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ZIUA
NA}IONAL~
A
ROMÂNIEI
Anul 1918 reprezint` în istoria
poporului român anul
triumfului idealului na]ional,
anul încunun`rii victorioase a
lungului [ir de lupte [i sacrificii
umane [i materiale pentru
f`urirea statului na]ional
unitar. Acest proces istoric,
desf`[urat pe întreg spa]iul de
locuire românesc, a înregistrat
puternice “seisme” în 1784,
1821, 1848–1849, ca [i
evenimente cardinale cum ar fi
unirea Moldovei [i Munteniei în
1859, proclamarea
independen]ei absolute a ]`rii
de sub domina]ia otoman`,
consfin]it` pe câmpul de lupt`
de armata român` în r`zboiul
din 1877–1878, precum [i
adun`rile reprezentative,
democratic alese ale românilor
din teritoriile aflate sub
st`pânirea str`in` de la
Chi[in`u, Cern`u]i [i Alba Iulia
din 1918.
Memorabilele momente din
1918 au f`cut ca jertfa
osta[ilor români în Primul
R`zboi Mondial s` nu fi fost
zadarnic`. Ceea ce la 1600 –
prin fapta lui Mihai Viteazul –
fusese doar o clip` de vis, la 1
Decembrie 1918 devenea cea
mai miraculoas` realizare a
acestui popor. “În aceast` zi –
scria Nicolae Iorga – a sosit un
ceas pe care-l a[teptam de
veacuri, pentru care am tr`it
întreaga noastr` via]`
na]ional`, pentru care am
muncit [i am scris, am luptat [i
am gândit. A sosit ceasul în
care cerem [i noi lumii dreptul
de a tr`i pentru noi, dreptul de
a nu da nim`nui ca robi rodul
ostenelilor noastre”.

Parada a început cu defilarea drape-
lelor de epoc` urmate de purt`torii noilor
steaguri de identificare ale Statului Major
General, For]elor Terestre, For]elor
Aeriene [i For]elor Navale.

Primul bloc de parad` a fost constituit
din elevi [i studen]i ai institu]iilor militare
de înv`]`mânt. Au urmat blocurile de
parad` ale For]elor Terestre, blocul de
parad` al For]elor Aeriene Române,
comandat de locotenent-colonelul Dinu
{tef`nescu, care a fost format din 57 de
ofi]eri, subofi]eri [i militari angaja]i pe baz`
de contract apar]inând Brig`zii 1 Rachete
Sol-Aer. Având la baz` modelul structural
al unit`]ilor similare din cadrul armatelor
membre NATO, Brigada 1 Rachete Sol-
Aer “General Nicolae D`sc`lescu” a
parcurs modific`ri succesive, ajungând în
prezent la o structur` care îi permite s`
fac` fa]` exigen]elor impuse de aderarea
României la NATO.

Au urmat blocul de parad` al
For]elor Navale, blocul de parad` al
Ministerului Administra]iei [i Inter-
nelor, blocul de parad` al Brig`zii Anti-
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PARADA MILITAR~

În Bucure[ti, vineri 1 Decembrie 2006,
Ministerul Ap`r`rii a organizat un
ceremonial militar [i religios la Mormântul
Osta[ului Necunoscut din Parcul Carol,
precum [i o impresionant` Parad` Mili-
tar`, în care au fost implicate peste 1.200
de persoane, apar]inând categoriilor de
for]e ale Armatei României, Ministerului
Administra]iei [i Internelor, Serviciului
Român de Informa]ii [i Serviciului de
Protec]ie [i Paz`.

Cu prilejul Zilei Na]ionale a României,
For]ele Aeriene au participat, ca în fiecare
an, la activit`]ile de comemorare [i omagiere
a f`uritorilor unit`]ii neamului românesc [i
de s`rb`torire a 88 de ani de la înf`ptuirea
Marii Uniri. Statul Major al For]elor Aeriene
a fost prezent la festivitatea din Pia]a Arcului
de Triumf, din Bucure[ti, atât cu personal –
în cadrul dispozitivului de defilare – cât [i cu
tehnic` militar`, forma]ii de avioane MiG-21
LanceR, IAR-99 [i elicoptere IAR-330
SOCAT.
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teroriste, iar apoi a defilat tehnica mili-
tar`.

Pe scena festiv` au intrat pe r#nd
vehiculul pe ro]i multirol de mare
mobilitate HUMVEE, vehiculul de lupt`
pentru opera]ii speciale tip URO VAMTAC,

transportorul amfibiu blindat B 33 Zimbru,
ma[ina de lupt` a infanteriei MLI-84 M
Jderul, lansatorul multiplu de rachete de
artilerie LAROM, instala]ia de lansare
rachete antiaeriene CA-95.

Sistemul de rachete sol-aer cu baza la
sol HAWK, a fost reprezentat de 5 instala]ii
de lansare a rachetelor, acesta f`c#nd parte
din categoria sistemelor cu b`taie medie,
capabil s` combat` ]inte manevriere [i cu
vitez` mare, elicoptere [i rachete balistice
tactice care evolueaz` pân` la distan]a de
30 kilometri [i la în`l]imea maxim` de 15

kilometri. Bateria HAWK poate ac]iona ca
un sistem de ap`rare antiaerian` indepen-
dent sau integrat într-o re]ea de ap`rare
antiaerian`.

Dispozitivul de zbor
al For]elor Aeriene a
debutat cu MiG-urile 21
LanceR, fiind compus din
3 forma]ii a câte 3 avioane
MiG-21 LanceR.

Liderul dispozitivului
de zbor [i comandant al
primei forma]ii a fost
comandorul Dan
Buciuman,  coman-
dantul Bazei 86 Aeri-
ene Fete[ti. A doua
forma]ie a fost condus`
de locotenent coman-

dorul Eugen Matache, dispozitivul
încheindu-se cu forma]ia condus` de
locotenent comandorul Gheorghe
Stancu.

Dispozitivul de zbor al avioanelor IAR-
99, apar]in#nd {colii de Aplica]ie

pentru For]ele Aeriene
Boboc,  a fost compus din
2  forma]ii a câte 3 avioa-
ne, variantele {OIM [i STAN-
DARD, dubl` comand`. Liderii
primei forma]ii de zbor au fost
c`pitan comandorul Florinca
Remus [i locotenent coman-
dorul Emilian Vi[oiu. A doua

trilul` a fost condus` de
c`pitan comandorul
Adriean Gean`  [i
locotenent comando-
rul Cornel Ciurea.

Dispozitivul de zbor
al elicopterelor For]elor
Aeriene a fost compus
din 3 forma]ii a câte 3
elicoptere IAR-330 SO-
CAT, apar]inând Bazei 90
Transport Aerian Otopeni.

Forma]iile au fost conduse de comandorul
Nicolae Bucur, c`pitan comandorul
Camelia Bugean [i locotenent comando-
rul Mihai Ioni]` (prima forma]ie),

locotenent comandorul Dumitru
Frunz`, c`pitan comandorul Valeric`
Vr`jescu [i locotenent comandorul
Daniel Crâmpi]` (a doua forma]ie),
respectiv de comandorul Ion Dragomir,
locotenent comandorul Cristian
Ciochin` [i locotenent comandorul
Aurelian Badea (a treia forma]ie).

Ministrul Ap`r`rii, SorinMinistrul Ap`r`rii, SorinMinistrul Ap`r`rii, SorinMinistrul Ap`r`rii, SorinMinistrul Ap`r`rii, Sorin
Frunz`verdeFrunz`verdeFrunz`verdeFrunz`verdeFrunz`verde, a adus mul]umiri tutu-
ror militarilor implica]i în organizarea
[i desf`[urarea Paradei Militare care
a avut loc cu ocazia Zilei Na]ionale a
României. „Apreciez eforturile tuturor,
profesionalismul [i d`ruirea de care
au dat dovad` militarii no[tri, de la

soldat la general, pentru ca
Parada Militar` din acest an
s` se desf`[oare impecabil”,
a spus ministrul ap`r`rii.
„Sunt sigur c` to]i compatrio]ii,
indiferent c` au fost prezen]i
în Pia]a Arcului de Triumf sau
în fa]a televizoarelor, s-au
sim]it mândri c` sunt români
[i c` au o armat` capabil`
s`-i reprezinte acolo unde
datoria i-o cere. Adresez
salutul meu tuturor militarilor
români afla]i peste hotare,
unde [tiu c` s`rb`toresc Ziua
Na]ional` în misiune, cu

gândul la cei de acas` [i la România,
urându-le «La mul]i ani!» [i s` se
întoarc` cu bine acas`.”

Comandor
DUMITRU BERBUNSCHI




