hangarelor
destinate \ntre]inerii aeronavelor Gripen, acestea fiind ad`postite, \n prezent, \n
ni[te remize provizorii.

De asemenea, un num`r de 8 pilo]i ai For]elor Aeriene Cehe se preg`tesc,
\n Suedia, pentru a realiza trecerea pe aeronavele Gripen. |n final, 21 de pilo]i
vor fi preg`ti]i pentru a zbura JAS-39. (Air Forces Monthly(Air Forces Monthly(Air Forces Monthly(Air Forces Monthly(Air Forces Monthly, octombrie 2005,, octombrie 2005,, octombrie 2005,, octombrie 2005,, octombrie 2005,
pag. 15, “Czech Gripen deliveries progress”).pag. 15, “Czech Gripen deliveries progress”).pag. 15, “Czech Gripen deliveries progress”).pag. 15, “Czech Gripen deliveries progress”).pag. 15, “Czech Gripen deliveries progress”).

Iranul a organizat, \n data de
22 septembrie, o parad` a rache-
telor de care dispune, pentru a
marca aniversarea \nceperii
r`zboiului irano-irakian din anii
1980–1988.

Parada a avut loc \n sudul
Teheranului, \n apropierea morm#n-
tului Ayatollahului Khomeini.

Cu acest prilej, pre[edintele
Mamhoud Ahmadinejad s-a adre-
sat, pentru prima dat` de c#nd a
preluat puterea, oficialilor din Garda
Revolu]ionar` (cea care contro-
leaz` rachetele balistice), precum

DRONA  UCIGA{~

Un avion de spionaj f`r` pilot, de
tipul „Predator”, a ucis 11 insurgen]i
irakieni [i a r`nit al]i 4, \n cursul unei
ac]iuni conduse de armata Statelor
Unite din Irak, \n luna septembrie.

Militarii americani au identi-
ficat dou` grupuri de rebeli ira-
kieni care se preg`teau s` exe-
cute un atac cu mortiere asupra
unei baze americane.

Avionul f`r` pilot trimis \n recu-
noa[tere a localizat cele dou`
vehicule cu rebeli [i, ac]ionat prin
telecomand`, a lansat dou` rache-
te Hellfire asupra ma[inilor.

|n urma atacului efectuat de
„Predator”, militarii americani [i
for]ele irakiene au arestat al]i
[ase suspec]i care au sc`pat cu
via]`. (AFP)(AFP)(AFP)(AFP)(AFP)

RUSIA TESTEAZ~ RACHETE BALISTICE
Un reprezentant al ministerului rus al ap`r`rii a anun]at c`, \n diminea]a

zilei de 8 octombrie, Rusia a testat o rachet` balistic` de tipul RSM-54 „Volna”,
clasificat` NATO sub denumirea SS-N-23.

Testul este cel de-al treilea, \n decursul a 11 zile. Racheta a fost lansat`
de pe submarinul Borisoglebsk, din Marea Barent, \n apropiere de Norvegia [i
a parcurs o distan]` de peste 9.500 de kilometri, p#n` la poligonul de testare
Kura, situat \n Peninsula Kamchatka.

Oficialul rus a specificat c` aceasta a fost cea de-a [asea lansare a unei
rachete balistice efectuat` de pe mare \n cursul acestui an [i a ad`ugat c`, \n
cur#nd, urmeaz` s` \nceap` test`rile unui siloz de lansare cu baza la sol.
(www(www(www(www(www.missilethreat.com, 8 octombrie 2005, .missilethreat.com, 8 octombrie 2005, .missilethreat.com, 8 octombrie 2005, .missilethreat.com, 8 octombrie 2005, .missilethreat.com, 8 octombrie 2005, Agen]ia de [tiri ITAgen]ia de [tiri ITAgen]ia de [tiri ITAgen]ia de [tiri ITAgen]ia de [tiri ITAR-TAR-TAR-TAR-TAR-TASS).ASS).ASS).ASS).ASS).

SS-N-23

[i generalilor din armata regulat`:
„To]i cei care vor decide s` abuzeze
de onoarea [i demnitatea poporului
nostru, vor cunoa[te fl`c`rile m#niei
na]iunii iraniene”.

De asemenea, o parte a rache-
telor purtau bannere care con]ineau
mesaje cu atacuri virulente: „Israelul
ar trebui [ters de pe hart`“, „Vom
c`lca America \n picioare”, „Moarte
Americii”, „Moarte Israelului”. |n
aceste condi]ii, ata[a]ii militari
europeni prezen]i la eveniment au
p`r`sit, \n semn de protest, locul
de desf`[urare a paradei.

Printre rachetele prezentate la
parad` s-au aflat: Shahab-3,
Zelzal 1 [i Zelzal 2, M-11, \n
varianta Toudar-68, Nazeat, M-6,
M-9, complexul RSA HQ-2. (AFP)(AFP)(AFP)(AFP)(AFP)

PARAD~ DE
RACHETE
|N IRAN
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BULGARIA
PRIVE{TE

CÃTRE SUPER
HORNETS

De[i For]ele Aeriene Bulgare
dispun de un plan de modernizare a
avionului MiG-29 Fulcrum, \n vederea
extinderii duratei sale opera]ionale [i
particip`rii \n condi]ii optime la
misiunile cu parteneri NATO, oficialii
bulgari consider` c` este necesar`
achizi]ionarea unui nou avion de lupt`
multirol.

Astfel, ministrul bulgar al ap`r`rii,
Nikolay Svinanov a emis o cerere
guvernului de la Sofia, privind posibili-
tatea achizi]ion`rii a 16 avioane de tipul
F/A-18E/F Super Hornets, simpl`
comand`, [i 4 aeronave de acela[i tip,
dubl` comand`. Alte avioane avute \n
vedere sunt JAS-39 Gripen [i F-16C/D.

De asemenea, Bulgaria dore[te
achizi]ionarea unui num`r de 12
aeronave F-5, de la For]ele Aeriene ale
SUA.

Guvernele Belgiei [i Olandei au

Agen]ia pentru Rachete
Defensive a Statelor Unite a
anun]at, la sf#r[itul lunii
septembrie, \ncheierea cu
succes a testelor de acceptan]`
pentru radarul Cobra Dane
localizat la Shemya, Alaska.
Acesta are rolul de a transmite
datele recep]ionate bazelor de
la Colorado Springs (Colo-
rado) sau Fort Greely (Alaska),
loca]ii de unde se controleaz`
lansarea interceptoarelor
contra rachetelor ce ar putea
lovi ]inte de pe teritoriul Statelor
Unite.

Testul final a constat \n
lansarea unei rachete, prin
para[utare, dintr-o aeronav` C-
17, deasupra Pacificului, la o

distan]` de aproximativ 1.300
de kilometri de Shemya.
Traiectoria rachetei a fost
urm`rit` prin intermediul
radarului Cobra Dane, iar
datele au fost transmise \n timp
util c`tre Colorado Springs [i
Fort Greely.

Construit` ini]ial pentru
interceptarea rachetelor ruse[ti
\n timpul r`zboiului rece, loca]ia
nordic` a bazei de la Shemya
permite, de asemenea, inter-
ceptarea rachetelor balistice
care ar putea fi lansate din
Coreea de Nord sau China.
(www.mda.mil, site oficial al
Agen]iei pentru rachete
defensive a SUA).

RADARUL
COBRA DANE

f`cut, cu pu]in timp \n urm`, oferte
p`r]ii bulgare, fiecare propun#nd
16 aeronave de tipul F-16A/B.

O decizie \n privin]a urm`torului
avion de lupt` multirol al For]elor
Aeriene Bulgare urmeaz` s` fie
aprobat` de Parlamentul de la Sofia,
\n cel mai scurt timp posibil. (Air(Air(Air(Air(Air
Forces MonthlyForces MonthlyForces MonthlyForces MonthlyForces Monthly, octombrie 2005, octombrie 2005, octombrie 2005, octombrie 2005, octombrie 2005
pag. 13, “Bulgaria Eyes Superpag. 13, “Bulgaria Eyes Superpag. 13, “Bulgaria Eyes Superpag. 13, “Bulgaria Eyes Superpag. 13, “Bulgaria Eyes Super
Hornets”)Hornets”)Hornets”)Hornets”)Hornets”)

|n perioada 10 septembrie – 3 octombrie
a.c., s-a desf`[urat, la Baza Aerian`
Barksdale, Egipt, exerci]iul interna]ional
„Bright Star 2005".

Scopul exerci]iului, care s-a desf`[urat
pentru prima dat` \n anul 1980, const` \n
cre[terea stabilit`]ii regionale, oferind,
totodat`, oportunit`]i sporite privind
cooperarea \ntre for]ele aeriene ale coali]iei
participante: Egipt, Fran]a, Germania,
Grecia, Italia, Iordania, Kuweit, Olanda,
Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie [i
Statele Unite.

„Bright Star” este un exerci]iu care se
desf`[oar` pe trei segmente principale:
familiarizarea participan]ilor cu echipa-
mentul, tacticile [i procedurile exerci]iului;
testarea liderilor coali]iei privind procedurile
opera]ionale de comand` [i control;
antrenarea conducerii coali]iei privind
coordonarea [i conducerea trupelor.
(www.defencelink.mil, site oficial al
Departamentului Ap`r`rii al SUA).

BRIGHT
STAR 2005

MAI MULTE ARME
PENTRU
ARMATA RUS~

Armata rus` \[i va m`ri
achizi]iile militare cu 50 la sut`
\n anul urm`tor, a declarat
[eful Statului Major al Armatei
Ruse, Iuri Baluevski.

„Ministerul Ap`r`rii este
aproape de a aproba contrac-
tele pentru ap`rare pe anul
2006. Este un eveniment im-
portant, const#nd \n lansarea
unui nou program de stat
pentru a dota armata. Ne-am
dori ca cifrele s` fie mai mari,
dar avem [i alte obiective de
\ndeplinit”, a declarat Baluev-
schi, citat de Ria Novosti
(http://en.rian.ru, 7 octom-
brie 2005).

La sf#r[itul lunii septembrie a avut loc,
la Touraine, un exerci]iu bilateral de
antrenament \n comun, \ntre escadrila
1/64 Touraine [i escadrila LTG 63 din Hohn,
ambele fiind escadrile de transport aerian.

Exerci]iul a constat \n zboruri de
antrenament tactic, la joas` \n`l]ime, cu
dou` aeronave de tipul C-160 Transall.
Totodat`, exerci]iul a reprezentat o bun`
oportunitate de a studia modul de ac]iune a
dou` escadrile din ]`ri diferite, care
zboar` acela[i tip de avion.
(www(www(www(www(www.defence.gouv.defence.gouv.defence.gouv.defence.gouv.defence.gouv.fr.fr.fr.fr.fr./sites/air./sites/air./sites/air./sites/air./sites/air, site, site, site, site, site
oficial al For]elor oficial al For]elor oficial al For]elor oficial al For]elor oficial al For]elor Aeriene Franceze).Aeriene Franceze).Aeriene Franceze).Aeriene Franceze).Aeriene Franceze).

EXERCI}IU
FRANCO-GERMAN

BULGARIA
PRIVE{TE

CÃTRE SUPER
HORNETS
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Dou` avioane de lupt` din noul
model F-15 Eagles au fost recep]io-
nate, la \nceputul lunii octombrie, de
c`tre For]ele Aeriene ale Coreei de
Sud. Acestea sunt primele aeronave

F-15 PENTRU
COREEA DE SUD

dintr-un total de 40 comandate de
oficialii sud-coreeni companiei Boeing,
\n baza unui contract \n valoare de 4,2
miliarde de dolari.

„For]ele Aeriene ale Coreei de

Sud dispun acum de un avion de lupt`
capabil s` execute atacuri precise pe
distan]e mari. De asemenea, aceast`
achizi]ie va contribui la sporirea
oportunit`]ilor de cooperare \ntre

avia]ia sud-coreean` [i U.S. Air
Force”, a declarat Young Su Lee,
comandantul For]elor Aeriene Sud-
Coreene. (www(www(www(www(www.af.mil/news, site.af.mil/news, site.af.mil/news, site.af.mil/news, site.af.mil/news, site
oficial al USAF).oficial al USAF).oficial al USAF).oficial al USAF).oficial al USAF).

For]ele Aeriene Spaniole au achizi]ionat, la \nceputul lunii
octombrie, sistemul de rachete aer-sol „Taurus KEPD-350". Acesta
va fi folosit ca sistem de armament pe aeronavele spaniole de lupt`,
de tip F-18 [i Eurofighter.

Contractul prevede achizi]ionarea unui num`r de 43 de rachete
opera]ionale, iar
\n pre] sunt in-
cluse [i costurile
i n t e g r ` r i i
containerelor
KEPD-350 pe
aeronave.

Spania a de-
venit astfel pri-
mul client ex-
tern care achi-
z i ] i o n e a z `
„Taurus KEPD-
350". Sistemul a
fost proiectat \n
Germania, ini]ial
pentru avioanele
T o r n a d o ,
ulterior [i pen-
tru Eurofighter.
(www.eads.com,
site oficial al
EADS).

SPANIA A
ACHIZI}IONAT

SISTEMUL
TAURUS

Competi]ia de bombardament de
avia]ie, denumit̀  „Excalibur”, s-a ]inut, \n
acest an, la Baza Lakenheath, Suffolk,
apar]in#nd For]elor Aeriene ale Marii Britanii,
la sf#r[itul lunii august. La eveniment au
participat echipaje ale USAFE (For]ele
Aeriene ale Statelor Unite din Europa) [i
RAF, iar misiunile au constat \n lans`ri de
bombe \n poligoanele Holbeach [i
Wainfleet, din Lincolnshire, pe o perioad`
de trei zile.

Zborurile de bombardament s-au
desf̀ [urat \n mai multe etape, execut#ndu-

EXCALIBUR
2005

Compania Thales a anun]at, \n
cursul lunii august, semnarea unui
contract \n valoare de 700 de milioane
de lire sterline cu Ministerul Ap r̀̀ rii din
Marea Britanie, privind dezvoltarea,
construirea [i acordarea suportului ini]ial
de implementare a programului
„Watchkeeper – WK 450", un nou model
de avion f̀ r̀  pilot (UAV).

Dezvoltat \n colaborare cu firma
Elbit Systems, WK 450 va putea r`m#ne
\n aer \ntre 16 [i 24 de ore [i va fi dotat
cu un senzor de vedere at#t pe timp de
zi, c#t [i pe timp de noapte, iar datele

se at#t zboruri \n picaj (unghiuri mari – 45 [i
30 de grade, unghiuri mici – 20 [i 10 grade),
c#t [i zboruri la orizontal̀ .

Avioanele care au concurat la
„Excalibur 2005" au fost de tipul F-15 E,
F-16 C, A-10 A, apar]in#nd USAFE, res-
pectiv Jaguar [i Tornado, apar]in#nd RAF.

C#[tig t̀oarea edi]iei din acest an, \n
func]ie de punctajul ob]inut, a fost
desemnat̀  Aripa 31 USAFE, cu baza la
Aviano, Italia. (Air Force Monthly(Air Force Monthly(Air Force Monthly(Air Force Monthly(Air Force Monthly,,,,,
octombrie 2005, pag. 9, ”Excaliburoctombrie 2005, pag. 9, ”Excaliburoctombrie 2005, pag. 9, ”Excaliburoctombrie 2005, pag. 9, ”Excaliburoctombrie 2005, pag. 9, ”Excalibur
2005”).2005”).2005”).2005”).2005”).

WATCHKEEPER PENTRU
MAREA BRITANIE

culese vor fi transmise printr-o re]ea de
date la Sta]ia de Control de la sol.

Conform cererilor formulate de
ministerul ap`r`rii, dronele vor putea
lucra \n cooperare, una la mic`
altitudine, pentru a men]ine leg`tura cu
Sta]ia de Control [i una la altitudini mari,
care va transmite datele la sol prin
intermediul celei dint#i.

„Watchkeeper” va intra \n dotarea
Regimentului 32 al Royal Artillery. (Air(Air(Air(Air(Air
Force MonthlyForce MonthlyForce MonthlyForce MonthlyForce Monthly, octombrie 2005,, octombrie 2005,, octombrie 2005,, octombrie 2005,, octombrie 2005,
pag. 6, “Wpag. 6, “Wpag. 6, “Wpag. 6, “Wpag. 6, “Wathkeeper Contractathkeeper Contractathkeeper Contractathkeeper Contractathkeeper Contract
Signed”).Signed”).Signed”).Signed”).Signed”).

WATCHKEEPER PENTRU
MAREA BRITANIE
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Pagini realizate de
locotenent

MIRCEA BARAC

MAXI-TAXI ZBURÃTOR
Compania britanic` Avcen lucreaz` la dezvoltarea prototipului Jetpod,

un taxi zbur`tor, care va fi opera]ional \ncep#nd cu anul 2010.
Noul mijloc de transport va permite naveti[tilor s` ajung` \n City, centrul

financiar al Londrei, \n doar c#teva minute. Vehiculul va costa 750.000 de
euro [i va fi propulsat de dou` mici motoare cu reac]ie, care \i vor permite
s` decoleze de pe o pist` de 125 de metri [i s` aterizeze pe una de 300 de
metri.

Jetpod, care urmeaz` s` intre \n faza de testare \n urm`toarele 15
luni, va fi cu 50 la sut` mai silen]ios dec#t avioanele clasice.

La bordul taxiului zbur`tor se pot \mbarca [ase persoane (cu tot cu
pilot), iar cursele nu vor fi extrem de costisitoare: o c`l`torie de c#teva
minute, de la aeroportul Heathrow, p#n` \n centrul Londrei (22 km), care
dureaz` o or` cu un taxi obi[nuit, va costa circa 70 de euro de persoan`,
cu pu]in peste tariful unui taxi clasic. |ns` cine va dori s` se deplaseze cu
un astfel de maxi-taxi nu va trebui s` fluiere dup` el, ci s` \l a[tepte
\ntr-una din cele 50 de sta]ii...
(www.avcen.com,
site oficial al
Companiei Avcen Limited).

Echipa de acro-
ba]ie aerian` Thunder-
birds a reprezentat
principala atrac]ie a
spectacolului aerian
organizat, \n data de 7
octombrie a.c., cu oca-
zia anivers`rii a 50 de
ani de existen]` a bazei
aeriene americane de
la Little Rock.

La eveniment au
asistat peste 150.000
de spectatori, care au
avut ocazia de a vedea
la lucru, al`turi de
T h u n d e r b i r d s ,
echipele „Team Aero-
shell”, „Shockware the Jet Truck” [i escadrila „Red Baron Pizza”.
(www.af.mil, site oficial al USAF).

|N DUET
 CU
THUNDERBIRDS

|n data de 25 august a.c.,
compania Aero Vodochody a livrat
For]elor Aeriene Ungare ultimele opt
avioane model L-39ZO.

|n cadrul acestui program de
prelungire a serviciului, aparatul a fost
revizuit, at#t din punct de vedere al

Ungaria men]ine \n serviciu
aeronava L-39 aspectului exterior, c#t [i al func-

]ion`rii sistemelor. „Am reu[it s`
schimb`m complet unele dintre
instala]ii, iar \n  final  am executat
lucr`ri de mentenan]` [i teste de
plutire”, a declarat [eful echipei de

ingineri ai companiei, Pavel
Ivan.

|n scopul ob]inerii infor-
ma]iilor necesare dezvolt`rii
de noi programe viz#nd
continuarea procesului de
modernizare a aeronavelor L-
39, compania aeronautic`
ungar` a  \nchiriat aparate de
tip L-159A [i L-159B, pentru
efectuarea unor zboruri de-
monstrative. (Air Forces(Air Forces(Air Forces(Air Forces(Air Forces

MonthlyMonthlyMonthlyMonthlyMonthly, octombrie 2005, pag. , octombrie 2005, pag. , octombrie 2005, pag. , octombrie 2005, pag. , octombrie 2005, pag. 15,15,15,15,15,
„ A e r o  E x t e n d s  H u n g a r i a n„ A e r o  E x t e n d s  H u n g a r i a n„ A e r o  E x t e n d s  H u n g a r i a n„ A e r o  E x t e n d s  H u n g a r i a n„ A e r o  E x t e n d s  H u n g a r i a n
L -L -L -L -L - 39’39’39’39’39’s Service Life”).s Service Life”).s Service Life”).s Service Life”).s Service Life”).

Programul  NH90  continu`  \n  Belgia

Industria aeronautic` rus` va
produce, \n cur#nd, un avion invizibil.
Spre deosebire de modelele ameri-
cane, versiunea rus` folose[te ecrane
cu plasm` pentru a absorbi [i a disper-
sa undele radar, se arat` \ntr-o [tire
difuzat` de agen]ia de pres` rus`

RUSIA VA CONSTRUI AVIOANE INVIZIBILE
Mosnews, la sf#r[itul lunii octombrie.

Anatoli Koroteiev, [eful centrului de
cercetare Keddis, a declarat c` tehno-
logia „ecranelor de plasm`“ poate fi
folosit` pe orice vehicul, de la auto-
mobile, la avioane. Koroteiev a mai
declarat c` noua tehnologie folose[te
un principiu diferit de cel folosit de
avioanele invizibile americane F-117 [i
B-2. Tehnologia rus` va dispersa
complet undele radar, folosind un ecran
de plasm`, creat de un generator mobil,
care este foarte mic [i u[or. La baza
noii tehnologii se afl` un dispozitiv care
emite o raz` puternic` de electroni ce
ionizeaz` aerul din jurul aeronavei,
cre#nd un nor de plasm`.

Koroteiev a mai ad`ugat c`
tehnologia poate fi folosit` pe orice
model de aeronav`, chiar [i pe cele
vechi, fapt ce va influen]a \n mod pozitiv
costurile de implementare. (http://(http://(http://(http://(http://
wwwwwwwwwwwwwww.mosnews.com/news/2005/10/.mosnews.com/news/2005/10/.mosnews.com/news/2005/10/.mosnews.com/news/2005/10/.mosnews.com/news/2005/10/
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Programul  NH90  continu`  \n  Belgia

|n luna septembrie a anului
curent, Ministerul Ap`r`rii din Belgia
a confirmat continuarea programului
de \nzestrare a for]elor aeriene cu
elicoptere NH90. Astfel, p#n` \n luna
iunie 2007, at#t elicopterele Sea King
[i Alouette III vor fi \nlocuite. |n prima

etap`, cinci aparate de tip Sea King,
aflate \ntr-o stare avansat` de uzur`,
vor fi \nlocuite de trei elicoptere NH90,
\n scopul \ndeplinirii misiunilor de
c`utare-salvare.

Deocamdat`, nu se cunoa[te dac`
For]ele Aeriene Belgiene au optat

pentru executarea unor modific`ri
similare celor efectuate de For]ele
Aeriene Suedeze elicopterelor NH90,
viz#nd \n principal revizia capital` a
u[ilor de acces, astfel \nc#t s` fie
permis operatorului de troliu s` stea
\n picioare pe timpul misiunii.

De[i unul dintre cele trei
elicoptere ale Escadrilei 40 „Marine
Flight” mai poate r`m#ne \n serviciu
p#n` \n anul 2015, aparatele vor fi
\nlocuite de dou` elicoptere NH90. De
asemenea, pentru acoperirea tuturor
misiunilor de transport [i de sus]inere
a opera]iunilor terestre, For]ele
Aeriene Belgiene vor mai comanda
cel pu]in trei aeronave NH90. (Air(Air(Air(Air(Air
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La sf#r[itul lunii august a
avut loc, \n Pia]a Constitu]iei,
prezentarea oficial` a cosmo-
navei Orizont. Pentru prima
dat`, au fost \nf`]i[ate publicului
larg date [i imagini ale vehicu-
lului Orizont, cea mai semnifi-
cativ` ini]iativ` european` \n
domeniul zborului spa]ial pilotat
privat, ARCA (Asociatia Rom#n`
pentru Cosmonautic` [i Aero-
nautic`) fiind o organiza]ie
nonguvernamental`, care pro-
moveaz` proiecte aerospa]iale
[i alte activit`]i legate de dome-
niul aerospa]ial civil.

Solu]iile tehnice care s-au
folosit \n construc]ia vehiculului
Orizont au fost verificate ante-
rior pe rachete demonstratoare.
Vehiculul dispune de primul
motor de rachet` reutilizabil din
lume, construit din materiale
compozite care sunt de [apte ori

mai rezistente dec#t o]elul, \ns`
de patru ori mai u[oare dec#t
acesta. Folosind drept combus-
tibil apa oxigenat`, \n propor]ie
de 70 la sut`, Orizont are aproxi-
mativ zece metri lungime, o greu-
tate maxim` de p#n` la trei tone
[i o deschidere a aripilor de zece
metri.

|n prezent, testele pentru
vehiculul Orizont sunt \n plin`
desf`[urare. Rezultatele pozitive

permit stabilirea primului zbor
al vehiculului pentru luna mai
2006, la o altitudine de 30
kilometri. Principalul obiectiv
const` \n testarea sistemului de
reintrare \n atmosfer`. Astfel,
ARCA \ncearc` s` ob]in` pozi]ia
de favorit \n competi]ia X Prize
Cup, dup` ce \n cursul acestui
an juriul a ales [apte finaliste din
Rom#nia, Marea Britanie,
Canada, Argentina [i SUA.

ARCA –cosmonava ORIZONT

Astronomii au descoperit un obiect
spa]ial care ar putea deveni a zecea
planet` a sistemului solar. Planeta,
botezat` XENA, a fost observat` prima
dat` \n anul 2003, c#nd a primit
indicativul 2003 UB313, atribuit de c`tre
astronomul Samuel Oschin, care a
descoperit-o cu telescopul de la Mount
Palomar, din California.

|ns` abia acum cercet`torii au
remarcat c` acest corp ceresc ar putea
avea o m`rime dubl` \n compara]ie cu
Pluto, cea mai mic` planet` din sistemul
solar.

“Suntem siguri cã acest obiect este
mai mare decât Pluto”, a declarat, la o
conferin]` de pres`, dr. Mike Brown, de
la California Institute of Technology, din
Pasadena, California, care a studiat
obiectul împreunã cu o echipã de
astronomi.

Distan]a la care se afl` obiectul
este de 97 de ori mai mare dec#t
distan]a P`m#nt-Soare.

V`zut de pe P`m#nt, 2003 UB313
se afl` \n constela]ia Cetus (Balena).
El poate fi observat cu instrumentele
astronomice cele mai mari.

XENA – a zecea planet` de la Soare?

SpaceShipOne, prima navet` privat` care a
efectuat un zbor \n spa]iul cosmic, a devenit pies`
de muzeu.

De[i n-a trecut dec#t un an de c#nd pilo]ii civili
Mike Melvill [i Brian Binnie au pilotat aeronava

SPACESHIPONE,
PIES~ DE MUZEU

peste limita celor 100 de km (dincolo de care
\ncepe spa]iul cosmic), la un interval de cinci zile
(29 septembrie 2004, respectiv 4 octombrie 2004),
aceasta a fost donat`, la \nceputul lunii octombrie
a.c., Muzeului Smithsonian al Aerului [i Spa]iului,
din Washington.

Astfel, curio[ii pot vedea simbolul turismului
spa]ial, SpaceShipOne, flancat de nu mai pu]in
celebrele „Spirit of St. Louis” (avionul care, \n anul
1927, pilotat de Charles A. Lindbergh, a efectuat
primul zbor transatlantic f`r` oprire) [i Bell X-1
(primul avion care, \n anul 1947, pilotat de
c`pitanul Chuck Yeager, a dep`[it viteza sune-
tului).

Bugetul
NASA 2006

Senatul american a aprobat
bugetul NASA pentru anul
2006. Acesta se ridic` la suma
de 16,4 miliarde dolari [i este
cu 200 de milioane de dolari

mai mare dec#t cel pe anul \n
curs.
Suma ar putea cre[te,
\ntruc#t proiectul de buget
propus de Senat trebuie adus
la acela[i numitor cu
versiunea propus` de Casa
Alb`, aceasta fiind mai
darnic` cu 75 de milioane de
dolari, \n ceea ce prive[te
bugetul NASA.

Tehnologia
IRDT

O rachet` de tip Volna a
lansat, la \nceputul lunii
octombrie, un vehicul
demonstrator destinat s`
testeze tehnologia reintr`rii
\n atmosfera terestr` utiliz#nd

un scut gonflabil de protec]ie
(Inflatable Reentry and
Descent Technology –
IRDT).
Lansarea s-a efectuat din
largul M`rii Barents, cu
ajutorul unui submarin, iar
dup` un zbor suborbital ce a
durat 35 de minute, vehiculul
demonstrator a aterizat cu
succes \n Peninsula
Kamchatka.
Tehnologia IRDT este
dezvoltat` \n colaborare de
mai multe companii europene
[i ruse, iar efectul const` \n
reducerea costurilor, dar [i a
greut`]ii capsulelor ce reintr`
\n atmosfer`.

Oamenii de [tiin]` pot estima
m`rimea unui corp ceresc dup`
str`lucirea lui [i dup` modul \n care
reflect` lumina. Chiar dac` nu se
cunoa[te reflectivitatea acestui obiect,
astronomii sus]in c` acesta este mai
mare dec#t Pluto.

|n cursul lunii septembrie a.c.,
aceia[i echip` de astronomi care a des-

coperit-o pe Xena, a anun]at
descoperirea unui satelit al acesteia.
Satelitul, care a primit, \n mod firesc,
numele de Gabrielle, este de 100 de
ori mai pu]in str`lucitor dec#t Xena.

Acest corp ceresc nu va fi
considerat planet`, p#n` la anun]ul
oficial al Uniunii Astronomice Interna-
]ionale.
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La \nceputul lunii octombrie a.c., a fost \nfiin]at` Liga Curselor de
Rachete (Racket Racing League). Peter Diamandis, fondatorul

funda]iei X Prize a devenit cofondator al Racket Racing League, \n
timp ce pre[edinte a fost ales un cunoscut sus]in`tor al curselor

automobilistice, Grauger Whitelaw.
Scopul acestei ligi const` \n organizarea unor curse de aeronave care

s` fie propulsate de motoare-rachet`.
Sunt propuse curse care se vor desf`[ura \n circuite tridimensionale, la
o altitudine de 1.500 metri, cu participarea a maximum zece aeronave.
Prima serie a unor astfel de vehicule aeriene de curse va fi construit`

de c`tre compania XCOR Aerospace.
Finala competi]iei, denumit` „Cupa X Prize”, se va ]ine \n luna

octombrie a fiec`rui an, \ncep#nd din 2006, \n statul New Mexico.

TTTTTurist pe ISSurist pe ISSurist pe ISSurist pe ISSurist pe ISS
Greg Olsen, un afacerist american \n v#rst` de

59 de ani, a devenit, \ncep#nd cu data de 1 octombrie
2005, cel de-al treilea turist spa]ial, dup` americanul
Dennis Tito, \n 2001, [i sud americanul Mark
Shuttleworth, \n 2002. Olsen a pl`tit 20 de milioane
de dolari pentru locul s`u \n naveta care l-a dus pe
ISS, scopul c`l`toriei sale fiind realizarea de fotografii
[i efectuarea c#torva experimente medicale.

„Acum o sut` de ani, zborurile cu avionul erau
rezervate unui num`r redus de curajo[i. Ast`zi, unii
iau avionul \n fiecare s`pt`m#n`. Acela[i lucru se va
\nt#mpla [i cu zborurile spa]iale”, a declarat Olsen,
\ntr-o conferin]` de pres` ce a precedat aventura
acestuia.

Greg Olsen a revenit pe P`m#nt \n data de 11
octombrie, al`turi de membrii celei de-a unsprezecea
misiuni pe ISS, rusul Serghei Krikalev [i americanul
John Philips, ambii fiind \n spa]iu din 17 aprilie a.c.

Echipajul celei de-a 12 misiuni ISS este format
din cosmonautul rus Valeri Tokarev [i astronautul
american William McArthur.

Steaua 
”dezertoare”

Astronomii americani au
observat pentru prima dat`
ie[irea unei stele din Calea

Lactee. Potrivit cercet`torului
Warren Brown, de la

Harvard-Smithsonian, steaua
s-a deplasat cu o vitez` de 2,5
milioane de kilometri pe or`,

\n direc]ia vidului
intergalactic, dup` ce a ie[it
dintr-o gaur` neagr` situat`

\n mijlocul C`ii Lactee.
|nainte de a p`r`si galaxia,

steaua se afla al`turi de o alta,
la o distan]` de 7,67 miliarde

de kilometri de o gaur`
neagr`. |n timp ce ambele

astre se \nv#rteau din ce \n ce
mai repede, apropiindu-se de

centrul g`urii negre, una
dintre ele a fost atras` de

for]a gravita]ional` [i
\nghi]it`, iar cealalt` [i-a
continuat mi[carea cu o

vitez` de aproximativ 33 de
milioane kilometri pe or`,

ie[ind din galaxie. |n prezent,
steaua se g`se[te la o

distan]` de peste 180.000 de
ani lumin` de Terra.

Satelit militar
american

O rachet` de tip Minotaur a
lansat, la sf#r[itul lunii
septembrie, de la baza

Vandenberg, apar]in#nd
For]elor Aeriene ale SUA, un

satelit militar STP-R1.
Construit de c`tre concernul
General Dynamics, satelitul
va analiza, cel mai probabil,

spa]iul din zona orbitei joase
a P`m#ntului, spa]iu

considerat propice pentru
„g`zduirea” tehnicii militare

de ultim` genera]ie.

Bilet
pentru... orbit`

Firma de turism spa]ial
Interorbital System (IOS) a
v#ndut, \n data de 7 octombrie
a.c., primul bilet turistic...
spa]ial.

IOS a oferit spre v#nzare 10
bilete, la pre]ul promo]ional de
250.000 de dolari, costul real al
unei c`l`torii orbitale fiind
estimat la 2 milioane de dolari.

Tim Reed, un afacerist ame-

rican din Gladstone, Missouri, a
ob]inut primul bilet pentru o
excursie de [apte zile la bordul
vehiculului spa]ial Neptune,
programat s` fie lansat \n cursul
anului 2008.

Pe l#ng` aspectul turistic al
expedi]iei, Reed sper` ca \n
timpul petrecut pe orbit` s`
poat` efectua o serie de expe-
rimente biologice [i nutri]io-
nale.

La \nceputul lunii octombrie a.c., a fost \nfiin]at` Liga Curselor de
Rachete (Racket Racing League). Peter Diamandis, fondatorul

funda]iei X Prize a devenit cofondator al Racket Racing League, \n
timp ce pre[edinte a fost ales un cunoscut sus]in`tor al curselor

automobilistice, Grauger Whitelaw.
Scopul acestei ligi const` \n organizarea unor curse de aeronave care

s` fie propulsate de motoare-rachet`.
Sunt propuse curse care se vor desf`[ura \n circuite tridimensionale, la
o altitudine de 1.500 metri, cu participarea a maximum zece aeronave.
Prima serie a unor astfel de vehicule aeriene de curse va fi construit`

de c`tre compania XCOR Aerospace.
Finala competi]iei, denumit` „Cupa X Prize”, se va ]ine \n luna

octombrie a fiec`rui an, \ncep#nd din 2006, \n statul New Mexico.
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Pentru a reda modul \n care au fost
promovate aceste cerin]e, amploarea [i
efectele schimb`rilor ce au avut loc \n
structura organizatoric` a artileriei
antiaeriene, vom prezenta, pe scurt, cele
mai semnificative aspecte.

|n anul 1952, situa]ia artileriei antiae-
riene s-a \mbun`t`]it, ca rezultat al m`su-
rilor luate \n perioada anterioar`. Existau
acum \n dotare tunuri de calibru 25 mm
sovietice, 37 mm Rheinmetall, 75 mm
Vickers, 76,2 mm sovietice cu aparat
central de tragere Puazo-2, 85 mm cu
aparat Puazo-3, 88 mm Krupp germane,
proiectoare Nedalo de 150 cm germane [i
sta]ii de radioloca]ie P-3 sovietice. Cu
aceast` tehnic` au fost organizate 2 corpuri
de artilerie antiaerian` a c#te 5 regimente
[i un regiment de proiectoare, 2 divizii cu
c#te 2 regimente [i un divizion [i 2
regimente pentru ap`rarea unor obiective
mici. |n anul 1953, au fost \nfiin]ate noi
unit`]i, ad`ug#ndu-se c#te dou` regimente
de artilerie antiaerian` la fiecrae divizie, 2
divizioane [i un regiment pentru ap`rarea
unor noi obiective. Tot atunci au luat fiin]`
7 divizioane [i 8 baterii de artilerie
antiaerian` pentru ap`rarea unor aerodro-
muri [i \nt`rirea ap`r`rii antiaeriene a unor
obiective. De asemenea, continu\ndu-se
\mbun`t`]irea \nzestr`rii trupelor de
ap`rare a teritoriului, intr` \n dotare tunul
de calibru 57 mm sovietic cu aparat de
conducere a tragerii PUAZO-5 [i sta]ia de
radioloca]ie SON-9, destinate tragerilor
\mpotriva ]intelor ce zboar` la altitudini
mici, precum [i sta]ia de radioloca]ie
P-8, pentru \mbun`t`]irea c#mpului de
radioloca]ie.

(continuare din num`rul anterior) |n situa]ia interna]ional` complex` din
anii ‘50, spa]iul aerian al ]`rii era deseori
violat de avioane str`ine, care nu puteau fi
nimicite sau alungate, \ntruc#t pe traiectele
de p`trundere nu existau mijloace ale
ap`r`rii antiaeriene, iar avia]ia de
v#n`toare, nefiind subordonat` C.A.A.T.,
decola cu mare \nt#rziere din cauza
sistemului de organizare care impunea
aprobarea prealabil` a comandantului
for]elor aeriene militare. Drept urmare,
s-au luat m`suri de ap`rare \mpotriva unor
asemenea incursiuni, \ntre care \nfiin]area,
la 23 iulie 1954, a patru grupe operative
dispuse \n cinci raioane, cu misiunea de a
interzice p`trunderea avia]iei inamice pe
direc]iile principale: calea ferat` Craiova –
Bucure[ti [i fluviul Dun`rea.

Perioada care a urmat poate fi consi-
derat` deosebit de important` [i bogat`
\n evolu]ia ap`r`rii antiaeriene a
teritoriului. Ea se caracterizeaz` prin
preocuparea pentru continua \mbun`-
t`]ire a structurii organizatorice [i
corelarea acesteia cu \nzestrarea cu
tehnic` de lupt` modern`, culmin#nd cu
introducerea, \n anii 1955 [i 1959, a unor
noi genuri de arm`: trupele radiotehnice
[i trupele de rachete antiaeriene. Acestea
au sporit puterea de foc [i, implicit,
capacitatea combativ` a trupelor de
ap`rare antiaerian` a teritoriului.

|n anul 1955, trupele ap`r`rii antiae-
riene a teritoriului erau \nzestrate cu
tehnic` de lupt` de un nivel superior \n
procente foarte mici. Astfel, din num`rul
total al sta]iilor de radioloca]ie existente,
doar 20 la sut` erau de ultimul tip, iar din
totalul pieselor grele de artilerie antiae-
rian` –  doar 8 la sut`.

Aceast` situa]ie a marcat, cel pu]in din
punct de vedere cantitativ, \nceputul unui

declin, care avea s`
duc`, \n urm`torii 5-
6 ani, la renun]area
\ntrebuin]`rii unor
astfel de mijloace \n
ap`rarea obiective-
lor.

Noua atitudine,
provocat` de inte-
rese politico-econo-
mice, pe de o parte,
de miracolul „rache-
ta antiaerian`” pe de
alt` parte, a \ntrerupt
procesul de dezvol-
tare a industriei pro-
prii de producere a
armamentului anti-
aerian [i de perfec-

]ionare a modelelor existente, priv#nd
astfel ap`rarea antiaerian` de un mijloc
ce-[i avea bine definit domeniul de
\ntrebuin]are.

|nsum#nd o for]` combativ` echiva-
lat` cu 26 de regimente cu o structur`
organizatoric` medie, artileria antiaerian`
aflat` \n serviciu \n cursul anului 1955 a
prezentat o diminuare cu aproximativ 14
la sut` fa]` de anul precedent. Totodat`,
a sc`zut num`rul obiectivelor ap`rate
antiaerian cu astfel de mijloace, \n special
prin renun]area la protec]ia nemijlocit` a
unor obiective punctiforme. De aseme-
nea, inten]ia de a retrage din dispozitivele
de lupt` tehnica mai pu]in performant` nu
poate fi apreciat` dec#t ca pozitiv`, dar
decizia de a nu pune nimic \n loc nu poate
fi cotat` ca o solu]ie. Un exemplu
edificator \n acest sens l-a constituit
retragerea, \n numai doi ani, a ap`r`rii
antiaeriene nemijlocite a aerodromurilor
[i a unor puncte obligate de trecere,
pentru ca, mai t#rziu, refacerea acesteia,
cu acelea[i mijloace, s` dureze mai mult
de zece ani.

Anul 1956 marcheaz` o nou` etap`
privind structura organizatoric` a ap`r`rii
antiaeriene a teritoriului: contopirea
Comandamentului For]elor Aeriene Mili-
tare cu Comandamentul Ap`r`rii Antiae-
riene a Teritoriului, \n scopul conducerii
centralizate a tuturor for]elor [i mijloacelor
destinate luptei de ap`rare antiaerian` a
teritoriului, pe baza unei concep]ii [i a unui
plan unic, dintr-un singur punct de
comand` principal.

De asemenea, pentru a fi gata de lupt`
\n orice moment, trupele ap`r`rii antiae-
riene au trecut la serviciul operativ.

Totodat`, a intrat \n dotare tehnic`
perfec]ionat` - tunuri calibrul 100 [i 130

Tun antiaerian calibru 85 mm,
model 1940. S-a aflat \n

\nzestrarea artileriei antiaeriene
rom#ne \ncep#nd cu anul 1951

Aparat central PUAZO-3, destinat conducerii focului
la bateria de tunuri antiaeriene calibru 85 mm
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mm, iar pentru altitudini mici – tunul de
37 mm sovietic, radioproiectoare de 150
cm [i sta]ii de radioloca]ie moderne de
game metrice, centimetrice [i decimetrice,
cu posibilit`]i tehnico-tactice mult
\mbun`t`]ite fa]` de cele existente, care au
permis \mbun`t`]irea c#mpului de
radioloca]ie la toate altitudinile [i,
\ndeosebi, la altitudini mici.

|n afara acestor schimb`ri, la nivel
na]ional, a organiz`rii ap`r`rii antiaeriene,
anul 1956 a marcat [i trecerea la o
cooperare mai str#ns` \ntre ap`rarea
antiaerian` a teritoriului na]ional [i
e[aloanele similare din armatele statelor
vecine participante la Tratatul de la
Var[ovia. Coordonarea ac]iunilor de
ap`rare antiaerian` la acest nivel,
prev`zut` \n acordurile \ncheiate \ntre
p`r]ile semnatare, a ridicat o serie de pro-
bleme legate de adaptarea sistemelor
na]ionale de ap`rare antiaerian` la
cerin]ele regionale, de asigurare a
compatibilit`]ii mijloacelor de lupt` [i a
structurilor de conducere.

Pentru rezolvarea acestor aspecte, \n
luna mai 1956, a avut loc, la Moscova, o
prim` „consf`tuire a comandan]ilor
ap`r`rii antiaeriene din ]`rile cu demo-

cra]ie popular`”, cum subliniau docu-
mentele vremii, condus` de mare[alul
Uniunii Sovietice, Beriuzov – [eful
organului de coordonare a ap`r`rii
antiaeriene a teritoriului ]`rilor din tratat.

Din raportul [efului
delega]iei rom#ne (gene-
ralul Titus Lupescu, loc]ii-
torul ministrului for]elor
armate pentru ap`rarea
antiaerian` [i avia]ie) la
\ntoarcerea din misiune, au
rezultat unele concluzii [i
pentru artileria antiaerian`,
astfel: \nzestrarea unit`-
]ilor de profil cu cea mai
nou` tehnic` de lupt`,
\ntruc#t, ca arm` activ`,
este „mult r`mas` \n urm`”
fa]` de cea a URSS. Aceast`

necesitate a fost
motivat` de mare-
[alul Beriuzov [i
prin faptul c` spa-
]iul aerian ap`rat de
armatele din ]`rile
cu democra]ie po-
pular` constituie
pentru ]ara sa „pri-
mul e[alon de con-
fruntare aerian`” [i,
ca urmare, trebuie
s` fie puternic;

introducerea \n
procesul de preg`-
tire [i execu]ie a
tragerilor antiaeri-
ene a aparaturii de
automatizare de tip
KUZA, V~ZDUH [i FAZA; \nlocuirea
tunurilor de 85 mm, a c`ror eficien]` a
devenit mult prea sc`zut` \n raport cu
performan]ele ob]inute de avia]ie, cu
tunuri de 100 mm; scoaterea punctelor
de comand` ale unit`]ilor [i marilor unit`]i
de artilerie antiaerian` \n afara localit`]ilor
[i instalarea lor \n construc]ii subterane;

recomandarea ca, \n zona litoralului,
unit`]ile de artilerie antiaerian` s` nu fie

subordonate Co-
m a n d a m e n t u l u i
Marinei Militare
etc.

Problemele re-
zultate din consf`-
tuire au primit
acordul genera-
lului–maior Ion
Tutoveanu, care a
ordonat trecerea la
executarea m`suri-
lor stabilite.

Concomitent cu
perfec]ionarea orga-
niz`rii [i dot`rii tru-
pelor ap`r`rii anti-
aeriene, s-au pus

bazele unui \nv`]`m#nt militar de
specialitate modern. Preg`tirea cadrelor se
efectua \n {coala militar` de ofi]eri de
artilerie antiaerian`, {coala militar` de
ofi]eri de radioloca]ie [i {coala militar` de

avia]ie, toate cu durata de 2 ani, apoi de 3
ani. Preg`tirea cadrelor de ingineri de
specialitate s-a organizat \n Academia
Tehnic` Militar`, iar a celor de stat major
– \n facult`]ile de specialitate de la
Academia Militar` General`. Subofi]erii [i
mai[trii militari erau preg`ti]i \n [colile
militare de profil, iar antrenarea prin
trageri s-a organizat \n poligonul de trageri
antiaeriene de la Capu Midia. Profesiona-
lizarea cadrelor era gestionat` prin
convoc`ri de preg`tire tactic`, operativ`,
de specialitate, aplica]ii de comandament
[i stat major pe hart` [i aplica]ii cu inamic
marcat [i de cooperare, cu situa]ii aeriene
din ce \n ce mai complexe.

Anii 1958-1959 nu au adus schimb`ri
substan]iale \n atitudinea conducerii
ap`r`rii antiaeriene a teritoriului fa]` de
\ntrebuin]area artileriei antiaeriene. Cu
g#ndul la performan]ele atinse de
rachetele radiodirijare [i la faptul c`
introducerea lor \n \nzestrare solicit`
efective, caz`rmi [i noi dispozitive de lupt`,
procesul de renun]are la serviciile „gurilor
de foc antiaeriene” a continuat.

De asemenea, \n aceast` perioad`,
concomitent cu mic[orarea num`rului de
mari unit`]i [i unit`]i de arm`, \n
compunerea de lupt` a celor r`mase \n
serviciu a crescut [i num`rul bateriilor
„cadre”, pozi]ie \n care, dup` anul 1960, au
fost incluse [i parte  din regimentele de
artilerie antiaerian` ce urmau a fi preg`tite
[i transformate \n regimente de rachete
antiaeriene.

Sta]ia de radioloca]ie SON-9, destinat` descoperirii
]intelor ce evoluau la \n`l]imi mici

Telemetru ZEISS, folosit de artileria antiaerian` pentru
determinarea distan]elor p#n` la ]inte, \n pozi]ie

la Ploie[ti

Exerci]iu tactic executat cu elevii [colii de ofi]eri
de artilerie antiaerian`



FILE DE ISTORIE

38 CER SENIN  Nr. 7 (84)  2005

La 1 aprilie 1913 s-a înfiinþat
Aeronautica militarã, ca armã de sine
stãtãtoare în cadrul Forþelor Armate.

Aviaþia românã a efectuat misiuni aeriene
speciale în timpul primului rãzboi mondial.
Atunci s-a constatat cã nu existau specialiºti
pentru întreþinerea ºi pregãtirea aparatelor pentru
zbor.

Direcþia Aeronauticã a cerut Ministerului de
rãzboi înfiinþarea urgentã a unei ºcoli tehnice,
care sã pregãteascã perso-
nalul pentru întreþinerea ºi
repararea aeronavelor. Pe
baza documentaþiei primite
de la Direcþia Aeronauticii,
ministrul de rãzboi a înaintat
un raport regelui României,
Ferdinand. “Spre ... a asi-
gura pregãtirea profesionalã
a maeºtrilor necesari aero-
nauticii militare, de care
depinde în foarte largã
mãsurã buna ei funcþionare,
cu cel mai profund respect,
rog pe majestatea voastrã sã
aprobe alãturatul decret de
înfiinþare a ªcoalei de
meseriaºi militari ai aeronauticii” – se preciza
în  raport.

La 18 octombrie 1920, regele Ferdinand a
semnat Înaltul Decret nr. 4167, prin care a
hotãrât înfiinþarea “ªcolii de meseriaºi ai
aeronauticii”, prima ºcoalã pentru formarea
tehnicienilor militari de aviaþie.

În Monitorul oastei nr.55, din 11 noiem-

Anul acesta se împlinesc 85 de ani de  la
înfiinþarea  ªcolii de meseriaºi ai
aeronauticii. În decursul timpului,
aceastã ºcoalã, care a existat sub diferite
denumiri, a dãinuit în faþa nenumãratelor
încercãri ºi vicisitudini istorice,
impresionând prin dorinþa de a exista în
aceeaºi vatrã de spiritualitate
româneascã, în care a reuºit sã se afirme
ca o prestigioasã instituþie militarã de
învãþãmânt, culturã ºi educaþie.
Eforturile generaþiilor de instructori ºi
profesori militari, ale comandanþilor, au
fost rãsplãtite de-a lungul anilor cu
absolvenþi eminenþi ºi personalitãþi
marcante ale vieþii tehnice româneºti. Iatã
de ce, acum, la ceas festiv, considerãm
mai mult decât necesarã o scurtã trecere
în revistã a trecutului acestei prestigiose
instituþii, a acestui valoros “ incubator
tehnic” al Forþelor Aeriene Române.

brie1920, apãrea Regulamentul de funcþionare
al ºcolii. Durata studiilor era stabilitã la 6 ani,
din care 4 ani cursul inferior ºi 2 ani cursul
superior. Erau selecþionaþi copii de veterani de
rãzboi, orfani de rãzboi, fii ai cadrelor militare,
cetãþeni români ºi de alte naþionalitãþi. Vârsta
candidaþilor era între 12 ºi 16 ani. Regimul de

funcþionare era unul militar, iar toate cheltuielile
erau suportate de Ministerul de Rãzboi.

Cursul inferior studia materii de culturã
generalã: istoria românilor, geografia
economicã, fizica, religia, aritmetica, limbile
francezã ºi germanã, chimia generalã, educaþia
militarã, elemente de mecanicã ºi aeronauticã.
Cursul superior studia obiecte precum: rezistenþa

materialelor, aerodinamica, desenul industrial,
muzica ºi gimnastica, în jumãtate din timpul
alocat, iar cealaltã jumãtate era destinatã practicii
în laboratoare, ateliere ºi pe avioane.

Numãrul elevilor stabilit la început pentru
ºcolarizare a fost de 400. ªcoala începea la 15
septembrie, ca toate celelalte ºcoli,  fiind
precedatã de concursul de admitere, în luna
august. În toamna anului 1920, “ªcoala de
meseriaºi militari ai aeronauticii” ºi-a început
cursurile pe aerodromul Pipera-Bucureºti, fiind
comandatã de locotenent-colonelul Ioan Capºa.
Aici a funcþionat în niºte construcþii improprii
activitãþilor de instruire ºi educare. Trebuia gãsit
un local adecvat pentru buna desfãºurare a
procesului de învãþãmânt. Conducerea ºcolii a
trimis ofiþeri pentru a gãsi un local potrivit la
Arad. În drum, aceºtia s-au oprit la Mediaº, unde
oficialitãþile oraºului au  oferit în acest scop o
fostã cazarmã de husari, care a rãmas goalã dupã
plecarea Regimentului 13 Cãlãraºi la Orãºtie.

Clãdirea a primit denumirea de “Cazarma
Tudor Vladimirescu”, rãmasã azi cu numele de
“Cazarma veche”, în momentul de faþã – Cercul
Militar Mediaº.

Alegerea Mediaºului a fost determinatã de
poziþia în centrul þãrii a oraºului, de întretãierea
unor importante cãi de comunicaþie, de clima
blândã, dar ºi de exploatarea în zonã a gazului
metan. Oraºul era în plinã dezvoltare, ceea ce
asigura posibilitãþi de aprovizionare, locuinþe
pentru cadre ºi posibilitãþi pentru familiile

Certificatul de na[tere al {colii de
meseria[i ai aeronauticii

“Cazarma Tudor Vladimirescu”, din Media[,
l`ca[ al {colii \n perioada 1921 – 1927

Ofi]eri din comanda {colii (1937)

85 de ani

de existen]`

PAGINI  DIN  ISTORIA
{COLII  MILITARE

DE  MAI{TRI  {I  SUBOFI}ERI
A  FOR}ELOR  AERIENE

PAGINI  DIN  ISTORIA
{COLII  MILITARE

DE  MAI{TRI  {I  SUBOFI}ERI
A  FOR}ELOR  AERIENE
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acestora de a ocupa diferite servicii  în instituþiile
ºi întreprinderile de aici. Decizia de mutare a
ºcolii în Mediaº venea ºi în întâmpinarea dorinþei
unor oficialitãþi ale oraºului de a înfiinþa ºcoli
româneºti în interiorul reîntregit al României,
prin Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Aici s-au fãcut amenajãrile corespunzãtoare,
ºcoala funcþionând între anii 1921-1927. În
1924 are loc schimbarea numelui ºcolii, la
cererea conducerii, prin Înaltul Decret Regal nr.
3761, din 10 noiembrie 1924, instituþia
devenind ªcoala Tehnicã a Aeronauticii. În
viitor ºcoala urma sã fie echivalentã cu liceul
industrial.

Cazarma Tudor Vladimirescu a devenit
neîncãpãtoare. Cererea de personal militar
specializat pentru întreþinerea ºi repararea
avioanelor a crescut, prin înfiinþarea de noi
unitãþi militare cu acest profil. Se punea
problema înfiinþãrii unei ºcoli militare moderne,
cu sãli de clasã, ateliere, hangare, laboratoare ºi
aerodrom.

De aceea, la 5 iulie 1924, ºcoala a preluat,
de la Comitetul agrar Mediaº, terenul denumit
“Zãvoi”, în suprafaþã de 139 de iugãre (80 ha).
Pe acest teren, situat la marginea oraºului, ideal
pentru amenajarea unui aerodrom, a început
construcþia noului local al ºcolii, care a primit
numele “Cazarma Aurel Vlaicu”, denumire pe
care a purtat-o pânã în 1954.

Principalele construcþii ale ºcolii au fost
realizate între anii 1924-1927, la ridicarea lor
participând ºi elevii.

La 30 iunie 1926, cursul superior al ºcolii a
fost absolvit de prima promoþie, compusã din
22 de elevi. Pe locul întâi s-a situat submaistrul

clasa a 3-a Cucu Ilie. Dornic sã-ºi perfecþioneze
studiile, ºeful primei promoþii a urmat, ulterior,
cursurile ªcolii de ofiþeri mecanici, iar dupã
trecerea în corpul ofiþerilor, a urmat cursuri de
specialitate în Italia, unde a obþinut doctoratul
în inginerie aeronauticã.

Durata cursurilor pentru elevi a continuat
sã fie de 6 ani pânã în 1939, dupã care s-a mai
adãugat un an la perioada de ºcolarizare. Elevii
care au absolvit cu medii mari clasa a VI-a în
anul 1939  au intrat în anul întâi în “ªcoala de
ofiþeri mecanici”, înfiinþatã în 1940. Cei cu medii
mici au continuat cursurile ªcolii Tehnice
Aeronautice.

Procesul de învãþãmânt s-a desfãºurat dupã
un program riguros, iar procesele verbale ale

Consiliului Profesoral al
ºcolii, dintre anii 1927-
1939, aratã mãsurile con-
crete de îmbunãtãþire a
situaþiei la învãþãturã. Se fac
recomandãri pentru folo-
sirea materialului didactic la
ore, pentru  utilizarea meto-
delor active de învãþare ºi
realizarea educaþiei morale
a elevilor.

ªcoala Tehnicã de
Aviaþie era bine integratã în
învãþãmântul medieºan,
fãcând schimburi de expe-
rienþã cu ºcolile din oraº. În
anul 1940, la Cazinoul
ªcolii Tehnice de Aviaþie,
au fost invitaþi dascãlii
ªcolii primare de stat nr.2 Mediaº, sã audieze
conferinþa “Activitatea practicã în raport cu
munca intelectualã, în lumina pedagogiei celei
noi”. În invitaþie, se specifica þinuta cerutã,
numãrul de participanþi ºi evenimentul monden
organizat dupã conferinþã – o searã dansantã.
ªcoala Tehnicã de Aviaþie a fost una din primele
ºcoli cu predare în limba românã din aceastã
zonã ºi prima ºcoalã tehnicã de aviaþie din sud-
estul Europei.

În anul 1930, aerodromul ºcolii a fost folosit
de cãtre regele Carol al II-lea, care, însoþit de
alte persoane oficiale, a vizitat ºcoala, semnând
în registrul istoric al instituþiei. Din dorinþa
regelui, în 1931, a fost înscris, ca elev, voievodul
Mihai I, care nu a urmat efectiv cursurile, fiind
instruit de cãtre ºeful promoþiei 1927, loco-

tenentul Ioan Holca, care
absolvise ºi ªcoala de
ofiþeri mecanici de la
Bãneasa. Aceastã pregãtire
se desfãºura la Sinaia, unde
Carol al II-lea dãduse
dispoziþii sã i se aducã ºi un
avion. La 8 noiembrie
1931, cu ocazia zilei ono-
mastice, o delegaþie a ºcolii
a înmânat voievodului
Mihai ordinul de zi de
înãlþare la gradul de fruntaº
ºi un album comemorativ.
Evenimentul a fost marcat

prin aºezarea unei plãci de marmurã  pe clãdirea
“Direcþia de studii”. Timp de 6 ani, prinþul
moºtenitor a fost trecut cap de listã la clasa unde
era înscris.

În anul 1943, la 20 mai, de data aceasta în
calitate de rege al României, însoþit de regina
mamã ºi generalul Constantin Argeºanu,
Mihai I a vizitat ºcoala, cu ocazia unei vânãtori
organizate în  regiune.

În atelierele ºcolii a lucrat ºi savantul român
de naþionalitate germanã Hermann Oberth, în
anul 1932. Miniracheta realizatã de el aici a fost
experimentatã pe aerodromul ºcolii. Pe bunã
dreptate, Hans Barth, biograful lui Hermann
Oberth, scria: “ Mediaºul este unul din primele
oraºe din lume de unde ºi-au luat zborul cei

dintâi precursori ai puternicelor rachete din zilele
noastre, iar România, una din primele þãri ale
globului, pe lângã S.U.A., Germania, Uniunea
Sovieticã, ce se pot mândri cã au fost adevãrate
leagãne ale zborului cosmic”.

De la înfiinþare pânã în 1944, ºcoala a
pregãtit 17 promoþii cu 617 cadre tehnice, care
au deservit întreaga aviaþie românã în cel de-al
doilea rãzboi mondial, aviaþie ce s-a confruntat
cu cele mai puternice forþe aeriene ale lumii, mai
puþin cea japonezã (S.U.A, Marea Britanie,
Germania ºi Uniunea Sovieticã).

Între anii 1941-1945, viaþa ºcolii a fost strâns
legatã de evenimentele istorice care s-au
desfãºurat. Astfel, în perioada 21-23 ianuarie
1941, în timpul încercãrii miºcãrii legionare de
a lua conducerea statului, efectivele ºcolii au
asigurat paza principalelor instituþii, obiective
economice ºi administrative din oraº.

În cursul celui de-al doilea rãzboi mondial,
ºcolile de ofiþeri, maiºtri ºi submaiºtri activi
ºi-au continuat activitatea la Mediaº, fiind
înfiinþate noi ºcoli pentru pregãtirea unor ofiþeri
mecanici ºi subofiþeri tehnici de aviaþie.

ªcoala n-a avut plan de mobilizare în acest
rãzboi; ºi-a continuat activitatea pregãtind cu o
intensitate mai mare specialiºtii pentru
întreþinerea ºi repararea materialului volant
participant la rãzboi. La 23 august 1944, la
Bãneasa, au cãzut apãrându-ºi þara 2 elevi ai
ºcolii, aflaþi în stagiul de practicã pe acest
aerodrom: elev plutonier-adjutant Zaharia
Dinicã ºi elev caporal Decebal Popescu. ªcoala
i-a declarat eroi ºi-i omagiazã la fiecare apel
solemn.

Între anii 1945-1953, ºcoala suferã unele
transformãri, o datã cu reforma învãþãmântului.
În anul 1953, ºcolile militare tehnice nr.1, de la
Sibiu, ºi nr.2, de la Mediaº, se contopesc într-o
singurã instituþie, la Mediaº, sub denumirea de
ªcoala Tehnicã de Aviaþie. În anul 1954, pe baza
Decretului Prezidiului Marii Adunãri Naþionale,
nr.304, din 4 septembrie, la denumirea ºcolii se
adãuga numele pionierului aviaþiei româneºti ºi
mondiale, Traian Vuia, iar la 30 decembrie
1954, ªcolii Militare Tehnice de Aviaþie “Traian
Vuia” i se încredinþeazã, într-un cadru festiv,
Drapelul de luptã. Începând din anul 1955 ºi

{i munca \n echip` se \nva]`!

Elevi \n stagiu,
pe aerodromul din Media[



FILE DE ISTORIE

40 CER SENIN  Nr. 7 (84)  2005

Pagini realizate de
locotenent-comandor

DAN HAGEANU
maistru militar

CLEMENTIN ISPRÃVNICELU

pânã în 1958, în ºcoalã au mai funcþionat cursuri
de calificare pentru arma aviaþie a unor ofiþeri
proveniþi din alte arme, precum ºi convocãri de
pregãtire militarã a unor grupe de studenþi de la
Institutul Politehnic din Bucureºti.

O datã cu transformarea corpului sergenþilor
angajaþi în corpul subofiþerilor, în anul 1959, la
Mediaº a luat fiinþã ºi o ªcoalã Militarã de
subofiþeri tehnici de aviaþie, cu durata de 2 ani,
iar în anul 1964 ºi de maiºtri de aviaþie, cu durata
de 3 ani, pentru specialitãþile avion-motor,
armament de bord, instalaþii electrice, radio ºi
radiolocaþie de bord. Ca urmare a noilor sarcini
ce-i reveneau ºi a faptului cã nu se mai pregãteau
elevi pentru a deveni ofiþeri tehnici de aviaþie,
ultima promoþie de ofiþeri tehnici absolvind
ºcoala în 1960, în anul 1964, ªcoala Militarã de
la Mediaº a primit denumirea de ªcoala Militarã
de Maiºtri ºi Subofiþeri de Aviaþie “Traian Vuia”.

În august 1965, prin ordinul Marelui Stat
Major, ºcolii i-a fost atribuitã denumirea de
ªcoala Militarã de maiºtri de Aviaþie “Traian
Vuia”, fiind singura instituþie din þarã care a
asigurat în aceastã perioadã, pregãtirea
maiºtrilor militari pentru aviaþie. În paralel cu
pregãtirea cadrelor tehnice pentru aviaþia
militarã, prin efortul sporit al personalului
didactic, în perioada 1965-1989, în aceastã
instituþie au fost ºcolarizate ºi cadrele tehnice
necesare deservirii aeronavelor din dotarea
aviaþiei civile, care, la absolvirea ºcolii, erau
avansate la gradul de maistru militar în rezervã.
Ca o recunoaºtere a rezultatelor obþinute de
colectivul ºcolii, în luna mai 1977, cu prilejul
Centenarului Independenþei de Stat a
României, Drapelul de luptã al ºcolii a fost
decorat cu Ordinul  “Apãrarea Patriei”, clasa a
III-a.

De-a lungul existenþei sale, ºcoala s-a
confruntat ºi cu greutãþi, provocate în special
de capriciile naturii, respectiv inundaþii
provocate de revãrsarea râului Târnava Mare.

Dacã prima inundaþie cunoscutã în istoria
ºcolii, cea din 1932, nu a produs mari

stricãciuni, cele din 1970 ºi 1975 au perturbat
considerabil desfãºurarea normalã a procesului
de învãþãmânt.

Elevii ºcolii au participat nu numai la
curãþarea întregii cazãrmi, dar ºi la evacuarea
bunurilor unor intreprinderi ºi instituþii, a
populaþiei ºi bunurilor acesteia din zona
inundatã. În anul 1989, ºcoala militarã a
menþinut un climat de stabilitate ºi calm în
municipiu ºi zonele alãturate. Cadrele ºi elevii
au asigurat paza ºi ordinea la principalele
obiective economice ºi instituþii din muncipiu.

Din luna octombrie 2001, ºcoala pri-
meºte denumirea de “ªcoala Militarã de
Maiºtri ºi Subofiþeri a Forþelor Aeriene”,
instituþie de prestigiu a învãþãmântului
militar românesc, a cãrei intensã activitate a
fost caracterizatã permanent de calitatea
procesului de învãþãmânt, asigurând  forma-
rea specialiºtilor militari necesari armatei
române ºi altor beneficiari pentru întreþinerea
ºi exploatarea tehnicii ºi armamentului,
precum ºi pentru conducerea subunitãþilor
mici.

Ca urmare a restructurãrii învãþãmântului
militar, începând din luna septembrie 2004,
ªcoala Militarã de Maiºtri ºi Subofiþeri a
Forþelor Aeriene îºi continuã  activitatea în
locaþia Boboc – Buzãu, alãturi de ªcoala de
Aplicaþie pentru Forþele Aeriene.

Caracterul integrator al celor trei arme din
compunerea Forþelor Aeriene – aviaþia,
radiolocaþia, artileria ºi rachetele  sol-aer – a
impus  pregãtirea viitorilor specialiºti, maiºtri
militari ºi subofiþeri, care deservesc tehnica de
luptã din dotare, într-o concepþie unitarã ºi
într-o singurã instituþie militarã de învãþãmânt,
la Boboc, în citadela zborului românesc,
instituþie care  respirã tradiþie, unde disciplina,
concentrarea ºi responsabilitatea sunt la ele
acasã.

 În prezent, Forþele Aeriene reprezintã cea
mai dinamicã ºi  complexã categorie de forþe
armate, iar armele ce o compun sunt elemente

hotãrâtoare în asigurarea securitãþii aeriene a
României.

Fiind o instituþie de învãþãmânt postliceal,
în primul an de învãþãmânt  se studiazã disci-
plinele de pregãtire militarã generalã, pregãtire
ºtiinþificã fundamentalã ºi se începe pregãtirea
de specialitate. În anul al doilea de învãþãmânt
se urmãreºte formarea ºi perfecþionarea
deprinderilor practice de lucru cu tehnica, se
studiazã disciplinele de specialitate, referitoare
la construcþia, funcþionarea, întreþinerea,
exploatarea ºi întrebuinþarea în luptã a tehnicii.

Baza materialã bogatã ºi modernã dispune
de laboratoare de specialitate, biblioteci cu un
fond de carte de peste 30.000 de volume, salã
de sport multifuncþionalã, bazã de sport în aer
liber, cu terenuri de fotbal, baschet, handbal,
tenis, muzeu ºi sãli de clasã frumos amenajate,
în care  sunt asigurate condiþii optime  pentru
ca activitatea de învãþãmânt  sã se desfãºoare
la un nivel ridicat.

În fiecare an, pe poarta instituþiei ies noi
promoþii de elevi. Aceasta este menirea ºcolii
ºi ea ºi-o îndeplineºte cu prisosinþã, formând
în primul rând oameni ºi apoi specialiºti de
înaltã clasã.

Nume de valoare mondialã ºi naþionalã au
absolvit aceastã ºcoalã. Printre aceºtia: Ioan
Moraru, doctor docent în medicinã – laureat al
premiului Nobel pentru pace în anul 1985,
împreunã cu Consiliul Internaþional al
Organizaþiei “ Medicii lumii pentru prevenirea
rãzboiului”, membru post-mortem al
Academia Române –, generalul-locotenent
doctor inginer ªtefan Ispas,  fost inginer ºef al
Aviaþiei ºi rector al Academiei Tehnice
Militare, generalul Gheorghe Zãrnescu, fost
comandant al Aviaþiei Militare, dar ºi cei doi
renumiþi cosmonauþi: general de brigadã
inginer Dumitru Prunariu ºi comandor inginer
Dumitru Dediu.

Valoarea oamenilor care la absolvire s-au
integrat în unitãþile din forþele aeriene, în alte
instituþii ºi întreprinderi,  a dus la creºterea
prestigiului ºcolii ºi a fãcut sã fim recunoscuþi
ca demni urmaºi ai lui Vuia.

Fotografie de grup,
dup` depunerea Jur`m#ntului Militar

Acum, la împlinirea a 85 de ani
de existenþã sub semnul datoriei
faþã de neam ºi þarã, transmitem un
gând  bun  de  recunoº t in þã ,  de
respec tuoasã  pr ie ten ie  pen t ru
coleg i i  de  a l tãdatã ,  care  º i -au
încheiat misiunea ºi care au fost
continuatori i  tradiþ i i lor acestui
lãcaº de culturã ºi civilizaþie.

La mulþi ani,” bãtrânã doam-
nã”, pepinierã neobositã a tehni-
c ien i lor  mi l i tar i  d in  For þe le
Aeriene!
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|n perioada 20–23 octombrie a.c.,
s-a desf`[urat, la ROMEXPO, cea
de-a IV-a edi]ie a expozi]iei interna-
]ionale bienale de tehnic` [i echipamente
militare – EXPOMIL 2005. |n cadrul
expozi]iei din acest an, organizat` de
Romarm [i Patromil, cu sprijinul

Ministerului Ap`r`rii Na]ionale [i al
Ministerului Economiei [i Comer]ului, au
fost reprezentate 20 de ]`ri, respectiv
Austria, Cehia, Elve]ia, Finlanda, Fran]a,
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Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia,
Marea Britanie, Norvegia, Olanda,
Polonia, Serbia [i Muntenegru, Spania,
SUA, Suedia, Turcia [i, desigur,
Rom#nia.

Beneficiind de aportul a 156 de expo-
zan]i – dintre care 87 firme rom#ne[ti

(AEROSTAR S.A.,
AVIOANE CRAIOVA
S.A., AEROFINA,
E U R O C O P T E R
ROM@NIA S.A., IAR
etc.) [i 69 din str`i-
n`tate (BAE SYS-
TEMS, EADS, OER-
LIKON CONTRAVES
S.A., RAYTHEON,
SAAB etc.), expozi]ia
din acest an a reunit
cererea [i oferta
industriei rom#ne[ti,
dar [i pe cele ale parte-

nerilor str`ini din domeniul produc]iei de
echipamente [i tehno-
logie militar`.

Au fost prezentate
sisteme de echipa-
mente pentru for]ele
terestre, avia]ie [i
marin`, sisteme de
comand`, control, co-
munica]ii [i informa]ii,
mine, echipamente
pentru securitatea in-
tern`, arme [i sisteme
de ap`rare, uniforme,
echipament personal
etc.

Dintre manifest`rile conexe desf`[u-
rate cu ocazia expozi]iei, men]ion`m
seminarul interna]ional din data de 21
octombrie, \n care au fost dezb`tute
urm`toarele teme:  Cooperarea \n
domeniul cercet`rii-dezvolt`rii. Parti-
ciparea la proiectele de cercetare-
dezvoltare \mpreun` cu NATO-RTO,

WEAO [i EDA;  Sinergia dintre
cercetarea civil` [i cea militar`, un
obiectiv prioritar european;  Globali-
zarea [i mediul de securitate. Influen]a
globaliz`rii \n domeniul cercet`rii-
dezvolt`rii pentru ap`rare.

Dincolo de prezentarea tehnicii de
ultim` genera]ie a celor mai importante
firme na]ionale [i interna]ionale din
domeniu, EXPOMIL are, de asemenea,
rolul de a lua „pulsul” industriei na]ionale
de ap`rare, mai ales \n contextul \n care
Rom#nia urmeaz` s` efectueze importante
achizi]ii de echipament militar \n urm`torii
ani, aspect subliniat de c`tre secretarul de
stat \n Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, Ioan
Ion. „Informarea reciproc` reprezint`
principalul obiectiv al acestei manifest`ri.
Faptul c` am ajuns la a patra edi]ie relev`
importan]a pe care o acord` firmele
rom#ne[ti [i str`ine acestui eveniment.
EXPOMIL 2005 dovede[te c` Rom#nia
este perceput` la adev`rata ei valoare, ca

un adev`rat partener \n cadrul NATO”, a
declarat secretarul de stat, care a ad`ugat
c` organismele Alian]ei joac` \n acest
context rolul de „interfa]`“ \ntre industria
na]ional` [i armatele statelor membre
NATO.

Locotenent MIRCEA BARAC
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Pu]ini sunt militarii care au ajuns la v#rste
venerabile [i cu at#t mai pu]in aviatorii.
R`sfoind anuare, file de arhiv`, reviste,

c`r]i de istorie privind avia]ia [i aviatorii rom#ni, am
ajuns la concluzia c` este primul caz \n care unul
dintre aviatorii compatrio]i a reu[it performan]a de a
ajunge la v#rsta de 100 de ani.

Vicisitudinile vie]ii de aviator, r`zboiul la care a
participat, urmat de acei \ntuneca]i ani c#nd
recuno[tin]a era sinonim` cu \nchisoarea, cu regimul
de deten]ie [i de exterminare practicat pe scar`
na]ional`, n-au reu[it a-l \nfr#nge pe aviatorul MihailMihailMihailMihailMihail
Pavlovschi, Pavlovschi, Pavlovschi, Pavlovschi, Pavlovschi, general de flotil` aerian` \n retragere.

Toate acestea n-au r`mas f`r` urm`ri,
s`n`tatea celor sc`pa]i din \nchisorile [i lag`rele
comuniste fiindu-le grav [ubrezit`, implicit
diminu#ndu-li-se anii de via]`.

Acum, pe bun` dreptate, cum s` nu te \nchini
\n fa]a miracolului c` totu[i, dep`[ind vremurile,
Pavlovschi a reu[it s` ajung` la frumoasa
v#rst` de 100 de ani, devenind astfel decanul
de v#rst` al aviatorilor rom#ni?!

N`scut la 7 octombrie 1905, la Cetatea
Alb`, dup` absolvirea liceului din localitatea
Comrat, jude]ul Tighina, \n 1925, Mihail
Pavlovschi s-a \nscris la {coala de Ofi]eri de
Avia]ie, pe care, la 1 iulie 1927, a absolvit-o cu
gradul de sublocotenent.

La 17 august 1928, a fost brevetat pilot \n
cadrul {colii de pilotaj de la Tecuci, pentru ca, \n
1929, s` urmeze [i cursurile {colii de v#n`toare de
la Buz`u, dup` care, revenind la Tecuci, \n anul 1929,
s` urmeze [i s` absolve {coala de instructori de
zbor.

Re]inut ca instructor de zbor \n cadrul {colii
militare de pilotaj de la Tecuci, la cerere, la 1 aprilie
1936 a fost mutat la Flotila de Lupt` de la Pipera. |n
acest r`stimp, \ntre anii 1933 [i 1934, Pavlovschi a
frecventat [i Institutul Militar de educa]ie fizic`, pe
care l-a promovat cu „Magna cum laudae”.

De la Pipera, a fost trimis \n Anglia, unde a
urmat [i promovat cursurile {colii de zbor f`r`
vizibilitate.

Ca urmare a preg`tirii dob#ndite, la revenirea
\n ]ar` a fost deta[at la Compania aerian` LARES,
zbur#nd pe liniile aeriene interne [i externe ale
acesteia.

Agresiunea Germaniei asupra Poloniei, la 1
septembrie 1939, l-a g`sit pe Mihail Pavlovschi \n
postura de comandant de echipaj al unui avion de
pasageri, pe aerodromul de la Lemberg. Dup`
\ncetarea bombardamentului german asupra
aeroportului, a reu[it s` decoleze de pe pista plin`
de gropile f`cute de bombe, salv#nd avionul [i
echipajul.

Din anul 1939, Mihail Pavlovschi a revenit \n
avia]ia militar`, \ncredin]#ndu-i-se, succesiv,
comanda unei escadrile de bombardament,
comanda {colii de bimotoare [i comanda Grupului
Aero-Transport Militar.

|n aceast` ultim` calitate, a coordonat [i a
executat personal numeroase misiuni de transport
materiale de avia]ie, muni]ie, combustibil [i personal
navigant [i tehnic pe front [i dinspre front, at#t \n
Est, c#t [i \n Vest, \n multe situa]ii contribuind la
evacuarea de r`ni]i, precum [i a personalului de pe

aerodromurile atacate de c`tre trupele sovietice \n
ofensiv`.

|n aceste misiuni, avioanele de transport au fost
]inte facile, at#t pentru avia]ia de v#n`toare inamic`,
c#t [i pentru artileria antiaerian`, adesea revenind la
aerodrom cu numeroase lovituri de proiectile [i de schije.

Astfel, \n amintirile sale, consemnate \n anul 2001
\ntr-o carte intitulat` „O pasiune de o via]`“, cu privire
la una din misiunile executate pe frontul de la
Stalingrad, Mihail Pavlovschi men]iona:

„La 7 decembrie 1942, pe un ger de minus 25
grade Celsius, zbur#nd spre Stalingrad, aproape de
verticala ora[ului, ajunsesem la 3.000 metri \n`l]ime
c#nd, deodat`, echipajul a tres`rit la sunetul sirenei
de alarm` de la bordul avionului, un Junkers-52,
ac]ionat` de mitraliorul din spatele fuzelajului, care
anun]a pericolul. Nici o frac]iune de secund` n-a
trecut, c#nd o ploaie de proiectile de toate calibrele
a ciuruit avionul, iar pe l#ng` noi au trecut fulger`tor
trei avioane de tip american, dar cu steaua ro[ie pe
fuzelaj. Americanii se hot`r#ser`, deci, s`-i ajute pe
ru[i! Am redus manetele motoarelor [i am intrat \ntr-
o spiral` dezordonat`, simul#nd c`derea liber` a
avionului, dar cu ochii mari la vitezometru, timp \n
care am mai fost atacat de c#teva ori. Inamicul,
satisf`cut de prada <<b`nuit` sigur`>>, a renun]at
la atac. Dup` aterizarea la Pitomnic, m-am \ngrozit
prin ce atac au trecut ([i au sc`pat) echipajul [i
avionul nostru. Am f`cut \n grab` turul avionului
pentru a analiza avariile. Elicea de la motorul drept
a fost perforat`, p`str#nd o amintire c#t o palm`.
Un cilindru [i ]eava de e[apament au fost g`urite.
}eava mitralierei a fost atins` [i \ndoit` de un
proiectil, devenind pies` de muzeu \n m#na viteazului
mitralior de bord, R`doi. Profundorul a fost perforat
[i toat` suprafa]a avionului f`cut` ciur de zeci de
proiectile. Recunosc c` echipajul, format din cinci

membri, a avut mare noroc [i a sc`pat, ca prin
minune, f`r` nici o ran`“.

|n august 1944, aflat pe aerodromul de la
B`neasa, Mihail Pavlovschi a participat la luptele
duse \mpotriva trupelor germane care voiau s`
ocupe aeroportul.

Timp de 11 ani, \n fruntea echipei sportive
„Aeronautica”, Pavlovschi a participat la con-
cursurile de bob de la Sinaia, ajung#nd vice-
campion na]ional militar la proba respectiv`.

Dup` terminarea r`zboiului, \ntre anii 1946 [i
1949, cu gradul de c`pitan-comandor, Mihail
Pavlovschi a fost directorul Aerobazei B`neasa [i
pilot [ef al Avia]iei Civile.

|n cei 35 de ani de zbor, f`r` nici un accident,
Pavlovschi a executat circa 5.000 ore de zbor, iar
pentru meritele sale a fost distins cu mai multe
ordine [i medalii, \ntre care: ordinul „Virtutea

Aeronautic`“ cu spade, clasa Crucea de Aur;
ordinul „Coroana Rom#niei”; ordinul „Steaua
Rom#niei”, clasa a V-a.

|n anul 1949, dup` ce timp de patru ani
a condus liniile aeriene civile, cu toate
greut`]ile din acel timp, \n loc de aprecierile
ce pe drept i se cuveneau, autorit`]ile
comuniste, la ordinul consilierilor sovietici,
[i-au adus aminte c` Pavlovschi este
basarabean [i c`, pe frontul de Est, le-a
pricinuit ru[ilor destule „surprize”, fapt pentru

care, la 13 septembrie 1949, l-au arestat [i, f`r` a
fi judecat, a suferit o deten]ie de cinci ani, mai
\nt#i la \nchisoarea de la Jilava, apoi la faimosul
canal „Dun`rea – Marea Neagr`“.

|n anul 1954, la ie[irea din deten]ie, \n foaia de
eliberare i se men]iona: „Arestat pentru trecerea
ilegal` a frontierei”! O situa]ie hilar`, dac` n-ar fi
tragic`, pentru c`, \n realitate, Pavlovschi a fost
arestat din propria locuin]`. |n calitatea lui de pilot
[ef al Avia]iei Civile, participase la numeroase zboruri
peste hotare, f`r` s` se fi g#ndit \ns` vreodat` a
r`m#ne \n str`in`tate.

N-au avut loc nici un proces, nici o judecat`,
ci doar b`t`i, umilin]e [i suplicii pentru meritele
sale ca aviator militar, combatant \n cel de-al doilea
r`zboi mondial.

Dup` 1954, pentru a-[i asigura existen]a, la fel
ca \n cazul multor militari [i aviatori, cu greu a reu[it
s` se angajeze \n cadrul unei cooperative de
cartonaje, prest#nd munci sub demnitatea [i
preg`tirea sa.

Abia dup` evenimentele din decembrie 1989,
recunosc#ndu-i-se meritele, la 7 august 1992, Mihail
Pavlovschi a fost \naintat la gradul de general de
flotil` aerian` \n retragere.

Acum, la \mplinirea a 100 de ani de via]`, ne
bucur`m s`-l g`sim pe generalul MIHAIL
PAVLOVSCHI \n deplin`tatea facult`]ilor fizice [i
intelectuale, pe bun` dreptate m#ndrindu-ne cu
acest decan de v#rst` al aviatorilor rom#ni, c`ruia \i
dorim mult` s`n`tate [i \nc` mul]i ani de via]`, al̀ turi
de cele dou` fiice [i nepo]ii pe care \i are.

La mul]i ani, domnule general!

Comandor (r)
CONSTANTIN IORDACHE

DECANUL DE VÂRST~  AL
AVIATORILOR ROMÂNI:

GENERALUL
DE FLOTIL~ AERIAN~ (r)

MIHAIL GH. PAVLOVSCHI
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O numeroas` asisten]` a fost de fa]` la
aniversarea celor 100 de ani de via]` ai
generalului de flotil` aerian` (r) MIHAIL
PAVLOVSCHI.

Sala de festivit`]i a  Muzeului  Militar  Na]ional
a fost arhiplin`, s`rb`toritul  fiind \nso]it de cele
dou` fiice ale sale, de nepotul s`u [i de fo[ti elevi
din {coala de Pilotaj pe care a comandat-o, de fo[ti
subordona]i, \ntre care [i celebra aviatoare
Mariana Dr`gescu, nonagenar`.

|n deschiderea reuniunii, a vorbit generalul-
locotenent Gheorghe Catrina, [eful Statului Major
al For]elor Aeriene, care i-a adus un cald omagiu
celui pe care l-a numit “un simbol al avia]iei
rom#ne, cu care este de-o seam`”, [tiut fiind faptul
c` anul viitor se vor s`rb`tori 100 de ani de la zborul
istoric al inginerului Traian Vuia.

Liderul Statului Major al For]elor Aeriene i-a
oferit s`rb`toritului o plachet`, nominalizat`, a
For]elor Aeriene [i i-a urat mult` s`n`tate.

Pre[edintele Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor
de R`zboi, generalul de armat` (r) Marin Badea
Dragnea, l-a numit pe generalul Pavlovschi “o
personalitate emblematic` a o[tirii [i a avia]iei
rom#ne, brav veteran al celui de-al doilea r`zboi
mondial”, [i i-a adus, la venerabila-i v#rst`, omagiul
celor 300.000 de veterani [i invalizi de r`zboi din
A.N.V.R., reprezent#nd toate armele.

El a evocat episoade din marea b`t`lie de la
Stalingrad, unde l-a cunoscut pe aviatorul
Pavlovschi, pe atunci c`pitan, comandant al unei
unit`]i transport aero, cu care a salvat zeci de mii
de r`ni]i [i osta[i din \ncercuire.

La acela[i eveniment s-a referit [i generalul-
maior (r) Ion Di Cezare, cavaler al Ordinului
“Mihai Viteazul”.

Din partea A.N.V.R., generalul (r) Dragnea i-a
oferit s`rb`toritului Diploma de Excelen]` [i
volumul omagial  “Tradi]ie [i istorie, 1990 – 2005",
editat cu prilejul anivers`rii a 15 ani de la \nfiin]area
A.N.V.R.

Personalitatea celui aniversat a fost evocat` [i
de generalul-locotenent (r) Iosif Rus, consilier al
ministrului ap`r`rii na]ionale  – din partea c`ruia
i-a transmis un c`lduros mesaj –, pre[edintele
Asocia]iei Rom#ne pentru Propaganda [i Istoria
Aeronauticii; colonelul (r) Liviu Vi[an, pre[edintele
Societ`]ii Scriitorilor Militari, care i-a \nm#nat
Diploma [i Titlul de membru de onoare al
Societ`]ii Scriitorilor Militari; locotenent-colonelul

Vasile Popa, [eful Muzeului Militar Na]ional;
generalul de flotil` aerian` (r) Dan Stoian;
profesorul Fidelio Rotvari, pre[edintele Asocia]iei
Profesorilor de Educa]ie Fizic` [i Sport,
reprezentant al Academiei Na]ionale de Educa]ie
Fizic` [i Sport, pe care a absolvit-o, cu diplom` de
merit, [i s`rb`toritul, care i-a oferit o Cup`
Aniversar`; comandorul(r) Petru T`m`[dan, fost

pilot de linie, care i-a oferit macheta avionului de
transport pe care l-a zburat s`rb`toritul;
reprezentan]i ai Direc]iei Generale a  Avia]iei
Civile; trei tineri pilo]i ai companiei  TAROM, care,
\n hazul asisten]ei, au declarat c` ei to]i, la un loc,
nu ajung la 100 de ani c#t are s`rb`toritul.

|n plin` desf`[urare a s`rb`toririi, a sosit
consilierul preziden]ial, general de armat` (r)
Constantin Degeratu, care a prezentat Decretul
preziden]ial prin care generalul de flotil` aerian`
(r) Mihail Pavlovschi a fost avansat la gradul de
general-maior (r) cu dou` stele.

|n \ncheiere, comandor (r) prof. univ. dr. Aurel
Pentelescu, evoc#ndu-l pe s`rb`torit, a lansat
cartea “Via]a p`m#nteasc` a M#ntuitorului Iisus
Hristos”, traducere din limba rus` efectuat` de
Mihail Pavlovschi la v#rsta de 98 de ani.

|ntr-o atmosfer` \nsufle]it`, decanului de v#rst`
al aviatorilor rom#ni, singurul pilot militar care a
atins o asemenea performan]`, i s-a c#ntat  “Mul]i
ani tr`iasc`!”

PETRE B@N~

Sãrbãtorirea Generalului
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04.10.188104.10.188104.10.188104.10.188104.10.1881     – S-a n`scut, la Craiova, inginerul
George (Gogu) Constantinescu. Pe baza principiului
sonicit`]ii, descoperit de el \n 1913, trei ani mai t#rziu
a inventat dispozitivul hidraulic pentru tragerea
sincronizat` cu armamentul de bord printre palele
elicei.

08.10.190908.10.190908.10.190908.10.190908.10.1909     – |n cadrul s`rb`torilor ASTRA, de
la Bra[ov, Aurel Vlaicu a efectuat un zbor cu planorul.

18.10.190918.10.190918.10.190918.10.190918.10.1909     – Aviatorul [i constructorul francez
Blériot a executat, \n premier`, un zbor deasupra
Bucure[tiului, decol#nd de pe hipodromul B`neasa,
\n fa]a unui numeros public [i a familiei regale.

10.10.191010.10.191010.10.191010.10.191010.10.1910     –  Henri Coand` a expus, la Salo-
nul Interna]ional Aeronautic de la Paris, primul avion
din lume f`r` elice, propulsat reactiv.

17.10.191017.10.191017.10.191017.10.191017.10.1910     – Din ini]iativa Ministrului de
R`zboi, a avut loc, \n prezen]a a peste 5.000 de
spectatori, primul miting de avia]ie oficial, pe
hipodromul de la B`neasa. A participat Aurel Vlaicu,
cu avionul proiectat, construit [i pilotat de el.

17.10.191617.10.191617.10.191617.10.191617.10.1916     – Plutonierul t.r. Nicolae T`nase
a bombardat concentr`rile de trupe din zona
Lepnic [i Gogolia, iar o forma]ie de cinci avioane,
pilotate, \ntre al]ii, de locotenentul Radu Irimescu
(foto sus) [i sublocotenentul Constantin Mincu
(foto jos) a bombardat gara {i[tov [i depozitul de
muni]ii din apropierea acestei localit`]i.

03.10.19103.10.19103.10.19103.10.19103.10.19111111     – Polihroniade Vacas a exe-
cutat, cu un avion Farman, primul raid la distan]`,
\n cadrul manevrelor militare, pe ruta Bucure[ti
– Buz`u – Roman.

23.10.19123.10.19123.10.19123.10.19123.10.19111111     – Sublocotenentul Gheorghe
Negrescu a realizat primul record de durat` de zbor
– dou` ore [i 20 de minute – \ntre satul Sfin]e[ti,
l#ng` Ro[iori de Vede, [i Craiova.

02–05.10.191602–05.10.191602–05.10.191602–05.10.191602–05.10.1916     – Subunit`]ile dislocate pe
aerodromurile B`neasa, Pipera, Ciulni]a, Bude[ti [i
Mircea Vod` au efectuat zeci de misiuni, fotografiind
pozi]iile inamice de pe Frontul de Sud [i
bombard#nd vasele inamicului care navigau pe
Dun`re.

05–14.10.191605–14.10.191605–14.10.191605–14.10.191605–14.10.1916     – Au fost dobor#te un avion
austro-ungar Hansa Brandemburg [i un hidroavion
german care bombardaser` Constan]a.

12.10.191612.10.191612.10.191612.10.191612.10.1916     –  Marele Cartier General a \nfiin]at
o escadril` de v#n`toare, dotat` cu [ase avioane
Nieuport BB, av#nd \n compunere pilo]i rom#ni [i
francezi, subunitate pus` la dispozi]ia armatei ruse.

31.10.191631.10.191631.10.191631.10.191631.10.1916     – Artileria antiaerian` a respins dou`
atacuri ale avia]iei germane asupra Capitalei.

17.10.191717.10.191717.10.191717.10.191717.10.1917     – Echipajul format din pilotul Dumitru
Rosetti [i observatorul Constantin Cristescu a executat
un zbor de noapte deasupra Bucure[tiului, aflat sub
ocupa]ie, lans#nd manifeste care chemau popula]ia
s` se ridice \mpotriva trupelor germane.

25.10.191725.10.191725.10.191725.10.191725.10.1917     – Plutonierul Ion Muntenescu a
angajat lupta cu trei avioane germane, reu[ind s`
doboare dou` aparate Fokker. Este primul pilot
cu dou` victorii omologate \n timpul aceleia[i lupte
aeriene. Dou` s`pt`m#ni mai t#rziu, c`dea la
datorie \n urma confrunt`rii cu trei avioane. A fost
decorat post-mortem cu “Virtutea Militar`“, cea mai
\nalt` distinc]ie militar` de r`zboi pentru subofi]eri.

18.10.192018.10.192018.10.192018.10.192018.10.1920     – S-a \nfiin]at, la Pipera, {coala
de meseria[i militari pentru aeronautic`.

01.10.192101.10.192101.10.192101.10.192101.10.1921     – Echipajul format din locotenentul
Ion Sava [i c`pitanul Ermil Gheorghiu a executat
raidul aerian Bucure[ti – Viena – Praga – Bucure[ti.

12.10.192512.10.192512.10.192512.10.192512.10.1925     – Locotenentul Jean Nicolescu a
s`rit cu para[uta la mitingul de avia]ie de la Tecuci,
fiind primul aviator rom#n care a efectuat un
asemenea salt la un miting,

16.10.192616.10.192616.10.192616.10.192616.10.1926     – A luat fiin]`, la Bucure[ti,
Asocia]ia Rom#n` pentru Propaganda Avia]iei
(A.R.P.A.), care a reu[it s`-[i creeze filiale \n aproape
toate jude]ele.

111111.10.19271.10.19271.10.19271.10.19271.10.1927     – A fost inaugurat` oficial uzina IAR
Bra[ov. Primul consiliu de administra]ie l-a avut ca
pre[edinte pe generalul Constantin Coand`.

10.192810.192810.192810.192810.1928     – C`pitanul Romeo Popescu a stabilit
un nou record na]ional de \n`l]ime – 10.518 metri,
cu un avion Caudron.

10.192910.192910.192910.192910.1929     – A murit, \n urma unei congestii
cerebrale, colonelul ing. {tefan Protopopescu,
primul pilot brevetat \n Rom#nia, cunoscut proiectant
[i constructor de avioane.

22.10.193022.10.193022.10.193022.10.193022.10.1930     – George Fernic s-a pr`bu[it \n
timpul unui miting desf`[urat la Chicago, cu avionul
“Cruisair”, construit pe baza proiectului s`u.

28.10.193128.10.193128.10.193128.10.193128.10.1931     – Smaranda Br`escu a s`rit cu
para[uta de la 6.000 metri \n`l]ime dintr-un avion
pilotat de Alexandru Papan`, dobor#nd recordul
mondial de 5.384 metri de]inut de o americanc`.

02.10.193202.10.193202.10.193202.10.193202.10.1932     – C`pitanul Mihail Pantazi,
zbur#nd 12 ore cu hidroavionul Messerschmitt
M-23, cu rezervoare suplimentare, construit \n
licen]` la I.C.A.R. Bra[ov, a realizat primul record
de durat` la categoria hidroavioane u[oare.

16.10.193216.10.193216.10.193216.10.193216.10.1932     – Cu ocazia s`rb`toririi a [ase ani
de la \nfiin]area A.R.P.A., pe aeroportul B`neasa au
fost expuse toate avioanele cump`rate prin
subscrip]ie public` [i a avut loc un miting aerian.

22.10.193322.10.193322.10.193322.10.193322.10.1933     – Echipajele formate din
locotenent-comandorii Mihail Pantazi, Petre
Ivanovici, Gheorghe Davidescu, Alexandru
Cernescu, Max Manolescu [i mecanicul Dumitru
Ploie[teanu au efectuat, cu trei avioane de turism
ICAR, raidul Bucure[ti – Malakal – Africa Central`,
parcurg#nd 12.000 km \n 12 zile.

27.10.193327.10.193327.10.193327.10.193327.10.1933     – Irina Burnaia, avocat de
profesie, a primit brevetul de pilot sportiv,
devenind a treia femeie pilot din ]ar`. Totodat`,
ea este prima femeie care a efectuat raiduri
intercontinentale [i prima acrobat` participant`
la mitinguri aeriene interne [i interna]ionale. De
asemenea, se num`r` printre primele femei pilot
care au luat parte la manevre militare (1938
– Gala]i).

111111.10.19341.10.19341.10.19341.10.19341.10.1934     – La mitingul care a avut loc la
Washington, \n \ncheierea Congresului Federa]iei
Aeronautice Interna]ionale, unde a participat ca
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invitat, Gheorghe B`nciulescu, de[i cu proteze la
ambele picioare, a evoluat cu un avion necunoscut,
pus la dispozi]ie de gazde. A executat dou` game
de acroba]ie la joas` \n`l]ime, dup` care a aterizat
direct din glisad`, uimind asisten]a.

07.10.193507.10.193507.10.193507.10.193507.10.1935     – A luat fiin]` aerodromul din
Ro[iori de Vede.

10.193810.193810.193810.193810.1938     – Flotila de Hidroavia]ie a participat la
manevrele militare \ncheiate, din p`cate, cu un bilan]
trist: decesul comandorului Constantin Negru [i a
\nc` al]i 10 aviatori, afla]i la bordul a trei hidroavioane
surprinse de furtun`.

01.10.193901.10.193901.10.193901.10.193901.10.1939     – |n cadrul {colii Superioare de
R`zboi s-a \nfiin]at o sec]ie de avia]ie, \n vederea
preg`tirii cadrelor de comand` [i stat major din
aceast` arm`.

02.10.193902.10.193902.10.193902.10.193902.10.1939     – Pentru \nt`rirea frontierei de nord
dup` ocuparea Poloniei, Marele Stat Major a pus la
dispozi]ia Grupului operativ “Maramure[“ un
Comandament Aero de Corp de Armat`, cu o
escadril` de leg`tur`, dou` de observa]ie, dou` de
v#n`toare, precum [i cinci subunit`]i de artilerie
antiaerian`.

16.10.194016.10.194016.10.194016.10.194016.10.1940     –  A fost desfiin]at Ministerul Aerului
[i Marinei, \n locul acestuia re\nfiin]#ndu-se, separat,
Subsecretariatul de Stat al Aerului, subordonat
Ministerului de R`zboi. |n noua structur` intrau
Comandamentul de avia]ie, Comandamentul
artileriei antiaeriene, trei regiuni aeriene cu c#te
3–4 flotile, avia]ia civil` de transport.

16.10.194116.10.194116.10.194116.10.194116.10.1941     – Trupele rom#ne au cucerit ora[ul
Odessa. Grupul 7 V#n`toare, care a dus greul pri-
melor lupte, a r`mas cu trei avioane, din 36, fiind
trimis \n ]ar` pentru refacere.

01.10.194401.10.194401.10.194401.10.194401.10.1944     – For]a combativ` a artileriei
antiaeriene era de 24 baterii grele [i 32 baterii
u[oare, patru baterii de mitraliere [i patru de
proiectoare – \n Transilvania, iar \n Muntenia [i
Oltenia – 50 de baterii grele, 39 u[oare, o baterie
de mitraliere [i 11 de proiectoare.

26.10.194426.10.194426.10.194426.10.194426.10.1944     – Corpul Aerian Rom#n a \nceput
ac]iunile de lupt` \n Ungaria.

25.10.194425.10.194425.10.194425.10.194425.10.1944     – Pentru des`v#r[irea eliber`rii
teritoriului na]ional de sub ocupa]ia horthysto-
hitlerist`, de la 5 septembrie [i p#n` la aceast` zi
istoric`, \n ap`rarea antiaerian` a teritoriului [i
sprijinul trupelor terestre au ac]ionat 62 de baterii
din brig`zile 1 [i 2 artilerie antiaerian`.

15.10.194815.10.194815.10.194815.10.194815.10.1948     – S-a \nfiin]at Grupul de Zbor – cu
un num`r record de elevi, 437 – \n cadrul Centrului
de Instruc]ie al Avia]iei, de la Tecuci, \n scopul
preg`tirii \n zbor a elevilor pe avioane militare.

12.10.195012.10.195012.10.195012.10.195012.10.1950     – Prin ordinul Marelui Stat Major,
a fost \nfiin]at`, la T#rgu Jiu, Brigada 4 Artilerie
Antiaerian`, opt zile mai t#rziu constituindu-se, la
Some[eni–Cluj, Brigada 5.

15.10.195015.10.195015.10.195015.10.195015.10.1950     – A fost creat` {coala Militar` de
Ofi]eri Meteo.

01.10.195201.10.195201.10.195201.10.195201.10.1952     – Pe aerodromul Clinceni, pilo]ii
Diviziei 23 au \nceput cursul de trecere pe avionul
cu reac]ie.

28.10.195228.10.195228.10.195228.10.195228.10.1952     – A avut loc prima interceptare de
noapte, \n condi]ii meteorologice grele, a unei ]inte
reale, de c`tre maiorul Dumitru Balaur, cu avionul
reactiv IAK-23. Un rol important \n aceast` ac]iune,
desf`[urat` \n premier`, l-a avut navigatorul cu
dirijarea, locotenentul Ion Clenciu.

10.10.195310.10.195310.10.195310.10.195310.10.1953     – Trupele radiotehnice, \n curs de
constituire, dispuneau de [apte batalioane OILA,

compuse din 20 de companii [i posturi, care, ulterior,
au fost transformate \n noduri [i posturi radiotehnice.
|n acela[i an, fuseser` califica]i 36 de radiolocatori[ti.
Pe toate aerodromurile avia]iei militare [i \n diferite
localit`]i propice supravegherii spa]iului aerian de pe
suprafa]a teritoriului na]ional, au fost \nfiin]ate
subunit`]i radiotehnice.

10.10.195810.10.195810.10.195810.10.195810.10.1958     – Ca urmare a reducerii cadrelor din
avia]ia militar`, au r`mas numai dou` [coli sportive
de zbor [i [ase de zbor f`r` motor.

01.10.195901.10.195901.10.195901.10.195901.10.1959     – A \nceput [colarizarea pilo]ilor
pentru transportul aerian civil, \n cadrul {colii Militare
de Ofi]eri de Avia]ie “Aurel Vlaicu”. Absolven]ii primeau
gradul de locotenent \n rezerv`.

13–21.10.196013–21.10.196013–21.10.196013–21.10.196013–21.10.1960     – Au fost executate, cu rezultate
foarte bune, \n poligonul Asuluk (URSS), primele
trageri de lupt` cu rachete antiaeriene ale militarilor
rom#ni din noua arm`.

14.10.196114.10.196114.10.196114.10.196114.10.1961     – Colonelul Octavian B`canu a
dobor#t, cu un IAR-814, recordul mondial de distan]`
\n circuit \nchis pentru avioane u[oare, record
omologat de Federa]ia Aeronautic` Interna]ional`. A
parcurs 4.463 km \n 20 de ore [i 41 de minute.

01.10.196401.10.196401.10.196401.10.196401.10.1964     – {coala Militar` de Mai[tri de
Avia]ie “Traian Vuia” din Media[ a \nceput s`
preg`teasc` personal tehnic pentru TAROM.

10.10.196910.10.196910.10.196910.10.196910.10.1969     – Colonelul inginer Stelian Doljanu
a conceput, proiectat [i construit un simulator de zbor
acrobatic cu trei grade de libertate, care permitea o
rota]ie complet` \n jurul oric`rei axe.

01.10.197101.10.197101.10.197101.10.197101.10.1971     – S-a \nfiin]at la Boboc–Buz`u,
{coala Superioar` de Aeronautic` Civil`, director fiind
colonelul Aurel Pruia.

23.10.197223.10.197223.10.197223.10.197223.10.1972     – Avia]ia Civil` a trecut \n subordinea
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale.

01.10.197601.10.197601.10.197601.10.197601.10.1976     – S-a \nfiin]at, la Titu, Regi-
mentul 61 Elicoptere, dotat cu aparate IAR-316
B. Primul comandant a fost colonelul {tefan
Petrescu.

10.198010.198010.198010.198010.1980     – La Otopeni, s-a organizat prima
expozi]ie tehnic` de avia]ie, \n cadrul c`reia
s-au executat zboruri demonstrative.

13.10.198613.10.198613.10.198613.10.198613.10.1986     – Pe aerodrmul Tecuci s-au
\nfiin]at Escadrilele 141 [i 183 Elicoptere, dotate
cu aparate IAR-330 [i IAR-316 B.

25.10.199625.10.199625.10.199625.10.199625.10.1996     – Cu prilejul Zilei Armatei
Rom#niei, dou` echipaje americane au adus \n
]ara noastr` primul avion C-130 B “Hercules”,
destinat instruirii aviatorilor militari rom#ni.

13–24.10.199713–24.10.199713–24.10.199713–24.10.199713–24.10.1997     – Primul zbor transatlantic
al unei aeronave C-130 Hercules, apar]in#nd
For]elor Aeriene Rom#ne. Cele dou` echipaje
rom#ne[ti care au trecut Oceanul Atlantic au fost
comandate de c`pitan-comandorii Florin C`lin
[i Florian Costache.

24.10.199724.10.199724.10.199724.10.199724.10.1997     – A fost omologat radarul
START-1M.

10.199810.199810.199810.199810.1998     – La baza aerian` Reims (Fran]a),
al`turi de avioane de lupt` Mirage, \n cadrul
exerci]iului comun “VOLFAC”, au ac]ionat [i
supersonicele rom#ne[ti MiG-21 LanceR.

10.200110.200110.200110.200110.2001     – Au intrat \n \nzestrare sta]iile
radio HARRIS.

05.10.200205.10.200205.10.200205.10.200205.10.2002     – La
baza aerian` Saint-Dizier,
din Fran]a, s-a \ncheiat
cea de-a [asea edi]ie a
exerci]iului multina]ional
“Cooperative Key 2002”.
Avia]ia militar` rom#n` a
participat cu 64 de militari,
trei  avioane MiG-21
LanceR, dou` elicoptere
IAR-330 SOCAT [i o
aeronav` de transport
C-130 “Hercules”.01.10.197401.10.197401.10.197401.10.197401.10.1974     – Avioanele de [coal` IAK-18 au fost \nlocuite cu

aparate de tipul IAR-823.

31.10.197431.10.197431.10.197431.10.197431.10.1974     – Un moment de referin]` \n
istoria aeronauticii na]ionale. Primul avion de
v#n`toare cu reac]ie rom#nesc, IAR-93,
construit \n colaborare cu Iugoslavia, a
efectuat \nt#iul s`u zbor, pe aerodromul
Bac`u, zbor \ncheiat cu deplin succes. At#t
aparatul, c#t [i omul de la man[` –
experimentatul c`pitan-comandor Gheorghe
St`nic` – au \ndrept`]it speran]ele \ntr-o
aeronav` militar` performant`, care se bucur`
[i ast`zi de unanime aprecieri.

Documentar realizat de
comandor(r)

PETRE B@N~
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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, nicio-
dat`. E foarte greu s`-i
conduce]i pe al]ii dac` nu
ave]i m`car un nivel rezo-
nabil de \n]elegere a pro-
priei personalit`]i.
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Stresul face parte din via]a fiec`ruia dintre noi, cu at#t mai
mult din via]a unui manager, din perspectiva responsabilit`]ii
sale de a se lupta, zi de zi, cu acele situa]ii nedorite care
afecteaz` eficien]a oamenilor \n \ndeplinirea sarcinilor de
serviciu. Exist`, \ns`, probleme a c`ror rezolvare implic` o
abordare c#t se poate de elegant`, \n care managerul este nevoit
s` fac` apel la \ntreaga sa m`iestrie diplomatic`. Imagina]i-v`,
spre exemplu, c` sunte]i pus \n postura de a transmite unuia
dintre subordona]ii dumneavoastr` c` func]ia sa a fost
desfiin]at` [i c` are la dispozi]ie dou` s`pt`m#ni pentru a-[i
c`uta un nou loc de munc`. Evident c` doza de stres asociat`
unor astfel de cazuri este considerabil mai mare.

Pentru a evita stresul excesiv, unii manageri au tendin]a
de a ignora anumite probleme, \n speran]a c` acestea se vor
rezolva de la sine, o dat` cu trecerea timpului. Practica, \ns`,
ne \nva]` c` acest lucru se \nt#mpl` extrem de rar. Cunosc#nd
aceast` realitate, un bun manager \[i asum` responsabilitatea
[i trece la ac]iune, rezolv#nd toate problemele, pe m`sur` ce
acestea apar. Ce facem \ns` cu stresul, a c`rui acumulare ne
afecteaz`, pe termen lung, s`n`tatea [i performan]ele?

Identific` inamicul!
Primul indiciu care ne arat` c` o persoan` este pe punctul

de a ceda sub presiunea stresului este schimbarea
comportamentului s`u. O persoan` este serios afectat` de stres
dac`:

A devenit irascibil`, se enerveaz` sau intr` \n panic` la
cele mai mici probleme;

Are mai pu]in` energie dec#t de obicei, realiz#nd mai
pu]ine lucruri \n acela[i interval de timp;

Critic` aspru anumite lucruri pe care \n mod normal
le-ar accepta;

Pare mai tot timpul trist` [i nefericit`.

Pentru a face fa]` cu succes stresului, este esen]ial s`-i
identific`m, \n prim` instan]`, cauza. Principalii agen]i stresan]i
sunt:

Factorii motivan]i proprii: for]e interne care ne
determin` s` cerem tot mai mult de la noi \n[ine, uneori excesiv
de mult (ex: perfec]ionismul, dorin]a de a fi pe placul celorlal]i
etc);

Presiunile la locul de munc`: standarde mult prea
ridicate, munca \n condi]ii de permanent` schimbare,
nesiguran]a locului de munc`, prea multe responsabilit`]i,
munca \n echip` cu o persoan` antipatic` etc;

Evenimentele din via]a personal`: decese, divor]uri,
datorii, schimb`ri importante etc.

Atac`! Pe toate fronturile
Vestea bun` este c` exist` numeroase metode, pe c#t de

u[oare, pe at#t de eficiente, pentru combaterea stresului. Iat`
c#teva dintre acestea:

Relaxeaz`-te! Cite[te o carte. Ascult` o melodie
lini[titoare. Uit`-te la televizor. Utilizeaz` aromoterapia.

Tr`ie[te s`n`tos! F`-]i un program pentru somn (7-8
ore zilnic) [i respect`-l cu stricte]e. Nu m#nca pe fug` sau \n
timp ce lucrezi. Acord` timp intereselor tale personale. Ie[i cu
prietenii.

F` mi[care! Mergi \n pas vioi, 20 de minute zilnic.
Redescoper` pl`cerea unei c`l`torii cu bicicleta. Organizeaz`
ie[iri \n aer liber.

Fii \n]elept! Recunoa[te-]i limitele. Accept`-]i defectele.
Evit` persoanele care te deranjeaz`. |nva]` s` spui nu.

Fii optimist! Aminte[te-]i c` ai puterea s` controlezi
fiecare aspect al vie]ii tale. Nu e[ti o frunz` \n b`taia v#ntului...

Sec]iunea COMUNICARE:
“Cum abordezi conflictele?”
“Reu[e[ti s`-]i p`strezi cump`tul?”
Sec]iunea CARIER~:
“Cum faci fa]` situa]iilor ie[ite din comun?”
“Cum dep`[e[ti dificult`]ile?”

Italienii au avut parte,
sub clanul Borgia,

de trei decenii terifiante,
r`zboi, teroare, crim`…

[i au inventat RENA{TEREA!
Elve]ienii, \n schimb,

s-au bucurat de
o jum`tate de secol

de pace [i democra]ie…
[i au inventat…

CEASUL CU CUC!

Orson Welles

Teama de a pierde controlul
a ucis multe proiecte \ndr`zne]e
care ar fi putut schimba lumea.

Ann Richard

Nu crede
\n miracole.
Bazeaz`-te

pe ele!

Murphy

Efectele stresului

asupra organismului uman

 adrenalina gone[te prin corp,

preg`tindu-l pentru un exerci]iu fizic

intens;
 \n s#nge este eliberat` endorfina,

substan]` asem`n`toare morfinei,

cu scopul de a v` \mpiedica s` sim]i]i

durerea;

 cre[te viteza de prelucrare a datelor de

c`tre creier, p#n` c#nd acesta \nceteaz` s`

mai fie cu adev`rat func]ional.

Sunt tot timpul obosit
f`r` s` am vreun motiv?

Ignor anumite probleme,

\n speran]a c` ele vor

disp`rea?
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LUPT~ SAU FUGI!LUPT~ SAU FUGI!
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Sunte]i talentat
[i nu lua]i nici m`car salariu de merit?
Dovedi]i-o!
Intra]i \n TOP 10 MANAGEMENT!

CONCURS

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 f iec`rei
edi ] i i  a revistei  “CER SENIN”.

Locotenent CIPRIAN P~TRA{CU

TOP 10 MANAGEMENT

PREMII,  FAIM~,  RECUNOA{TERE!

ANXIETATE = o team` ascuns` c` ceva \ngrozitor este pe cale s`
 se sau s` ]i se \nt#mple.

STRES PROFESIONAL = presiune fizic` [i mental` indus` de
anumi]i factori care se manifest` \n mediul de lucru.

DEPRESIE = sentimentul de a fi \ntr-un tunel al c`rui cap`t nu se
z`re[te.

ATITUDINE POZITIV~ = convingerea c` e[ti capabil s` te descurci
onorabil cu toate solicit`rile ap`rute la un moment dat.

|nva]` s` respiri!

|]i po]i da seama dac` respiri

corect, respir#nd ad#nc,

dup` ce \]i a[ezi o m#n` pe

stomac [i cealalt` pe piept.

Dac` amplitudinea mi[c`rii

stomacului este mai mare

dec#t cea a pieptului, este bine.

Relaxeaz`-te!

A[ezat comod \ntr-un scaun,
tensioneaz`-]i [i relaxeaz`-]i mu[chii,
\ncep#nd de la gambe [i urc#nd \ncet.
Insist` pe relaxarea umerilor, a m#inilor [i
a stomacului.
P`streaz` \n minte senza]ia relax`rii.

C#nd traversezi un teren accidentat,
te po]i a[tepta la un atac prin surprindere.

*
Atunci c#nd osta[ii se afl` \n situa]ii disperate,

\[i pierd sentimentul de fric`.
Dac` nu exist` loc de refugiu,

ei vor rezista ferm [i vor lupta cu d#rzenie.

Sun Tzu

Cel ce z#mbe[te
atunci c#nd lucrurile

merg prost
s-a g#ndit deja

pe cine s` dea vina.

Murphy

Realizez faptul c`
micile necazuri zilnice
au un efect d`un`tor

asupra mea
pe termen lung?

Sunt hot`r#t s` iau m`suri im
ediate

pentru a reduce nivelul stresului

din via]a mea?

Sandra MEDIATOR a fost numit` manager al
departamentului de publicitate al unei companii
produc`toare de telefoane mobile. Ea are \n subordine
[apte oameni, despre care i s-a spus c` nu se \mpac`
prea bine \ntre ei. Baz#ndu-se pe talentul s`u de a se
\n]elege bine cu semenii, ea a apelat la calea prieteniei
pentru a spori coeziunea echipei. De[i, \n discu]iile
individuale, to]i membrii echipei se declarau mul]umi]i
de stilul s`u managerial, ei o comb`teau adesea, erau
necooperan]i [i nu p`reau dornici s` se ajute unul pe
altul atunci c#nd sarcinile de serviciu erau inegale.
Pentru a finaliza la timp proiectele departamentului,
Sandra a fost nevoit` s` re-
curg` la autoritate, for]#ndu-
[i angaja]ii s` colaboreze, \n
vederea atingerii obiectivelor.
Rezultatele bune ob]inute nu
\i aduc \ns` nici o satisfac]ie,
[tiind c` aceast` atmosfer` de
lucru nu poate fi eficient` pe
termen lung. Trebuie s` fac`
ceva pentru a crea o atmosfer`
pl`cut` la locul de munc`.|n
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BOGAT CON}INUT
{TIIN}IFIC

Este ideea care transpare dup` parcurge-
rea numerelor 6–7/2005 ale revistei „Spirit
militar modern”. |ncep#nd cu interviul
acordat de generalul de brigad` dr. Ioan
Sab`u [efului Trustului de Pres` al Armatei,
colonelul dr. Ion Petrescu, [i \ncheind

cu prezentarea unor c`r]i cu tematic`,
evident, militar`.

Seria „Studii, articole” este bine sus]i-
nut` de speciali[ti \n psihologie [i sociologie
militar`, cu materiale despre asisten]a [i
consilierea psihologic` a militarilor,
gestionarea psihologic` a situa]iilor de criz`,
motiva]ia [i socializarea \n grupurile
teroriste, influen]a evalu`rii \n motivarea
pentru cariera militar`, sindromul soldatului
devotat, impactul incertitudinii asupra
deciziei militare [.a., toate aceste materiale
fiind ilustrate cu imagini dintre cele mai
elocvente.

Colonelul (r) Remus Macovei aduce
[i el o corectiv` la ceea ce mul]i dintre noi
fuseser` \ndoctrina]i, \n pofida unor adev`ruri
istorice evidente. Mitul dezmin]it \n aceast`
edi]ie a revistei este acela c` armata nu a tras
niciodat` \n popor, ci numai jandarmii, for]ele
poli]iene[ti. Exemplul cel mai cunoscut este
legat chiar de Ion Antonescu, \n vremea c#nd,
sublocotenent fiind, la Gala]i, a dat ordin, la
12 martie 1907, unui deta[ament de 12 solda]i
s` execute foc asupra c#torva sute de
r`scula]i, \nregistr#ndu-se 15 mor]i [i 20 de
r`ni]i. La Lupeni, pe 6 august 1929, militarii
au omor#t 21 de muncitori [i au r`nit al]i 50.
S` scriem istoria a[a cum a fost! Ajunge c#t`
minciun` s-a difuzat ([i se mai difuzeaz` \nc`!)
pe toate canalele \n aceast` ]ar`.

Interesant documentarul Deliei Pe-
trescu despre Garda Elve]ian` Pontifical`.

NOBLE}EA OBLIG~

}i se umple sufletul de bucurie c#nd
vezi c#t` m`iestrie, art`, pasiune, [i, bine-
\n]eles, munc`, trebuie contopite pentru a

\ncredin]a luminii tiparului, ca s` folosesc o
expresie \ndelung [lefuit`, o bijuterie de
revist`, cum este „Via]a Militar`“. Fiindc`
num`rul 3 din acest an al respectivei publica]ii
este foarte reu[it. Ca [i cele anterioare de
altfel.

Iat` c` numai dup` c#teva numere de la
reapari]ie – [i anume cinci – prestigioasa
revist`, \n noua serie, duce cu succes mai
departe tradi]ia Vie]ii Militare, la care au
lucrat sau publicat, timp de decenii, iscusi]i
condeieri ai literaturii militare. Toat` lauda
celor ce s-au luptat pentru re\nvierea revistei
„Via]a Militar`“, pe care unii au vrut-o
\ngropat` pentru totdeauna. Sunt prea multe
publica]ii militare, a[a s-a spus \n c#teva
r#nduri [i au fost desfiin]ate reviste [i gazete
de armate, de arm`, de pur` specialitate, apoi,
dup` ce s-a realizat c` se comisese o mare
gre[eal`, s-a revenit asupra deciziei. Un bun
argument, ad#nc \nr`d`cinat \n realitate, este
acela c`  o revist` – depozitara at#tor g#nduri,
sentimente, fapte – r`m#ne o cronic` peste
ani [i prin ani a unor vremuri altfel uitate. |nc`
o dat`, felicit`ri celor ce s-au b`tut pentru
aceast` revist`, celor ce trudesc la ea. C`
nu-i de colea s` ai un interviu de o asemenea

amploare [i cu at#tea cohorte de idei ca acela
pe care locotenent-colonelul Dan G\ju,
redactorul [ef, l-a luat pre[edintelui Uniunii
Scriitorilor, prof. Nicolae Manolescu,
s`-l \nso]e[ti, prin noianul de amintiri, pe cel
ce a fost zeci de ani artistul fotoreporter Iulian
Marinof, laureat al mai multor concursuri
interna]ionale de fotografie cu tematic`
militar`, ori s` afli confesiunile remarcabilului
artist Tudor Gheorghe despre stagiul s`u
de terist [i urmele frumoase pe care armata
le-a l`sat \n inima, con[tiin]a [i presta]ia sa
artistic`. De asemenea, cititorii acestei edi]ii
mai pot afla p`rerile lui Liviu Rebreanu despre
reportajul de r`zboi, con]inutul procesului-
verbal de omologare a avionului Vlaicu 1 [i
alte informa]ii interesante despre celebrul
inventator.

Nu \n pu]ine r#nduri mi-a fost dat s`
vibrez la citirea paginilor de literatur` scris`
de militari, scriitori consacra]i sau debutan]i.
Se poate \nt#mpla oricui tr`ie[te, simte [i
iube[te armata.

LUMINILE {I UMBRELE
ISTORIEI

Num`rul 35 al apreciatei reviste “Orizont
Aviatic” continu` serialul „Pace nedreapt`
[i teroare stalinist` pentru poporul
rom#n”, realizat de generalul de flotil`
aerian` (r) conf. ing. Dan Stoian, cu studiul
consacrat particip`rii armatei rom#ne la
campania din anul 1942, un spa]iu larg
acord#ndu-se marii b`t`lii de la Stalingrad,
unde, ca [i la Cotul Donului, Armata Rom#n`
a suferit grele pierderi, o bun` parte din efec-
tivele marilor unit`]i c`z#nd \n prizonierat.

Iat` c` sunt \ntoarse pe toate fe]ele [i
perioadele nefaste din istoria armatei, nu
numai anii ei de glorie, de biruin]e. Pentru
luare aminte [i \nv`]`tur`.

Autorul, veteran de r`zboi, fost pilot, cu
gradul de locotenent, \n Grupul 5 Bombar-
dament „Junkers-88", face o analiz` temeinic`,
riguroas` a situa]iei frontului, a cauzelor care
au dus la \nfr#ngerile suportate de o[tirea
rom#n`, al`turi de armatele german`, ungar`,
italian` angajate \n celebra b`t`lie. Cu for]a
argumentelor unui veritabil istoric, Dan Stoian
aduce \n fa]a cititorului m`rturii zguduitoare
ale uneia din cele mai nefericite particip`ri a
armatei rom#ne la un conflict militar de o
amploare considerabil`, obligat` de presiunile
germane s` lupte „oricum [i oriunde”, slab
echipat` [i dotat`, insuficient sprijinit`, cu
efective de dou`-trei ori mai mici dec#t for]ele
sovietice.

Av#nd \n vedere statutul ]`rii noastre la
sf#r[itul r`zboiului – de[i Rom#nia a contribuit
la scurtarea conflagra]iei cu [ase luni, a fost
tratat`, \n final, ca o ]ar` \nvins`, aplic#ndu-i-
se, f`r` drept de apel, statutul de „capitulare
f`r` condi]ii”, cu datoriile de r`zboi majorate
de dou`-trei ori –, autorul consider` c` ar fi
mai potrivit ca rom#nii s` comemoreze acest
moment, dec#t s`-l s`rb`toreasc`.

Revista dedic` o pagin` unuia din eroii
reportajelor noastre – nea Fane Alexan-

drescu, fost pilot de v#n`toare-bombar-
dament pe MiG-15 [i MiG-17, [i apoi pilot de
linie, comandant de deta[ament la avia]ia de
transport –, despre care Ioan Chereche[ a
scris o carte intitulat` „Mare[alul” din
B`neasa. Cu harul s`u narativ, cu care
a \nc#ntat mii de c`l`tori, c`pitan-coman-
dorul (r) {tefan Alexandrescu, unic \n avia]ia
rom#n` prin ideea pe care a avut-o, de a le
relata, \n timpul zborului, pasagerilor, cele mai
semnificative cuno[tin]e despre traiectul
parcurs, a dat, cu siguran]`, con]inut bogat [i
substan]` select` paginilor lucr`rii men]io-
nate, din care sunt rezumate [i \n revist`
c#teva episoade.
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Bine conturat, pornind de la o carte
autobiografic`, destinul comandorului (r)
Mihail Nicolau,  despre care [i revista
noastr` a scris \n c#teva r#nduri, atunci c#nd
i-a ap`rut lucrarea „Schimbare de destin”
[i, \n fiecare an, cu ocazia organiz`rii, de
c`tre el, al`turi de mult regretata sa
doamn`, actri]a Constan]a Nicolau, a
\nt#lnirilor promo]iei 10 mai 1945,
„Promo]ia P`cii”. Este meritul lui Cornel

Marandiuc, artizanul revistei „Orizont
Aviatic”, de a-i face un portret complex acestui
\mp`timit al zborului [i al poeziei, ca [i al
comandorului (r) Constantin Iordache,
care prezint` un coleg de promo]ie al lui
Nicolau, pe binecunoscutul comandor (r)
Valer Bruchental, instructor de zbor pe
avioane cu reac]ie a zeci de promo]ii de pilo]i
militari, inclusiv al autorului acestor r#nduri.

Istoricul Vasile Tudor, autor a nume-

roase articole despre aviatori, precum [i al
excelentei c`r]i „Constantin <<B#zu>>
Cantacuzino – prin]ul a[ilor”, relateaz`,
\n penultima pagin` a revistei, despre prima
victorie aerian` a avia]iei rom#ne, fapt
petrecut la 9 mai 1917, la Co]ofene[ti.
Echipajul care a intrat \n istorie pentru acea
bravur` era format din locotenent Petre
Ioanin, pilot, [i sublocotenent I. Darian,
navigator.

Festivitatea anivers`rii, la Palatul Cer-
cului Militar Na]ional, a 15 ani de la \nfiin-
]area Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor de
R`zboi a fost marcat` [i de un eveniment
editorial: lansarea c`r]ii „Tradi]ie [i
istorie, 1990–2005", ap`rut` \n Editura
Contrast, sub egida A.N.V.R.

Lucrarea, apreciat` ca un volum monu-
mental – nu doar pentru c` s-a vrut a fi un
omagiu la importanta s`rb`toare, ci datorit`
bogatului ei con]inut, manierei \n care a fost
realizat` –, a luat na[tere, asemenea tuturor
celor nou` volume din ciclul „Veteranii pe
drumul onoarei [i jertfei”, la ini]iativa
liderului na]ional al A.N.V.R., generalul (r)
Marin Badea Dragnea.

Coordonatorul c`r]ii, generalul de
brigad` (r) prof. Ilie Stoleru, care
semneaz`, al`turi de generalul pre[edinte,
de generalul-maior (r) Gheorghe Ioni]`
[.a. capitole importante din lucrare, a
dovedit, pe \ntreg parcursul elabor`rii ei, o
deosebit` rigoare [tiin]ific`, un dezvoltat
sim] al r`spunderii fa]` de calitatea
volumului.

Structurat` pe [ase p`r]i, iar majoritatea
dintre acestea pe capitole, cartea abordeaz`

UN VOLUM
DE EXCEP}IE

p r o b l e m e
p r i v i n d
organizarea [i
c o n s t i t u i r e a
A.N.V.R. – a
filialelor din
jude]e [i sectoa-
rele Capitalei,
precum [i a
a s o c i a ] i i l o r
afiliate –, legile
[i alte acte nor-
mative elabo-
rate \n aceast`
p e r i o a d ` ,
activitatea de conducere, rela]iile de cola-
borare \n cei 15 ani de existen]`, prezen]a
veteranilor \n via]a public` [i un segment de
istoriografie [i memorialistic`, \n care
generalii veterani Victor Atanasiu,
Gheorghe Ioni]`, Mircea Acojoc`ri]ei –
fost pilot de r`zboi –, \n frunte cu regretatul
general-locotenent (r) Vasile B`rboi, emit
o serie de considera]ii referitoare la
participarea Armatei Rom#ne la cel de-al
doilea r`zboi mondial.

Prefa]a, Argumentul, Unele concluzii,
Postfa]a [i Anexele, \n care sunt incluse
principalele legi [i acte normative, Statutul
A.N.V.R., discursuri [i alocu]iuni rostite de
\nalte personalit`]i cu diverse prilejuri, c#nd

s-au aflat la evenimente ale veteranilor,
ordinele [i medaliile conferite osta[ilor care
au luptat \n cel de-al doilea r`zboi mondial,
numeroase fotografii, \ntregesc con]inutul
c`r]ii conferindu-i, \n acela[i timp, varietate
[i utilitate. Cititorul poate afla, spre exem-
plu, adresele filialelor [i asocia]iilor/
organiza]iilor afiliate.

Pentru a i se asigura un circuit inter-
na]ional, volumul beneficiaz` de rezumate
\n limbile englez`, francez`, german` [i
rus`.

Lucrarea, a[a cum se men]ioneaz` \n
dedica]ie, se adreseaz`, \n primul r#nd,
bravilor veterani de r`zboi, adev`rate
legende vii ale faptelor de eroism [i jertf`
ale o[tirii rom#ne, vitejilor invalizi de r`zboi,
care \ntruchipeaz` \n sensul cel mai \nalt
ideea de sacrificiu pentru patrie, vrednicelor
v`duve de r`zboi [i v`duve de veterani de
r`zboi, care au \ndurat nenum`rate sufe-
rin]e a[tept#nd cu devotament, r`bdare [i
speran]` \ntoarcerea de pe front a so]ilor
lor.

Este de semnalat, de asemenea, \ntre
altele, faptul c` fiecare filial` din ]ar` [i
asocia]ie/organiza]ie afiliat` la A.N.V.R. se
bucur` de o prezentare aparte. Unele poezii,
remarcabile prin con]inutul [i fiorul l`untric
ce \l trezesc, sporesc zestrea sentimental`
a lucr`rii.

Cadru didactic militar, profesor
universitar doctor Vasile
Marin ne propune o lucrare ce

abordeaz` multiplele fa]ete ale comunic`rii,
rezultat, cum ne anun]` \n Prefa]`, al unui
\ndelungat proces de acumulare, sedimen-
tare [i rulare, \n cadrul activit`]ii sale de
dasc`l, a cuno[tin]elor referitoare la acest
domeniu de importan]` \nc` insuficient
motivat` [i \n]eleas` \n via]a noastr`
cotidian`.

|ntr-adev`r, cartea este scris`, a[a cum
men]ioneaz` [i autorul, \ntr-un limbaj
accesibil [i se adreseaz` unui public larg,
constituindu-se, totodat`, al`turi de latura
informa]ional`, \ntr-un autentic [i benefic
ghid la \ndem#na celor ce inten]ioneaz` [i
doresc s`-[i perfec]ioneze procesul
comunica]ional, s`-l transforme \ntr-un
instrument eficient de interrela]ionare, de
cooperare [i de colaborare, at#t \n via]a
privat`, c#t [i \n activitatea profesional`.

Pentru cine a \n]eles, de la sine, sau
constr#ns de \mprejur`ri, c` f`r` a st`p#ni
tainele [tiin]ei comunic`rii nu po]i coexista
la nivelul corespunz`tor \n mediul avansat

{TIIN}A  {I  ARTA
COMUNICÃRII

al societ`]ii [i nu numai, parcurgerea filelor
acestei c`r]i este absolut necesar`. Cu at#t
mai mult cu c#t fiecare din cele [ase capitole
te atrage, te \ndeamn` s` mergi mai departe,
s` dezlegi noi taine, noi repere utile, chiar [i
\n comunicarea simpl`, banal`, de zi cu zi.

Primul dintre ele se refer`, firesc, la
aspectele teoretico-func]ionale ale comuni-
c`rii, cel de-al doilea vizeaz` interac]iunea [i
tipologia \n acest domeniu, iar urm`toarele
dou` – construc]ia [i formele comunic`rii.
Penultimul [i ultimul capitol, intitulate
„Comunicarea [i manipularea”, respectiv
„Comunicarea [i mass-media”, nu mai au,
credem, nevoie de comentariu.

|n concluzie, o carte binevenit` pentru
studen]ii de la facult`]ile de profil, c`rora
autorul le face un pre]ios dar prin elegan]a,
profunzimea [i largul suport bibliografic cu
care [i-a blindat pledoaria, un \ndrumar util
celorlal]i cititori, un bun tratat de cultur`

Pagini realizate de
comandor (r) PETRE B@N~

general`. Fiindc`, a[a cum spune evanghe-
listul Ioan „La \nceput era Cuv#ntul [i
Cuv#ntul era cu Dumnezeu [i Dumnezeu
era Cuv#ntul”. Nici c` se putea un motto
mai potrivit. Felicit`ri, dom’ profesor!
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LA |NCHIDEREA EDI}IEI

C~PITAN  AVIATOR
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Duminicã, 30 octombrie 2005, orele
11.00, în localitatea Jilavele, judeþul Ialomiþa,
a avut loc un reuºit ceremonial de dezvelire a
bustului cãpitanului aviator Constantin Bâzu-
Cantacuzino, monument realizat ºi prin

contribuþia cadrelor militare din structurile
Statului Major al Forþelor Aeriene.

La aceastã activitate, ªcoala de
Aplicaþie pentru Forþele Aeriene “Aurel
Vlaicu”, Boboc, în colaborare cu Primãria
comunei Jilavele, a contribuit la organi-
zarea ºi buna desfãºurare a ceremonialului,
asigurând  garda militarã ºi onorurile
specifice acestui tip de activitate.

La festivitate au  participat cadre din
partea conducerii Statului Major al
Forþelor Aeriene – generalul de flotilã aeri-
anã Liviu Burhalã ºi locotenent-colonelul
Nica Romeo–, cadre din structurile

subordonate Statului Major al Forþelor
Aeriene, reprezentanþi ai Consiliului
Judeþean Ialomiþa, ai Asociaþiei Naþionale
a Veteranilor de Rãzboi, filiala Ialomiþa,
sub conducerea generalului de brigadã (r)

Slujitoru Ion, dar ºi
reprezentanþi ai Ligii
Aeriene Române,
conduºi de generalul–
maior (r) Ion Di Ce-
zare.

Dupã ce a fost
dezvelit frumosul mo-

nument, de cãtre generalul de flotilã
aerianã Liviu Burhalã, împreunã cu
primarul comunei Jilavele, Nicolae
Stoene, un sobor de preoþi a oficiat o slujbã
religioasã, în faþa monumentului închinat
“Prinþului Aºilor”. Au urmat scurte alocu-
þiuni despre însemnãtatea momentului,
pentru ca în final sã aibã loc depuneri de
coroane ºi un scurt program artistic, oferit
de Corul de copii ai ªcolii generale
Jilavele. În continuare, oaspeþii au
participat la Simpozionul Bâzu, organizat
la Casa de culturã a Comunei Jilavele,
unde, rând pe rând, oficialitãþi, oameni de
carte ºi prieteni ai pilotului român, au
vorbit elogios despre cel mai talentat Icar
român, care a dovedit în toate împre-
jurãrile cã dragostea de neam ºi þarã,
alãturi de onoarea înaintaºilor, au fost mai
presus decât propria-i viaþã.

În cuvinte emoþionante, profesorul Ion
Alexandrescu, iniþiatorul construirii
acestui monument, a reliefat cele mai
importante momente din viaþa ºi activi-
tatea ilustrului prinþ, aviator ºi patriot
desãvârºit.

La finalul activitãþii, generalul de flotilã
aerianã Liviu Burhalã, reprezentantul
ªefului Statului Major al Forþelor Aeriene,
i-a înmânat profesorului Ion Alexandrescu,
absolvent al ªcolii de Meseriaºi ai
Aeronauticii, promoþia 1946, o Monografie
a ªcolii Militare de Maiºtri ºi Subofiþeri a
Forþelor Aeriene, ca simbol al preþuirii
contribuþiei sale la pãstrarea tradiþiilor
militare româneºti.

Locotenent-comandor
DAN HAGEANU

Ofi]er de rela]ii publice

C~PITAN  AVIATOR
CONSTANTIN  BÂZU – CANTACUZINO
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