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Conducerea unit`]ilor militare
implic` \n ultima vreme, o dat` cu
\ncerc`rile perene de aliniere la
standardele Alian]ei Nord-Atlantice,
prezen]a unui suport logistic pe
m`sur`. |n contextul acestor
considerente a fost \nfiin]at, \n anul
2003, Batalionul 210 Logistic, cu
scopul primordial de a completa
procesul de instruire, prin mijloace
specifice, dezvoltat de Statul Major al
For]elor Aeriene [i unit`]ile adiacente
acestuia. La sf#r[it de an 2006, am

\ncercat s` ob]inem [i s` prezent`m
o imagine de ansamblu a realiz`rilor,
per forman]elor, dorin]elor [i
nemul]umirilor militarilor care
\ncadreaz` aceast` structur`.

Considerat de c`tre comandantul
unit`]ii, locotenent colonelullocotenent colonelullocotenent colonelullocotenent colonelullocotenent colonelul
Marian BucurMarian BucurMarian BucurMarian BucurMarian Bucur,,,,, prezent chiar de la
\nfiin]are, drept “puntea de leg`tur`
dintre sursele economiei na]ionale [i
utilizarea elementelor acesteia de
c`tre for]ele lupt`toare – \n spe]`,
For]ele Aeriene” –, Batalionul 210 a

\ncercat s` devin`, \n mintea [i
percep]ia camarazilor de arme,
expresia procesului de planificare a
sus]inerii for]elor opera]ionale [i a
execut`rii mi[c`rii.

Importan]a acestei structuri poate
fi reg`sit` \n simpla parcurgere a
domeniilor de care r`spunde, prin
enumerarea atribu]iilor specifice
fiec`ruia:  proiectarea, dezvoltarea,
achizi]ia, depozitarea, transportul,
distribu]ia, mentenan]a, evacuarea [i
controlul tehnicii [i materialelor; 
transportul personalului pe toate
categoriile de mijloace de transport;

 achizi]ia sau construc]ia, mente-
nan]a, repartizarea [i exploatarea
facilit`]ilor;  achizi]ia [i furnizarea
serviciilor;  sprijinirea tuturor activi-
t`]ilor [i misiunilor ordonate din punct
de vedere medical.

Competen]a personalului [i
repartizarea constructiv` a sarcinilor
a dus la atingerea, \ntr-un interval
foarte scurt – de numai 3 ani, a unui
nivel de performan]` \nalt, reliefat
prin num`rul mare de misiuni
\ndeplinte. |n acest an, Batalionul 210
s-a confruntat cu necesitatea
rezolv`rii unor probleme de factur`
inedit`, pe care militarii implica]i

BATALIONUL 210 LOGISTICBATALIONUL 210 LOGISTIC
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consider` c` le-au rezolvat cu succes.
Astfel, am remarcat – printre cele

mai importante – activit`]ile desf`-
[urate cu prilejul prelu`rii patrimo-
niului Depozitului de Materiale de la
T#rg[or (inventarieri, pred`ri-primiri
de materiale, cas`ri de tehnic`) [i
participarea cu personal [i tehnic` la
spectacolul aerian “RoIAS 2006”
(cazare, hr`nire, echipare [i transport
pentru \ntreg personalul rom#n [i
str`in prezent).

De asemenea, unitatea, coleg` de
loca]ie cu comandamentul For]elor
Aeriene, a impus, pentru propria
cazarm`, executarea unui plan de
transformare prin modernizarea [i
reabilitarea unor pavilioane, a
centralei termice [i a uzinei electrice,
“investirea” \n mediul \nconjur`tor prin
m`rirea spa]iului verde [i amenajarea
modern` a celui existent [i, nu \n
ultimul r#nd, asfaltarea tuturor c`ilor
de acces.

Problemele \nt#mpinate pe timpul
desf`[ur`rii acestui „proces de
produc]ie” nu au fost pu]ine. Existen]a
unui parc auto \nvechit a dus, de multe
ori, la \ncetinirea ritmului impus,

exist#nd situa]ii de dep`[ire a unor
termene de livrare a lucr`rilor.
Resursa financiar` redus` pentru
repararea utilajelor [i ma[inilor
existente a sporit, \n mare m`sur`,
apari]ia acestor elemente de
inadverten]` \n derularea unor
contracte. |ns`, a[a cum ne-a declarat
comandantul unit`]ii, “exist`, at#t pe
termen scurt – pentru anul 2007 – c#t
[i pe termen mediu [i lung, o serie de
programe \n derulare, sau care vor
parcurge etapele ini]iale \n perioada
urm`toare, referitoare la procesul de
achizi]ie de tehnic` nou` sau de
oferirea unor posibilit`]i de colaborare
cu societatea civil` \n scopul repar`rii
sau efectu`rii de opera]iuni de
\mprumut de tehnic` auto”.

O alt` problem`, reg`sit`, de

altfel, \n toate unit`]ile
vizitate \n acest sf#r[it
de an, este cea a lipsei
personalului, \n special a
celui de specialitate.
Limitarea, prin introdu-
cerea criteriului de
v#rst`, prezen]ei mun-
citorilor califica]i ce
doresc s` \mbine calit`-
]ile de constructori cu
cariera militar`, a dus la
reducerea personalului
\n mod drastic. Desigur,
se sper` ca recent
\ncheiata campanie de
promovare a Armatei
Rom#ne s` asigure, [i
pentru sectorul logistic,
militari profesioni[ti,
preg`ti]i, prin diferite
metode – cursuri, stagii
de lucru etc. – s` fac`
fa]` cerin]elor misiunilor
ce revin Batalionului 210 Logistic.

Acest lucru se afl` [i pe agenda de
lucru a comenzii unit`]ii. “Datorit`
faptului c` sarcinile noastre cresc pe
zi ce trece, consider`m c` resursa

uman` trebuie foarte
bine dimensionat` \n
scopul \ndeplinirii
misiunilor, bine [i la
timp. Cre[terea calit`]ii
personalului prin per-
fec]ionarea preg`tirii la
cursuri [i convoc`ri de
specialitate este impe-
rativ`, deoarece noi
consider`m c` bog`]ia
cea mai de pre] \n cadrul
unui colectiv nu este
dat` de resursa finan-
ciar` a acestuia ci de
calitatea oamenilor care
\l compun”, ne-a decla-
rat c`pitanul Vc`pitanul Vc`pitanul Vc`pitanul Vc`pitanul Valentinalentinalentinalentinalentin

Constantin,Constantin,Constantin,Constantin,Constantin, [eful opera]iilor [i
instruc]iei \n cadrul batalionului.

Componenta uman` se \mplete[te,
\n viziunea conducerii batalionului, cu
realizarea necesit`]ilor fundamentale,
oferite de existen]a
unui spa]iu de locuit,
a unei remunera]ii
financiare decente [i
posibilitatea evolu]iei
\n cariera militar`. “|n
momentul \n care
aceste deziderate vor
fi \ndeplinite, specia-
listul militar se va
constitui \n baza
piramidei rela]ionale
prezent` \n doctrinele
[i standardele ela-
borate de NATO, va fi

liantul \ntre organizarea, conducerea
unit`]ilor [i executarea misiunilor aces-
tora [i, \n final, va demonstra utilitatea
suportului logistic \n cadrul oric`rei
structuri militare”, a concluzionat
locotent colonelul Marian Bucurlocotent colonelul Marian Bucurlocotent colonelul Marian Bucurlocotent colonelul Marian Bucurlocotent colonelul Marian Bucur.....

Congruen]a p`rerilor exprimate,
\nsumarea [i constituirea acestora
\ntr-un mod de via]`, care se dore[te
a reliefa imaginea Batalionului 210
Logistic, sunt elemente constitutive
care ar face cinste oric`rei structuri
de reprezentare a For]elor Aeriene.
De aceea, cuv#ntul jurnalistului se
opre[te aici, f`c#nd loc posibilit`]ilor,
nenum`rate, nu ne \ndoim, de
evaluare a capacit`]ilor [i caracteris-
ticilor exprimate. Credem doar c`,
prin seriozitatea, profesionalismul [i
spiritul de echip` descoperite, am
mai f`cut un pas. At#t noi, c#t [i
speciali[tii militari din Batalionul 210
Logistic.

Plutonier-major
SORIN S~FTOIU
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“Consider c` structura pe care o conduc este
vital` \n dezvoltarea suportului tehnic necesar, \n
principal, exercit`rii actului de comand`”, a ]inut s`
sublinieze comandantul unit`]ii, locotenent locotenent locotenent locotenent locotenent
colonelul colonelul colonelul colonelul colonelul Adrian Eugen Adrian Eugen Adrian Eugen Adrian Eugen Adrian Eugen Anton.Anton.Anton.Anton.Anton. “Referitor la
celelalte elemente amintite – \n[tiin]are [i
interoperabilitate – pot s` spun c`, datorit` specificului
diferit al unit`]ii fa]` de majoritatea celorlate unit`]i din
cadrul avia]iei militare, dar [i a diferen]elor de e[alon,
cooperarea la nivel institu]ie este limitat`. Cooperarea
pe probleme de specialitate, \ns`, este foarte
dezvoltat`, realiz#ndu-se contacte [i schimburi de
informa]ii p#n` la nivel de unitate”, a mai declarat
comandantul batalionului.

Desigur, pentru atingerea unui cadru optim de
realizare a performan]ei, trebuie luat \n considerare
factorul uman [i, \n special, profesionalismul militarilor
\ncadra]i la Batalionul 85. Av#nd \n vedere evolu]ia
tehnicii [i cursa galopant` a informatiz`rii, nivelul de

BATALIONUL  85
COMUNICA}II AERO {I INFORMATICÃ

preg`tire al acestora trebuie s` fie unul deosebit. Din
acest punct de vedere am constatat unele mici
disfunc]ionalit`]i:  func]iile prev`zute \n organigrama
unit`]ii sunt adresate tuturor categoriilor de cadre
militare, [i nu sunt predominante pentru specialitatea

necesar` – informatic` [i
comunica]ii;   perspectiva
ocup`rii func]iilor pe perioade
mari este redus`;    necesitatea
introducerii obligativit`]ii par-
curgerii unor cursuri modulare, \n
special dedicate mentenan]ei
tehnicii, care s` fie desf`[urate
\n colaborare cu speciali[ti din
cadrul firmelor produc`toare sau
a celor care distribuie tehnica.

“Credem c` aceste carac-
teristici ale componentei de
resurse umane sunt ]intele
noastre primordiale. {i spun
acest lucru mai ales prin prisma
lucrului cu tehnica de ultim`

genera]ie. |n prezent, noi lucr`m cu genuri de tehnic`
adaptate c#mpului de lupt` actual. Tehnica analogic`
este aproape istorie. Vocea nu mai este suficient`,
sunt necesare imagini complexe ale c#mpului de lupt`,
transmise \n timp real, iar actul decizional este, \n
mare parte, asistat de calculator. A[adar, militari no[trii
trebuie s` fac` fa]` tuturor acestor provoc`ri [i acest
lucru nu se poate \nt#mpla dec#t printr-o preg`tire
profesional` des`v#r[it`”, ne-a explicat comandantul
unit`]ii.

Toate aceste declara]ii au ca acoperire activitatea
desf`[urat` de Batalionul 85 Comunica]ii  Aero [i
Informatic` \n cursul anului 2006. Antrenarea efectivelor
prin exerci]ii [i aplica]ii a devenit o practic` curent`.
Numai \n acest an, unitatea a participat cu tehnic` [i
personal la misiuni importante, precum “Cetatea 2006”,
spectacolul aerian “RoIAS 2006”, exerci]iile na]ionale,
bilaterale sau multina]ionale “{oimul”, “Vulturul”,
“Chasseur Accompli 2006”, “Cooperative Sarrex 2006”
sau “Viper Lance”. De asemenea, unitatea se poate
m#ndri cu participarea, cu rezultate deosebite, unor
ofi]eri  la misiuni ONU \n ]`ri precum Sudan [i Congo.

Desf`[urarea ampl` de for]e \ntrunite – tehnic` [i
personal militar de specialitate – a creat cadrul necesar
pentru studierea “lec]iilor \nv`]ate”, a[a cum ni le-a
prezentat locotenent colonelul Adrian Anton, la
\ncheierea vizitei noastre la Batalionul 85: “|n misiunile
independente, valoare profesional` a transmisionistului
este fundamental`, \ns`, \n misiuni colective, aceasta
cedeaz` \n fa]a spiritului de echip`. De asemenea,
cred c` valoarea adev`ratului transmisionist se simte
abia atunci c#nd, acesta \ndeplinindu-[i misiunea, nu
mai ai nevoie de el”.

Plutonier-major SORIN S~FTOIU
Sergent ALINA ISAC

Faptul c` informa]ia \nseamn`
putere nu mai reprezint` doar o

simpl` maxim`, ci tinde s` capete
un caracter realist pe m`sur` ce

era tehnologiei avansate cap`t` noi
dimensiuni. De acest lucru sunt
convin[i speciali[tii militari din

cadrul Batalionului 85 Comunica]ii
Aero [i Informatic`. Structur`

special` prin atribu]ii, unic` prin
tehnica din dotare [i competitiv`

prin personalul s`u, unitatea de la
Otopeni dore[te ca toate aceste
elemente s` se constituie \ntr-o

ramp` de lansare, a domeniului pe
care \l sus]ine, \n scopul atingerii
standardelor militare impuse de

prezen]a Rom#niei \n NATO.

Principala misiune a
Batalionului 85, ca structur` de
asigurare de lupt` a Statului
Major al For]elor Aeriene, este
realizarea [i men]inerea \n stare
de operativitate a sistemului de
comunica]ii [i informatic`
necesar at#t comandamentului
avia]iei militare rom#ne[ti
precum [i celorlalte entit`]i
conectate, dintre care cel mai
important fiind Comandamentul
Opera]ional Aerian Principal.
Aceast` atribu]ie primordial`
creaz` [i asigur`, prin
\ndeplinirea \n condi]ii optime a
tuturor elementelor \nsumate,
\ntreg spectrul necesar
conducerii, \n[tiin]`rii [i
interoperabilit`]ii.

BATALIONUL  85
COMUNICA}II AERO {I INFORMATICÃ
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Structur` specializat` \n realizarea
sprijinului genistic pentru avia]ia
militar` rom#neasc`, Regimentul
70 Geniu Avia]ie se reg`se[te \n
complexitatea planurilor de
transformare esen]ial` a
structurilor adiacente Statului Major
al For]elor Aeriene Rom#ne. Locul
[i rolul s`u sunt reliefate tocmai de
elementele constitutive ale acestei
transform`ri: restructurarea,
reorganizarea, opera]ionalizarea,
dotarea cu tehnic` de ultim`
genera]ie – toate acestea necesit`
[i sprijin genistic, indiferent de
nivelul lucr`rilor executate. 6.500
de oameni-zile, 230.000 km
parcur[i cu tehnica auto, 11.000
ore de func]ionare a tehnicii de
geniu, 600.000 de mp de platforme
– acestea sunt cifrele prezente ale
geni[tilor, pentru anul 2006.

Major al Batalionului 2 Geniu. “{i, vreau s` le
amintesc numai pe cele mai importante: 
amenajarea infrastructurii Bazei Aeriene Mihail
Kog`lniceanu \n vederea desf`[ur`rii
Mitingului Aerian <<RoIAS 2006>>;  lucr`ri
de amenajare genistic` a pistelor de decolare-
aterizare [i a drumurilor de acces, \n scopul
sus]inerii zborurilor aeronavelor la Baza 71
Aerian`, Baza 86 Aerian`, Baza 95 Aerian`,
Baza 90 Transport Aerian;  activit`]i de ame-
najare a c`ilor de acces [i a unor platforme la
Centrul Opera]ional Aerian Principal; 
amenajarea interioar` a noii loca]ii a Muzeului
Avia]iei”.

Desigur, toate aceste activit`]i au avut
drept factor retractant confruntarea
permanent` cu problemele specifice:  lipsa
personalului  (de precizat impactul negativ pe
care l-a avut intrarea \n vigoare a statutului
solda]ilor-grada]ilor voluntari, datorit`
prevederilor privind limita de v#rst` de 40 de
ani);  prezen]a, \n parcul tehnic, a unor
aparate ce prezint` un grad avansat de uzur`

fizic` [i moral`;  lipsa recompenselor pentru
zecile, sutele de ore suplimentare efectuate
pentru “prinderea” termenului de executare a
lucr`rii.

“Suntem con[tien]i de faptul c` acest gen
de probleme sunt de natur` general`, \ns` noi
am reu[it s` trecem peste acestea \n special
datorit` preg`tirii profesionale deosebite [i a
lucrului \n echip`, elemente obligatorii \n
activitatea genistic`”, a concluzionat coman-
dantul unit`]ii. “|ns`,  sunt convins c`, o dat` cu
intrarea Rom#niei \n Uniunea European` la
\nceputul anului viitor, armata rom#n` va fi
nevoit` s` urmeze etapele necesare ajungerii
la un anumit nivel, congruent cu armatele
str`ine, \n ceea ce prive[te dotarea cu mijloace
tehnice de specialitate”, a ad`ugat colonelul Ioan
Groza. (Deja, regimentul de geniu a fost dotat
cu un buldoexcavator TARSUS [i un
auto\nc`rc`tor frontal NEW HOLLAND,
urm#nd ca [i alte echipamente de ultim`
genera]ie s` intre \n dotare conform planurilor
aflate \n desf`[urare – n.r.).

Astfel, consider`m c`, datorit` acestei
\n]elegeri profunde a situa]iei  complexe \n
care se g`sesc For]ele Aeriene – de
transformare \n scopul atingerii standardelor
–, reu[ita \ndeplinirii sarcinilor curente ale
Regimentului 70 Geniu Avia]ie (amenajarea
infrastructurilor, executarea lucr`rilor de
protec]ie [i a celor de mascare) precum [i a
celor referitoare la interoperabilitatea cu alte
structuri similare (asigurarea mobilit`]i i
ac]iunilor for]elor proprii, realizarea contra-
mobilit`]i i ac]iunilor for]elor inamice [i
sus]inerea protec]iei for]elor), nu se va constitui
\ntr-un impediment. Dimpotriv`, credem c`,
\n cele din urm`, “timpul va avea r`bdare” [i
cu ace[ti “Sisifi” moderni – speciali[tii militari
din arma geniu.

Plutonier-major SORIN S~FTOIU

REGIMENTUL 70
GENIU AVIA}IE
REGIMENTUL 70
GENIU AVIA}IE

“Timpul nu are
r`bdare”

Aceasta pare a fi sintagma prezent` pe
buzele speciali[tilor geni[ti, pe care i-am g`sit
ad#nci]i \n deslu[irea tuturor conceptelor [i
practica deprinderilor de zi cu zi. “|ntr-adev`r,
necesitatea e[alon`rii \n timp a activit`]ilor \n
care este implicat Regimentul 70 Geniu Avia]ie
este o cerin]` urgent`“, explic` sintagma de
mai sus comandantul unit`]ii, colonelul Ioancolonelul Ioancolonelul Ioancolonelul Ioancolonelul Ioan
Groza.Groza.Groza.Groza.Groza. Numai \n anul 2006, geni[ti i
regimentului, r`ma[i singuri pe frontispiciul
unit`]ilor de specialitate dedicate For]elor
Aeriene, au “acoperit”, cu un profesionalism
des`v#r[it, peste 15 lucr`ri genistice de
anvergur`.

“F`r` o pasiune nebun` [i un spirit
camaraderesc exemplar, nu cred c` am fi
reu[it s` execut`m at#tea misiuni”, ne-a
declarat maiorul Ignat Gelu,maiorul Ignat Gelu,maiorul Ignat Gelu,maiorul Ignat Gelu,maiorul Ignat Gelu, [eful Statului
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Principala caracteristic` a Centrului 51
o reprezint`, datorit` importan]ei sale,
generarea [i regenerarea resursei – factor
determinant \n impregnarea calit`]ii
preg`tiri unei misiuni [i, implicit, \n
capacitatea ulterioar` de ac]iune.

“Pe scurt, unitatea noastr` \[i demon-
streaz` relevan]a prin prezen]a ca
structur` specializat` \n organizarea [i
executarea lucr`rilor necesare pentru
\ntre]inerea, repararea [i modernizarea
spa]iilor de cazare pentru trupe, asigurarea
elementelor de infrastructur` indispen-
sabile necesare execut`rii misiunilor,
furnizarea utilit`]ilor la nivelurile impuse
de cerin]e cu respectarea legalit`]ii [i, nu
\n ultimul r#nd, gestionarea patrimoniului
imobiliar al For]elor Aeriene conform
cerin]elor operative existente la un
moment dat”, a ]inut s` precizeze loco-
tenent colonelul Marian }an]a, coman-
dantul unit`]ii.

Era, credem, necesar` constituirea
unei structuri de acest tip, \n special
datorit` necesit`]ilor de preluare a
responsabilit`]ilor gestion`rii elementelor
de infrastructur` de natura construc]ii-
cazare ap`rute \n urma procesului complex
de reorganizare/restructurare a
sistemului militar, cu implica]ii [i \n
acoperirea unui num`r important de
loca]ii.

Considerat` de c`tre
speciali[tii din cadrul
For]elor Aeriene drept
una din p#rghiile oportune
\n dezvoltarea unora
dintre elementele compo-
nente ale strategiei pe
termen scurt – atingerea
obiectivelor de interope-
rabilitate – prezen]a
Centrului 51 este mult mai
bine definit` prin prezen-
tarea paletei sale de
activit`]i de baz`:  stabi-
lirea, \mpreun` cu organul
specializat din cadrul
Statului Major al For]elor
Aeriene (Sec]ia Domenii
[i Infrastructuri – n.r.) a
lucr`rilor de repara]ii
curente necesare a fi

CENTRUL
51 DE
|NTRE}INERE,
REPARA}II CURENTE
{I EXPLOATARE
CAZ~RMI

Necesit`]ile ap`rute prin prisma integr`rii For]elor Aeriene \n sistemul
standardizat impus de NATO au dus la implementarea, \n cadrul avia]iei
militare rom#ne[ti, a unor elemente noi, de factur` logistic`, \n special
pentru acoperirea deficien]elor existente \n domeniul infrastructurii. Centrul
51 de |ntre]inere, Repara]ii Curente [i Exploatare Caz`rmi de la Pantelimon
formeaz`, de 4 ani, \mpreun` cu centrul similar de la Sibiu, temelia
dezvolt`rii componentelor de construc]ii, cazare, gestionare de bunuri,
asigurare de locuin]e de serviciu [i interven]ie a Statului Major al For]elor
Aeriene, cu rezultate vizibile, dar [i cu aspira]ii perpetue.

executate \n antrepriz`, \n caz`rmile din
administrare;  elaborarea documen-
ta]iilor tehnico-economice pentru aceste
lucr`ri, organizarea [i desf`[urarea
procedurilor legale de atribuire a
lucr`rilor, \ncheierea contractelor,
urm`rirea derul`rii lucr`rilor, recep]ia [i
decontarea acestora;  verificarea, din
punct de vedere tehnic, a documenta]iilor
de execu]ie a lucr`rilor de repara]ii curente
necesare a fi executate \n regie proprie de
c`tre unit`]i, precum [i recep]ia acestora;

 gestionarea patrimoniului;  aprovi-
zionarea [i distribu]ia materialelor
necesare execut`rii lucr`rilor, \n limita
fondurilor alocate;   asigurarea din punct
de vedere energetic a caz`rmilor, prin
verificarea procesului verbal de alocare la
drepturi, urm`rirea asigur`rii categoriilor
de combustibili necesari, verificarea ISCIR
a utilajelor; asigurarea pazei [i inte-
grit`]ii caz`rmilor disponibilizate aflate \n
administrare.

“Aceast` enumerare a activit`]ilor
principale def`[urate de
Centrul 51 este, poate, pu]in
prea academic`, \ns` este
necesar` pentru reliefarea
muncii pe care noi o pres-
t`m. Desigur, putem eviden-
]ia [i faptic ceea ce am indus,
mai devreme, \n planul
teoretic. Prezen]a noastr`,
cel pu]in \n anul 2006, pe
fronturile de lucru a fost una
deosebit`. A[ vrea s` amin-
tesc numai c#teva: lucr`rile
executate la cele 4 baze
aeriene ale avia]iei militare
rom#ne, cu lucr`ri de
modernizare interioar` a
unor pavilioane, lucr`rile de
consolidare de la Bra[ov [i
Capu Midia [i diferitele
interven]ii (soldate cu reali-
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zarea unor contracte de repara]ii [i
modernizare) din alte loca]ii, precum
Ciorog#rla, Chitila [i T#rg[or”, a precizat
c`pitanul Paul Fr`]il`, [eful Biroului
Tehnic.

Prin compara]ie, am constatat c`, acest
volum de lucr`ri a cuprins o serie de
elemente interesante – aprovizionarea
unor cantit`]i de materiale necesare
unit`]ilor pentru executarea lucr`rilor de
repara]ii curente, \ncheierea [i perfectarea
unui num`r de 241 de contracte cu titlu
oneros \n cadrul programului de realizare
locuin]e pentru personalul Ministerului
Ap`r`rii \n zona Str`ule[ti, predarea unui
num`r de 10 caz`rmi c`tre alte institu]ii
pe baza hot`r#rilor de guvern, \ntocmirea
[i \naintarea documentelor necesare
\nchirierii unui num`r de 8 imobile
solicitate, autorizarea unui num`r de 54
de cazane de \nc`lzire central`.

S` nu credem, \ns`, nici o clip`, c` toate
acestea au fost realizate cu u[urin]`. Ca \n
orice structur` militar`, problemele cu

care se confrunt` speciali[tii nu sunt pu]ine.
Ca pretutindeni \n armata rom#n` se face
apel, parc` prea mult, la eliberarea
pasiunilor, la motiva]ia spiritual`, la
camaraderia [i spiritul de grup. {i la
Centrul 51 am remarcat, printre cuvintele
spuse de militarii de aici, probleme
referitoare la tehnica din dotare,  \nca-
drarea insuficient` cu personal, lipsa
motiva]iilor financiare,  a locuin]elor de
serviciu (ce ironie, doar Centrul 51 fiind
cel care le are \n administrare) etc. Cea
mai grav` pare a fi, \ns`, lipsa acut` de
personal.

“Dispari]ia personalului de specialitate,
\n special militari preg`ti]i \n armele
construc]ii, geniu [i instala]ii, are
repercusiuni grave \n ceea ce prive[te
activitatea de exploatare, \ntre]inere [i
reparare a construc]iilor [i instala]iilor
aferente. |n prezent, dintr-un num`r de 50
de administratori de cazarm`, numai 24
au preg`tirea necesar` pentru a desf`[ura
activit`]i specifice la nivel optim. De

asemenea, incertitudinea privind viitorul
Centrului 51 este un alt factor determinant
\n exodul speciali[tilor, at#t militari, c#t [i

din r#ndul personalului civil contractual”,
a precizat maiorul Fabian Stroescu, [eful
Biroului Personal.

Printre solu]iile propuse de c`tre
speciali[tii Centrului 51 am remarcat,
printre altele, introducerea \n campania
de promovare a armatei [i a componentei
studiilor de specialitate pentru a se acoperi
toate specialit`]ile militare (eventual

existen]a unei vechimi \n domeniul
respectiv), cedarea mai rapid` a unit`]ilor
disponibilizate c`tre alte structuri ale
societ`]ii civile [i folosirea militarilor pentru
alte activit`]i mai importante, asigurarea
fondurilor necesare desf`[ur`rii activi-
t`]ilor de repara]ii [i \ntre]inere \n sum`
complet`, de la \nceputul anului fiscal,
stabilirea priorit`]ilor, realizarea unor
condi]ii de cazare similare cu cele ale
structurilor NATO [i, desigur, motivarea
finaciar`.

Imaginea impregnat` jurnalistului, \n
urma vizitei la Centrul 51 Repara]ii,
|ntre]inere [i Exploatare Caz`rmi de la
Pantelimon este una vizibil \mbun`t`]it`.
Bagajul de cuno[tin]e acumulat, expe-
rien]a \mp`rt`[it` de c`tre speciali[tii
militari constructori, rela]iile socio-umane
re\nnodate sau recent constituite (autorul
articolului a lucrat o perioada \n cadrul
Centrului 51), importan]a pe care militarii
de aici o atribuie muncii lor [i dorin]a
acestora de afirmare, au condus la
stabilirea, “ad literam”, a factorului de
necesitate \n ceea ce prive[te prezen]a
Centrului 51 \n cadrul structurilor
componente ale For]elor Aeriene Rom#ne.
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