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PREMIER~ |N FOR}ELE
AERIENE ROM@NE
Locotenent-comandor
Marian IRIMIA

Miercuri, 29 aprilie,
\n poligonul de la M`lina,
locotenentul NicoletaClaudia Udrescu, pilot
pe IAR-99 {oim \n cadrul
{colii de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene
“Aurel Vlaicu”, a executat un bombardament
cu bombe reale asupra
unui obiectiv terestru.
Nicoleta este prima femeie-pilot care a desf`[urat o astfel de misiune.
N`scut` la Bra[ov
(30 august 1983), Nicoleta Claudia Udrescu urma cursurile Universit`]ii Transilvania
c#nd, \n 2002, s-a hot`r#t s` sus]in` examen de admitere la Academia For]elor
Aeriene din Bra[ov unde, timp de patru ani (2002–2006), a \nv`]at ce \nseamn`
zborul. Apoi, a fost brevetat` ca pilot militar la sf#r[itul cursului de baz` pentru
ofi]eri navigan]i de la Boboc. Locotenentul Udrescu a zburat IAK-52 (80 de ore), L29 [i L-39 (120 de ore), [i IAR-99 {oim (50 de ore). Este pilot pe IAR-99 {oim \n
cadrul {colii de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene din septembrie 2008. Nicoleta
este c`s`torit` din 2006 cu c`pitanul Gabriel Udrescu, pilot \n aceea[i escadril`, tot
pe IAR- 99 {oim.

Asocia]ia Rom#n` pentru
Cosmonautic` [i Aeronautic` – ARCA
ofer` un premiu de 10.000 euro
pentru realizarea unui aeromodel planor
construit exclusiv din h#rtie [i/sau carton [i
adeziv. Pentru a c#[tiga premiul ZECE, o
echip` ai c`rei membrii au v#rsta de p#n` la
16 ani, \mpreun` cu un \nso]itor adult, trebuie
s` proiecteze, s` construiasc` [i s` lanseze
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Croa]ia [i Albania au devenit membri
NATO pe 1 aprilie, ceea ce ridic` la 28
num`rul na]iunilor reunite \n alian]a
colectiv` de securitate. O ceremonie
formal` de primire s-a desf`[urat la
Strasbourg, Fran]a, pe 4 aprilie, concomitent
cu comemorarea anivers`rii a 60 de ani
NATO de la formarea sa pe data de 4 aprilie
1949.

Albania [i Croa]ia,
membri NATO
Acest eveniment a marcat cea de-a [asea
oar` c#nd NATO a permis intrarea unor noi
membri – Bulgaria, Estonia, Lituania,
Letonia, Slovacia, Solovenia [i Romania \n
2004; Republica Ceh`, Ungaria [i Polonia
\n 1999; Spania \n 1982; Germania de Vest
\n 1955 [i Grecia [i Turcia \n 1952. Membrii
fondatori au fost Belgia, Canada,
Danemarca, Fran]a, Islanda, Italia,
Luxembourg, Olanda, Norvegia, Portugalia,
Marea Britanie [i America.

nato.int

\n cadrul sesiunilor de zbor, aeromodelul
planor. Sesiunile de zbor vor fi organizate de
ARCA p#n` la data de 17 iunie 2010.
Competi]ia va fi c#[tigat`
de echipa al c`rei aparat
de zbor va pluti cel mai
mult timp \n aer.
Competi]ia ZECE are
caracter educa]ional [i
comemoreaz` 100 de ani
de la primul zbor efectuat
\n ]ar` de un rom#n, Aurel
Vlaicu, cu un aparat rom#nesc.
Cei interesa]i pot g`si detalii pe site-ul
competi]iazece.ro
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T

radi]ionala conferin]` [tiin]ific`
interna]ional` organizat` de
Academia For]elor Aeriene
„Henri Coand`“ din Bra[ov a avut loc, anul
acesta, în perioada 20–22 mai. Ajuns` la
cea de-a XI-a edi]ie, conferin]a de la Bra[ov
a fost organizat` în scopul promov`rii
rezultatelor cercet`rii de specialitate, sub
titulatura AFASES 2009 – Scientific
Research and Education in the Air Force [i
a reunit \n aula universit`]ii peste 250 de
cadre didactice [i cercet`tori [tiin]ifici din
]ar` [i din str`in`tate.
Comitetul [tiin]ific a acceptat 219
lucr`ri, repartizate pe [ase sec]iuni: For]e
Aeriene, Management, {tiin]e socio-umane,
Inginerie electric` [i electronic`, Inginerie
mecanic` [i Matematic`, informatic` [i
tehnologia informa]iei, acoperind gama
larg` de domenii disciplinare în cadrul
c`rora se realizeaz` preg`tirea în institu]ia
gazd`.
Lucr`rile au fost deschise de pre[edintele de onoare al comitetului [tiin]ific,
[eful Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul-maior dr. Ion-Aurel Stanciu.
Acesta a subliniat rolul academiei în
peisajul înv`]`mântului superior românesc
[i m`sura în care aceast` institu]ie a
r`spuns eficient în anii de transform`ri
structurale, situându-se la în`l]imea
cerin]elor de implementare a standardelor
impuse de dinamica societ`]ii.
Discursul [efului SMFA s-a centrat pe
importan]a cercet`rii [tiin]ifice: „Într-o
societate \n continu` schimbare, motorul
mi[c`rii îl constituie cercetarea [tiin]ific`
– purt`toarea în stadiu de germina]ie a

le consider generatoare de nou [i stabilitate”.
Ca element de noutate în modul de
desf`[urare a sesiunii a fost prezentarea în
plen, în Aula universit`]ii, a trei lucr`ri
reprezentative: Air Force Role, Place and
Contribution as Security Provider in NATO
and EU, autor general-maior dr. IonAurel Stanciu, New Methods in Education

ideilor care vor deveni solu]ii pentru viitor.
O conferin]` [tiin]ific` de amploarea celei
de fa]` constituie terenul fertil în care pot s`
încol]easc` ideile elitei intelectuale. {i cum
cercetarea [tiin]ific` trebuie s` premearg`
evolu]iei societ`]ii în ansamblu, s`
devanseze pa[ii f`cu]i de o societate care î[i
caut` coordonatele stabiliz`rii, întrez`resc
în conferin]a AFASES 2009 sursa [i resursa
de progres a înv`]`mântului românesc la
modul general, a înv`]`mântului din
For]ele Aeriene, în particular. Mizez pe
aceast` conferin]` [i pe aceast` institu]ie [i

of Air Defence Students, autor colonel
prof. univ. dr. Milan Sopóci (Academia
For]elor Armate „General M.R. Štefánik”,
Liptovsk Mikuláš, Slovacia) [i The
Professional Option between Vocation and
Social Demand, autor conf. univ. dr.
Diana Ili[oi (Academia For]elor Aeriene
„Henri Coand`“, Bra[ov). Ulterior au continuat prezent`rile pe sec]iuni, în ambian]a
propice dezbaterii pe marginea subiectelor
de interes [i noutate, seara zilei de 21 mai
încheindu-se cu un dineu oficial, la care
au fost invita]i s` participe cadrele
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AFASES 2009
– sesiunea de comunic`ri [tiin]ifice –
Plutonier major Sorin S~FTOIU
didactice [i cercet`torii prezen]i la
conferin]`. Dineul a constituit un bun prilej
de negociere a acordurilor de schimb [i
cooperare între Academia For]elor Aeriene
[i institu]ii militare de înv`]`mânt superior
din ]ar` [i din str`in`tate, respectiv agen]ii
de cercetare în domeniul de specialitate.
Trebuie men]ionat faptul c`, printre
institu]iile din str`in`tate reprezentate la
lucr`rile conferin]ei AFASES 2009, s-au
num`rat: Academia For]elor Armate
„General M.R. Štefánik”, Liptovsk
Mikuláš, Slovacia; Universitatea Na]ional`
de Ap`rare „Miklós Zrinyi”, Budapesta,
Ungaria; Bloomfield College, New Jersey,
SUA; Institutul de Fizic` Aplicat`/
Academia de {tiin]e, Chi[in`u, Republica
Moldova sau Universitatea Tehnic`, Chi[in`u, Republica Moldova.
„Din punct de vedere cantitativ,
AFASES 2009 s-a bucurat de o mai larg`
reprezentare decât conferin]a de anul
trecut. Din punct de vedere calitativ, putem
trage concluzii par]iale, pe sec]iunile la
care am participat fiecare dintre noi.
Oricum, a[tept`m rezultatele revalorific`rii
cercet`rilor, pentru c` ideile, odat` lansate,
nu produc direct plus-valoarea, ci
germineaz` într-un ritm mai lent sau mai
alert, în func]ie de caracteristicile acestora
[i ale mediului de diseminare. S` sper`m
c` cercet`torii se vor întoarce la conferin]a
noastr` în luna mai 2010 pentru a dezbate
pe marginea unor preocup`ri noi sau pentru
a disemina rezultatele adâncirii cercet`rii
în domeniul de interes”, a conchis
comandorul prof. univ. dr. Gabriel-Florin
Moisescu, rectorul Academiei For]elor
Aeriene.
CER SENIN  Nr. 2 (103)  2009

AGEND~

ARIPI |N S~RB~TOARE

Plutonier major Sorin S~FTOIU
Moment aniversar la Academia For]elor Aeriene
“Henri Coand`”. Cei 97 de ani s`rb`tori]i \n acest an,
de la \nfiin]area [colii, reprezint` cu siguran]` un
prilej de bucurie, o experien]` acumulat` progresiv [i
benefic, precum [i un moment de scurt` analiz`, o
clip` de retrospec]ie, dar [i o ramp` pentru asumarea
de noi proiecte, provoc`ri, responsabilit`]i.
Toate aceste repere s-au reg`sit \n cadrul
manifest`rilor organizate la institu]ia bra[ovean` \n
data de 1 aprilie. Academia For]elor Aeriene “Henri
Coand`“ a g`sit, \n ciuda contextului nu tocmai
favorabil, for]a de a-[i recunoa[te meritele [i merituo[ii,
dar [i caren]ele [i problemele de rezolvat.
“Academia noastr` se afl` pe drumul dezvolt`rii
[i perfec]ion`rii \n scopul <<personaliz`rii>> ei ca
institu]ie unicat \n \nv`]`m#ntul rom#nesc. Studen]ii
de ast`zi \nseamn`, pentru noi, viitorii ofi]eri ai For]elor
Aeriene de m#ine, compatibili cu cei ai armatelor
europene [i cele membre NATO, gata oric#nd s`
ac]ioneze eficient \n orice misiune, at#t \n ]ar`, c#t [i
\n teatrele de opera]ii”, sublinia, \n discursul s`u,
univ..
comandantul unit`]ii – comandorul prof. univ
dr
dr.. Gabriel-Florin Moisescu
Moisescu.
Senatul Academiei la raport
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Toate aceste deziderate se reg`sesc [i \n politica
urmat` de Senatul Academiei. |n contextul diversific`rii procesului de
\nv`]`m#nt (pentru conformitate se aduc \n discu]ie
principiile Procesului de la
Bologna), corpul didactic al
Academiei se concentreaz` pe implementarea
celor mai \nalte standarde
de calitate [i profesionalism, elemente ce pot fi
\ndeplinite prin concentrarea pe obiective imediate precum: continuarea
demersurilor necesare
pentru ob]inerea autoriz`rii
provizorii de func]ionare la
cele dou` noi specializ`ri
(“Management aeronautic” [i “Management Trafic
Aerian”); ob]inerea reacredit`rii pentru specializarea
“Managementul Organiza]iei”;  deschiderea institu]iei spre mediul civil.

Obiective clare [i realiste, bine definite [i
fundamentate \n planurile strategic [i opera]ional.
Adi]ional, este necesar un aport pe m`sur` din partea
celor ce vor s` urmeze aceste criterii – studen]ii. {i
ace[tia nu sunt pu]ini. Genera]ii \ntregi de “frumo[i
nebuni” ai avia]iei, care [i-au \nceput tr`irea pasiunii
la aceast` [coal` – indiferent sub ce denumire sau
structur` a fiin]at –, eforturile lor si cele ale corpului
didactic \n scopul perfec]ion`rii acestei [coli cu tradi]ie
similar` \n multe armate, frumuse]ea, candoarea [i
respectul unui har didactic au fost doar c#teva
elemente prezente la s`rb`toarea [colii.
Recunoa[terea tuturor acestor fructuoase
\ncerc`ri, a motiva]iei dep`[irii obstacolelor [i, desigur,
a profesionalismului corpului didactic, avea s` fie
exprimat`, \n numele Statului Major al For]elor Aeriene
de chiar [eful acestei structuri, generalul-maior
dr
dr.. Ion Aurel Stanciu
Stanciu:
“Academia For]elor Aeriene <<Henri Coand`>>
reprezint` imaginea unui lider, un lider licen]iat, cu
studii recunoscute \n societatea civil` rom#neasc`.
Aflat` acum \n fa]a noilor provoc`ri de tip didactic,
dar [i organiza]ional, prin mic[orarea duratei studiilor
“Cu onorul spre
dreapta!”

de la 4 la 3 ani, aceast` institu]ie trebuie s` se axeze
pe \ndeplinirea la acela[i nivel a cerin]elor opera]ionale.
De aceea, este necesar` aplicarea pedagogiei
moderne [i asigurarea suple]ei actului pedagogic,
dar, mai ales, este imperativ` asigurarea unui caracter
practic-aplicativ pentru preg`tirea militar`, folosirea
unor metode specifice de instruire \n scopul form`rii
[i dezvolt`rii liderului [i lupt`torului cu mentalitate de
\nving`tor din For]ele Aeriene”.
Sigur, pentru o institu]ie de \nv`]`m#nt superior
cu certe dorin]e de exprimare tradi]ional`, 97 de ani
nu sunt nici pe departe at#t de mul]i. Dar nici pu]ini...
Credem noi, suficien]i pentru crearea unei imagini
mai mult dec#t responsabile, pentru realizarea de
conexiuni [i rela]ii cu structuri similare, at#t din
societatea civil`, c#t [i din contextul militar. Mai mult,
suficien]i pentru instruirea celor care au ales s`
reprezinte avia]ia militar` rom#n`, care au ales s` ne
reprezinte.
A[adar, pentru toate aceste merite, pentru ceea
ce viseaz` s` realizeze senatul [colii pe viitor, pentru
posibilitatea ca, cine [tie, unii dintre copiii no[tri s`
execute c#te o trecere la verticala unei piste, ur`m [i
dorim Academiei For]elor Aeriene s` mearg` pe
coordonatele eminesciene – “...la trecutu-]i mare,
mare viitor” [i, bine\n]eles, “LA MUL}I ANI!”
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NUMIRI |N FUNC}IE
Comandorul
Laurian
Anastasof s-a n`scut la 18 iulie
1965 \n C`l`ra[i. A absolvit {coala
Militar` de Ofi]eri de Avia]ie “Aurel
Vlaicu”, promo]ia 1990. Dup`
absolvire a fost \ncadrat la Baza
86 Aerian` unde a ocupat func]ii de
la pilot la comandant de escadril`.
Din anul 2001 a activat ca instructor
cu tragerile [i lupta aerian` la Baza
95 Aerian` Bac`u. |n 2004 a absolvit
Universitatea Na]ional` de Ap`rare
“Carol Davila”. A fost repartizat dup`
Comandor LAURIAN
absolvire la Baza 95 Aerian` \n
func]ia de comandant de escadril`.
ANASTASOF
|n anul 2007 a absolvit Colegiul de
Comandantul Bazei
71 Aerian`
R`zboi al Aerului, Maxwell AFB din
“General Emanoil Ionescu”
SUA [i este Master \n Studii
Strategice.
Are peste 1.600 de ore de zbor pe MiG-21 LanceR, L-29, L-39, MiG-21 MF,
RFMM.
Zboruri de evaluare pe F-16, Mirage 2000, Mirage F-1, Alfa-Jet. Din 2009
ocup` func]ia actual`.
Comandorul Laurian Anastasof este c`s`torit [i are o fiic`.

Constantin

Dobre s-a n`scut \n G`ie[ti, jude]ul
D#mbovi]a \n data de 01.08.1966. A
absolvit Liceul Militar “Dimitrie
Cantemir” Breaza, \n anul 1984,
{coala Militar` de Ofi]eri de Avia]ie
“Aurel Vlaicu” \n anul 1988. Din 1988
p#n` \n 1998 a \ndeplinit func]ii de
pilot, pilot-[ef, [i [ef al cercet`rii la
Regimentul 86 Avia]ie V#n`toare.
|n perioada 1999–2001 a urmat
cursurile Academiei de |nalte Studii
Militare, Facultatea Interarme. Dup`

Comandor CONSTANTIN
DOBRE
Comandantul Bazei
86 Aerian`

terminarea studiilor a fost numit \n
func]ia de instructor-[ef pentru

securitatea zborului la Baza 86 Aerian`. |ntre anii 2004–2009 a \ndeplinit func]ia
de comandant de escadril` avia]ie aer-aer. Are la activ peste 980 ore de zbor pe
avioane de v#n`toare [i v#n`toare-bombardament.
Comandorul Constantin Dobre este c`s`torit [i are un fiu [i dou` fiice.

Studii:
• Colegiul de R`zboi al Aerului, Maxwell AFB, SUA, 2007;
• Universitatea Na]ional` de Ap`rare, Bucure[ti, 2004;
• {coala Militar` de Ofi]eri de Avia]ie “Aurel Vlaicu”, 1990.

Studii:

Cursuri [i alte forme de perfec]ionare a preg`tirii:
• Master \n Studii Strategice Maxwell AFB, SUA, 2007;
• Curs de ofi]eri de escadril` SOS, USAF, SUA, 1999;
• Curs de securitate aeronautic` IFSA, Paris, 1998;
• Curs de limba englez`, Boboc, 1997;
• Curs de comandan]i de escadril`, Bac`u, 1996.

• 1999–2001 – Academia de |nalte Studii Militare, Facultatea Interarme;

Func]ii \ndeplinite:
• martie 2009 – Comandant Baza 71 Aerian`;
• 2007–2009 – Comandant de escadril`, Baza 95 Aerian`;
• 2006–2007 – Colegiul de R`zboi, Maxwell, SUA;
• 2004–2006 – Comandant de escadril`, {coala de Aplica]ii pentru For]ele
Aeriene;
• 2002–2004 – Student Facultatea de Comand` Stat Major, UNAp;
• 2001–2002 – ITLA, Baza 95 Aerian`;
• 1998–2001 – Comandant de escadril` 861, Baza 86 Aerian`;
• 1995–1998 – Instructor cu securitatea aerian`, Baza 86 Aerian`;
• 1990–1995 – Pilot, pilot-[ef, comandant patrul`, Baza 86 Aerian`.
Datele de \naintare \n grad:
• 2007 – Comandor;
• 2003 – C`pitan-comandor;
• 1999 – Locotenent-comandor;
• 1995 – C`pitan;
• 1993 – Locotenent-major;
• 1990 – Locotenent.
Decora]ii [i titluri:
• Medalia “Serviciu Credincios” – 2001.
Limbi str`ine:
englez` – STANAG 3333;
francez` – mediu;
italian` – mediu.
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Comandorul

• 2007–2008 – Air War College (Colegiul de R`zboi al SUA – Avia]ie);
• 2007 – Curs avansat de opera]ii multina]ionale \ntrunite Joint;
• 2004 – Curs avansat limba englez`;
• 1999 – Curs comandant de escadril`;
• 1994 – Curs comandant patrul`;
• 1984–1988 – {coala Militar` de Ofi]eri de Avia]ie “Aurel Vlaicu”.
Func]ii \ndeplinite:
• 26.03.2009 – Comandant al Bazei 86 Aerian`;
• martie 2009 – Loc]iitor al comandantului Bazei 86 Aerien`;
• 2004– 2009 – Comandant escadril` aer-aer, Baza 86 Aerian`;
• 2003–2004 – Loc]iitor pentru zbor [i \ntrebuin]are \n lupt`, Baza 86 Aerian`;
• 2001–2003 – Instructor-[ef pentru securitatea zborului, Baza 86 Aerian`;
• 1999–2001 – Ofi]er student Academia de |nalte Studii Militare;
• 1997–1999 – {ef al cercet`rii, Grupul 86 Avia]ie V#n`toare;
• 1995–1997 – Comandant patrul`, Grupul 86 Avia]ie V#n`toare;
• 1990–1995 – Pilot-[ef, Regimentul 86 Avia]ie V#n`toare;
• 1988–1990 – Pilot, Regimentul 86 Avia]ie V#n`toare.
Datele de \naintare \n grad:
• 2008 – Comandor;
• 2003 – C`pitan-comandor;
• 1999 – Locotenent-comandor;
• 1995 – C`pitan;
• 1991 – Locotenent-major;
• 1988 – Locotenent.
Ordine [i medalii:
• Semnul onorific “|n Serviciul Armatei” pentru 15 ani de activitate;
• Semnul onorific “|n Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate.
CER SENIN  Nr. 2 (103)  2009

NUMIRI |N FUNC}IE
Colonelul drd. Nicolae
Buzatu s-a n`scut \n comuna
Deleni, jude]ul Constan]a, la data de
2 octombrie 1958. Dup` absolvirea
Liceului Militar “Dimitrie Cantemir” din
Breaza a urmat cursurile {colii Militare
de Ofi]eri Activi de Artilerie Antiaerian`
[i Radioloca]ie “Leontin S`l`jan” din
Bra[ov. A \ndeplinit func]ii de
comandant de pluton [i comandant
de baterie \n unit`]i operative ale
Statului Major al For]elor Aeriene.
A urmat cursurile Academiei de
|nalte Studii Militare, pe care a
absolvit-o \n anul 1988.
Din luna martie 2009 ocup`
func]ia actual`.
Colonelul drd. Nicolae Buzatu
este c`s`torit [i are un copil.

Antiaerian`, Bucure[ti, 1988;
• Curs de comandan]i de baterie, Centrul de perfec]ionare a preg`tirii
cadrelor rachete [i artilerie antiaerian`, Cernica, 1985;
• {coala Militar` de Ofi]eri Activi de Artilerie Antiaerian` [i Radioloca]ie
“Leontin S`l`jan”, Bra[ov, 1980;
• Liceul Militar “Dimitrie Cantemir”, Breaza, 1977.

Colnel drd. NICOLAE
BUZATU
Comandantul Taberei
de Instruc]ie [i Poligon
de Trageri Sol-Aer

Studii (selectiv):
• Doctorand \n {tiin]e Militare [i Informa]ii, Universitatea Na]ional` de
Ap`rare, 2007–2010;
• Curs postuniversitar de perfec]ionare \n conducere strategic`, Universitatea
Na]ional` de Ap`rare, 2007;
• Curs postuniversitar de perfec]ionare \n conducerea marilor unit`]i operative
din For]ele Aeriene, Universitatea Na]ional` de Ap`rare, 2004;
• Academia de |nalte Studii Militare, Facultatea de Avia]ie [i Ap`rare

Metode americane pentru
mentenan]a aeronavelor
C`pitan Constantin PECETE
Bazele Aeriene 90 Transport Aerian Otopeni [i 86 Aerian`
Fete[ti au primit \n luna mai dou` delega]ii, una rom#n` [i
una american`, \ntr-un schimb de experien]` de \nsu[ire a
metodelor folosite de USAFE \n domeniul planific`rii,
coordon`rii [i execu]iei mentenan]ei aeronavelor.
Delega]ia american`, care a asigurat “antrenarea” celor

Func]ii \ndeplinite (selectiv):
• din 30.03.2009 – Comandant al Taberei de Instruc]ie [i Poligon de Trageri
Sol-Aer;
• 2008–2009 – {ef al opera]iilor [i instruc]iei la Baza 86 Aerian`;
• 2003–2008 – Comandant grup [coal`, [ef al cursurilor [i [ef al opera]iilor
la {coala de Aplica]ie pentru For]ele Aeriene;
• 1988–2003 – Ofi]er 2 stat major, [ef birou opera]ii [i preg`tire pentru
lupt`, [ef de stat major, comandant divizion artilerie antiaerian` \n unit`]i
operative ale Statului Major al For]elor Aeriene;
• 1986–1988 –Cursant \n Academia de |nalte Studii Militare;
• 1980–1986 – Comandant pluton [i comandant baterie \n unit`]i operative
ale Statului Major al For]elor Aeriene.
Datele de \naintare \n grad:
• 2005 – Colonel;
• 2000 – Locotenent-colonel;
• 1995 – Maior;
• 1989 – C`pitan;
• 1984 – Locotenent major;
• 1980 – Locotenent.

|n Germania, la Ramstein, \n perioada 15–21.03.2009, a avut loc un
chimb de experien]` \n domeniul evacu`rii aeromedicale – activitate
Mil-to-Mil.
Activitatea a reprezentat o bun` oportunitate pentru informarea medicilor
de zbor din For]ele Aeriene privind planificarea, organizarea, conducerea [i
executarea opera]iilor de evacuare medical` aerian` precum [i \n ceea ce
prive[te componenta aeromedical` \n investigarea accidentelor de avia]ie.
Conferin]a medicilor de zbor din NATO este o activitate organizat` anual,
la care particip` medicii de zbor din ]`rile membre NATO [i PfP (Partnership for
Peace). |n conformitate cu AAP 6 (2008) – “Glosar NATO de termeni [i defini]ii”,

SCHIMB DE EXPERIEN}~
C`pitan medic Leonard LUPU

Delega]ia american`
\n Rom#nia

medicul de zbor este un medic special antrenat [i care posed` o diplom` \n
domeniul medicinei aeronautice (“Flight surgeon – a physician who is specially
trained and holds a current qualification in aviation medicine”).
Participarea la Conferin]a medicilor de zbor din NATO a reprezentat o
oportunitate extrem de util` de a interac]iona cu comunitatea aeromedical`.
Cursul NATO \n domeniul investig`rii accidentelor aviatice a eviden]iat
rolul factorului uman \n acest domeniu. Medicul de zbor trebuie s` fie implicat
at#t \n etapa de preven]ie, c#t [i \n cea de investigare a accidentelor aviatice.
Evacuarea aeromedical` strategic` este responsabilitate na]ional`. Pentru
acest tip de activitate se folosesc aeronave care pot ac]iona pe distan]e mari,
dotate cu echipamente medicale specifice [i av#nd \n echipaj personal medical
conform cerin]elor misiunii.

[ase rom#ni a fost alc`tuit` din: c`pitanul Jeffrey Holland,
comandantul structurii ce asigur` mentenan]a aeronavelor
C-130 de la unitatea de transport Ramstein, Germania [i
sergen]ii David Holtzclaw [i Jerry Peterson din aceea[i
structur`.
Printre temele abordate de cei trei se num`r` programul
de asigurare a calit`]ii actului de mentenan]`, principii de
execu]ie [i conducere a mentenan]ei aeronavelor [i
planificarea mentenan]ei \n func]ie de misiunile ce trebuie
executate.
Exerci]iul s-a \ncadrat \n Proiectul Planului cu Activit`]ile
Interna]ionale ale Ministerului Ap`r`rii Na]ionale pe anul 2009.
CER SENIN  Nr. 2 (103)  2009
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O NOUÃ
PROVOCARE!

ASOC (Air Suveranity Operation Centre).
Sistemul, fiind unul deschis, va
parcurge \n anul 2009 o alt` etap` a
dezvolt`rii. Astfel, anul acesta
capabilit`]ile opera]ionale prev`zute
pentru SCCAN, conform standardelor
NATO, vor fi completate prin instalarea
re]elei de terminale specializate de
comand`-control (ICC), care va asigura
realizarea integrat` a planific`rii for]elor
na]ionale sau sub comand` NATO, \n
timp real, la nivelul \ntregului sistem de
comand` [i control aerian al Alian]ei.

interviu cu loc]iitorul [efului
Statului Major al For]elor Aeriene,
generalul-maior VIRGIL RISTEA
C`pitan-comandor
{tefan POPA
– Domnule general-maior
general-maior,, nu
de mult timp a]i fost numit \n
func]ia de loc]iitor al [efului
Statului Major al For]elor Aeriene.
Cum a]i primit aceast` promovare?
– Sentimentele ini]iale au fost
contradictorii: pe de o parte, bucuria
pentru faptul c` am fost selec]ionat [i
numit pe o func]ie important` [i
onorant` [i, pe de alt` parte, responsabilitatea de a fi lider \n For]ele Aeriene
\ntr-o perioad` cu restric]ii bugetare
majore. |n concluzie, consider c` este
o mare provocare [i voi face tot ce
depinde de mine pentru a-i face fa]` [i
pentru a demonstra c` am meritat
\ncrederea [efilor care m-au numit.
– A
v#nd \n vedere faptul c`
Av#nd
dumneavoastr` a]i fost [eful
Doctrinei [i Instruc]iei, aproape
doi ani, func]ie de pe care a]i [i
fost promovat, care ar fi direc]iile
de ac]iune prioritare pentru
For]ele Aeriene, \n domeniul
instruc]iei [i opera]iilor?
– |n anul 2009, datorit` resurselor
limitate, instruc]ia de zbor a For]elor
Aeriene se va concentra pe o serie de
obiective prioritare, \n acord cu
necesit`]ile primordiale ale ap`r`rii
na]ionale [i cu obliga]iile asumate de
Rom#nia la nivel interna]ional. Acestea
sunt:
 men]inerea calific`rii pentru pilo]ii
aeronavelor MiG-21 LanceR care
execut` Serviciul de Lupt` – Poli]ie
Aerian`;
 men]inerea calific`rii pentru pilo]ii
pachetelor de for]e nominalizate pentru
misiuni NATO [i ini]iativele regionale,
precum [i pentru cei care execut`
misiuni de transport \n teatrele de
opera]ii;
 men]inerea unui nivel minim al
antrenamentului, \n acord cu necesit`]ile siguran]ei zborului, pentru pilo]ii
care fac parte din pachetele de
generare/regenerare a for]elor.
– |n anul 2009, activitatea din
Statul Major al For]elor Aeriene
s-a concentrat asupra realiz`rilor
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condi]iilor
necesare
pentru
eficientizarea
sistemului
de
comand`-control, concomitent cu
\ndeplinirea unor m`suri de
restructurare [i reorganizare a
unor structuri, care s` permit`
\ndeplinirea misiunilor specifice,
at#t \n plan na]ional, c#t [i
interna]ional. Care ar fi principalele ac]iuni \ntreprinse \n
aceast` direc]ie?
– Conectarea sistemului de
comand`-control aerian ini]ial la
NATINADS a avut loc la 29 martie
2004, orele 18.00, odat` cu accederea
Rom#niei \n cadrul Alian]ei NordAtlantice. Conform actelor normative
na]ionale [i documentelor opera]ionale
ale Alian]ei, spa]iul aerian na]ional a fost
integrat \n cel al Alian]ei, devenind
subiect al ap`r`rii colective. Totodat`,
spa]iul aerian rom#nesc a intrat \n zona
de responsabilitate de Sud a Alian]ei.
Conectarea la NATINADS a cuprins o
serie de ac]iuni legislative, opera]ionale
[i tehnice, cea mai important` fiind
transferul de autoritate al For]elor
Aeriene Rom#ne stabilite, c`tre
Comandantul Comandamentului Aliat
din Europa (SACEUR).
A[a cum se [tie, For]ele Aeriene
particip`, pe timp de pace, \n situa]ii de
criz` [i la r`zboi, la men]inerea
controlului asupra spa]iului aerian
na]ional, ca parte integrant` a spa]iului
aerian NATO.
Pentru atingerea acestui deziderat,
\ncep#nd cu anul 2001, a fost ini]iat
Conceptul Sistemului de Comand`
Control Aerian Na]ional (SCCAN), prin
care For]ele Aeriene au definit cerin]ele
opera]ionale [i nevoile misiunii pentru
sistemul opera]ional de conducere,
bazat pe conceptul [i echipamentele

– |nfiin]area Componentelor
Opera]ionale Aeriene, Navale [i
Terestre este o idee minunat` [i
cu previziuni promi]`toare pe
termen scurt [i mediu. Ne pute]i
spune care este raportul de
rela]ionare cu Comandamentul
Opera]ional |ntrunit, dar [i cu
celelalte
dou`
componente
opera]ionale?
– Remodelarea concep]iei de
conducere a armatei a pornit de la
necesitatea asigur`rii continuit`]ii
exercit`rii conducerii opera]ionale a
for]elor [i mijloacelor armatei pe timp
de pace, \n situa]ii de criz` [i la r`zboi
[i a avut ca rezultat \nfiin]area componentelor opera]ionale a categoriilor de
for]e armate.
Obiectivul fundamental al \ntregului
proces \l constituie realizarea unui
sistem de comand`-control interoperabil, at#t sub aspect opera]ional, c#t
[i tehnic, cu structurile NATO [i integrat
\n sistemul de comand`-control al
Armatei Rom#niei.
Componenta Opera]ional` Aerian`,
modul al Statului Major al For]elor
Aeriene (SMFA), subordonat nemijlocit
[efului Statului Major al For]elor
Aeriene, reprezint` structura specializat` prin care acesta conduce pe timp
de pace, serviciul de lupt` permanent,
for]ele [i mijloacele la dispozi]ie \n
situa]ii de urgen]`, \n misiuni privind
protec]ia popula]iei, teritoriului,
obiectivelor militare [i bunurilor \mpotriva calamit`]ilor naturale [i atacurilor
teroriste, iar pe timp de criz` [i r`zboi
\ndepline[te misiunile specifice \n cadrul
opera]iei \ntrunite.
Comandamentul Opera]ional |ntrunit
(COpI)
exercit`,
permanent,
conducerea opera]ional` a COA pentru
preg`tirea, evaluarea [i participarea
contingentelor na]ionale la misiuni \n
afara teritoriului statului rom#n,
planificarea [i preg`tirea opera]iilor
\ntrunite, preg`tirea [i desf`[urarea
exerci]iilor \ntrunite pe teritoriul na]ional.
Pe timp de pace, comandantul COpI
exercit` comanda opera]ional`
CER SENIN  Nr. 2 (103)  2009
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(OPCOM) asupra pachetelor de for]e
opera]ionalizate destinate NATO [i UE,
dup` realizarea transferului de
autoritate \ntre SMFA [i COpI.
|n situa]ii de criz` [i la r`zboi,
comandantul COpI preia, prin transfer
de autoritate, for]ele [i mijloacele puse
la dispozi]ie de [eful SMFA.
– Care sunt activit`]ile principale \n curs de desf`[urare?
– Activit`]ile \n curs de desf`[urare
\n For]ele Aeriene sunt deosebit de
complexe [i a[ vrea s` scot \n eviden]`
numai c#teva dintre ele: trageri reale
cu Brigada 1 Rachete Sol-Aer \n
poligonul Capu Midia; preg`tirea
echipajelor C-130 la simulatorul de
zbor \n Texas, SUA; preg`tirea
modulului EOD \n teatrul de opera]ii din
Afganistan; participarea cu aeronave de
tip C-130 la repatrierea trupelor din
teatrul de opera]ii din Irak; \nceperea
cursului teoretic de trecere pe avionul
de transport mediu-curier C-27 J
Spartan, cu prima serie de pilo]i, \n
Italia; continuarea perioadei de standby pentru pachetul de for]e de tip NRF;
parcurgerea etapei finale de testare
opera]ional` a sistemului SCCAN;
executarea Serviciului de Lupt` – Poli]ie
Aerian` sub comanda NATO.
–
Domnule
general-maior,,
general-maior
sunte]i o persoan` care \ncearc`
s` spun` lucrurilor pe nume, chiar
dac` acest fapt doare uneori, \n
tripla dumneavoastr` calitate de
lider
lider,, manager [i pilot: ce v-a]i
dori, punctual, pentru personalul
navigant al For]elor Aeriene?
– Aeronave noi [i un num`r de ore
de zbor care s` asigure pilo]ilor
opera]ionali un nivel de antrenament
conform standardelor NATO, iar pentru
pilo]ii neopera]ionali un num`r de ore
de zbor care s` asigure executarea
misiunilor \n siguran]`.
– Care este opinia dumneadespre
\nv`]`m#ntul
voastr`
militar superior [i, nu numai, din
For]ele Aeriene? Crede]i c` are
un specific anume?
– |nv`]`m#ntul militar superior \n
For]ele Aeriene se desf`[oar` \n
Academia For]elor Aeriene “Henri
Coand`“ – Bra[ov [i asigur` formarea
pilo]ilor militari, controlorilor de trafic
aerian, meteorologilor, precum [i a
ofi]erilor de artilerie/rachete sol-aer [i
radioloca]ie, studen]ilor asigur#ndu-li-se
at#t o preg`tire academic`, [tiin]ific`,
c#t [i o instruire militar` [i de
specialitate, corelat` cu nevoile de preg`tire specifice fiec`rei arme [i specialit`]i militare.
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Precizez c` practica de specialitate
are o pondere important` \n programele
de studii [i se materializeaz` \n stagii \n
unit`]i [i mari unit`]i, iar pentru pilo]ii
militari, \n instruirea \n zbor,
desf`[urat` \n fiecare an universitar la
{coala de Aplica]ie pentru For]ele
Aeriene, pe avioane [coal` de tip IAK52, IAR-99 STANDARD [i {OIM.
Privind specificul preg`tirii \n For]ele
Aeriene, \n general al form`rii ofi]erilor,
\n special, este evident faptul c` acesta
exist`, fiind determinat de unicitatea
celor trei arme de baz` din compunerea
categoriei noastre de for]e. |n
consecin]`, se impune o instruire complex`, preponderent tehnic`, nemaivorbind de specificul form`rii pilo]ilor
militari care trebuie s` se \ncadreze \n
standarde unice de preg`tire.
De aceea, pentru a reliefa [i mai
mult specificul form`rii ofi]erilor no[tri,
Academia For]elor Aeriene deruleaz`,
\n prezent, \n baza aprob`rii ministrului
ap`r`rii na]ionale, procedurile legale
pentru completarea programului de
studii actual cu \nc` dou` noi specializ`ri
universitare, respectiv Management
aeronautic [i Managementul traficului
aerian, fapt care va conferi o not`
distinct`, at#t institu]iei noastre
universitare, dar [i con]inutului preg`tirii
pilo]ilor militari, controlorilor de trafic
aerian, ofi]erilor de rachete sol-aer [i
radioloca]ie.
– Munca pe care o desf`[ura]i
acum este dificil` [i presupune
mari responsabilit`]i. Mai g`si]i
timp liber pentru activit`]ile din
plan personal [i familial?
– |n timpul s`pt`m#nii sunt suficient
de ocupat [i de obosit pentru a m`
ocupa de problemele personale. La
sf#r[it de s`pt`m#n`, \n principiu,
reu[esc totu[i s` m` desprind de
problemele curente de serviciu [i s` m`
dedic familiei.
– |n afar` de cele discutate,
considera]i c` ar mai fi ceva
important de ad`ugat?
– Poate ar fi important s` men]ionez
c` principala noastr` resurs` pe care
ne baz`m \n aceast` perioad` dificil`
sunt oamenii, colegii no[tri care reu[esc
s` g`seasc` solu]ii pentru problemele
cu care ne confrunt`m [i care \mpreun`
dau valoare For]elor Aeriene.
– Un g#nd de final?
– |mi exprim recuno[tin]a pentru
colegii mei ce-[i desf`[oar` activitatea
\n marile unit`]i [i unit`]i subordonate,
\n special \n zone izolate [i care prin
profesionalism [i devotament \[i
\ndeplinesc misiunile ce le revin.

Nou Comandant al
For]elor Aliate
\n Europa
Comitetul NATO de Planificare a Ap`r`rii a
ajuns la un acord \n ceea ce prive[te cererea
Pre[edintelui Barack H. Obama de a-l elibera pe
Generalul Bantz J. Craddock din Armata SUA de
responsabilit`]ile sale de Comandant al SACEUR
(Comandamentul Suprem al For]elor Aliate din
Europa) [i de a-l numi pe Amiralul James G.
Stavridis, din flota SUA, ca succesor al lui
Craddock.
Comitetul a aprobat cu mare regret eliberarea
Generalului Craddock din \ndatoririle sale de
Comandant Suprem al For]elor Aliate \n Europa.
|n numele guvernelor NATO, oficialii [i-au exprimat

recuno[tin]a Generalului Craddock pentru servicii
deosebite.
Amiralul Stavridis ocup` \n acest moment
func]ia de Comandant \n Comandamentul de Sud
al SUA. Suplimentar pozi]iei din NATO, el a fost
nominalizat de c`tre Pre[edintele Obama [i
Comandantul Comandamentului European al
SUA.
nato.int

Cehia a preluat serviciul
de Poli]ie Aerian`
\n }`rile Baltice
Patru avioane SAAB JAS39 Gripen
apar]in#nd For]elor Aeriene Cehe au fost dislocate
la Baza Aerian` Siauliai, Lituania, pe 30 aprilie
a.c. pentru a prelua serviciul de Poli]ie Aerian`
Baltic` a NATO, cu misiunea de a proteja spa]iul
aerian al Estoniei, Letoniei [i Lituaniei. Avioanele,
de la 211 Takticka Letka (TK-Tactical Squadron)
de la Caslav, vor prelua misiunea \ncep#nd cu 1
mai p#n` \n septembrie [i vor \nlocui aeronavele
F-16 ale For]elor Regale Aeriene Daneze, care au
executat Serviciul de Poli]ie Aerian` din 2 ianuarie
a.c. Ca suport pentru aceast` misiune s-au folosit
[i c#teva An-uri 26 cehe, care au transportat
echipamente [i personal \ntre 27 si 29 aprilie.
nato.int
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VIITOR ASIGURAT
Recenta reconfigurare a politicilor de
resurse umane din armata rom#n` [i,
implicit, din For]ele Aeriene, a impus
renun]area la serviciul militar obligatoriu.
Consecin]a imediat` a fost descoperirea
unor func]ii [i structuri cheie \n angrejanul
bine rodat al func]ion`rii unit`]ilor militare.
Rezolvarea a venit, \ns`, imediat, prin
cre[terea num`rului de func]ii repartizate
militarilor angaja]i pe baz` de contract,
actualii solda]i-grada]i voluntari – sgv.
Pentru definitivarea proiectului mai era un
singur ]el de atins – convingerea tinerilor
s` \mbr`]i[eze cariera militar` din aceast`
postur`.
Datorit` unor coerente ac]iuni de
rela]ii publice, num`rul celor care au dorit
s` serveasc` ]ara ca sgv-i[ti a crescut de la
an la an. Un exemplu edificator a fost oferit
de promo]ia aprilie 2009 de sgv-i[ti,
promo]ie preg`tit` \n cadrul {colii de Apli-

pentru \ndeplinirea primei func]ii pe care
este \ncadrat \n calitate de soldat voluntar
– cursurile s-au desf`[urat la intensitate
maxim`, cele 120 de zile
“zbur#nd” extrem de
repede din calendar.
Festivitatea de absolvire, organizat` \n
data de 24 aprilie, a
reprezentat momentul
de v#rf al acumul`rilor,
s`rb`toarea finaliz`rii
programului de ins truire, dar [i fiorul
resim]it de apropiatul
debut \n “focul” muncii.
Cei 143 de proaspe]i
solda]i-grada]i
voluntari au primit
diplomele de absolvire
de la reprezentantul Statului Major al
For]elor Aeriene, [eful
Instruc]iei
[i
Doctrinei, comandorul dr. AlexandruPetru G`lu[c`.
“Trebuie s` con[tientiza]i faptul c` noi
am investit \n dumneavoastr` at#t resurse materiale c#t [i
emo]ionale, cu scopul
declarat de a avea \n
mijlocul nostru adev`ra]i profesioni[ti, pe
O str#ngere de m#n` = o
care s` ne putem
promisiune de succes
baza. Indiferent de
arma pe care a]i ales
ca]ie pentru For]ele Aeriene “Aurel
s` o reprezenta]i, indiferent de structura
Vlaicu”.
unde a]i fost repartiza]i sau func]ia pe care
Cu o finalitate exprimat` \nc` din
a]i fost numi]i, principala \ndatorire va fi
debutul programului de instruire –
executarea [i \ndeplinirea, la standardele
formarea lupt`torului [i specialistului apt
cerute, a atribu]iilor. V` doresc s` deveni]i
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militari de carier` \n adev`ratul sens al
cuv#ntului, s` respecta]i principiile care
ne ghideaz` \n carier`: onoare, cinste,
camaraderie”, a fost dorin]a exprimat` de
reprezentantul structurii de conducere a
avia]iei.
Astfel aveau s` porneasc` spre viitorul
carierelor militare cei 65 de sgv-i[ti – la
cele trei specialit`]i militare de avia]ie
(avia]ie, artilerie [i rachete sol-aer [i
radioloca]ie) dar [i cei 78 de sgv-i[ti
destina]i armei infanterie/poli]ie militar`.
Debutan]i \n arta militar`, absolven]ii,
prin [eful lor de promo]ie, soldatul MariaTatiana Mihai, aveau s`-[i exprime
gratitudinea [i mul]umirea: “Nu avem nici
un motiv s` nu \ncepem cariera militar`
cu g#ndul la devenirea noastr` ca
profesioni[ti militari. Nu ne-a fost u[or pe
parcursul programului de instruire. |n
timpul relativ scurt, a trebuit s` aprofund`m mai multe module de preg`tire,
s` <<ardem>> multe etape de studiu.
Structura cursurilor, de la subetapa
administrativ` la cea a instruc]iei individuale tactice de specialitate, de la subetapa
instruc]iei individuale de baz` la cea a

Drapelul de lupt` – simbol
pentru con[tiin]a
tinerilor militari

instruc]iei individuale tehnice de specialitate, ne-a oferit \n]elegerea capacit`]ilor
de exploatare a tehnicii din dotarea
For]elor Aeriene, dar [i o imagine a
principiilor de conduit` a acestei structuri.
Cu mul]umirea adresat` corpurilor
didactic [i militar pentru r`bdarea,
perseveren]a [i modul pedagogic cu care
s-au aplecat asupra noastr`, absolvim acest
curs de preg`tire [i plec`m asigur#ndu-v`
c`, despre noi, ve]i auzi numai lucruri
pozitive”.
G#nduri [i emo]ii promi]`toare. Ce
procent din acest av#nt de debut va fi
constatat ca realizat \n perioada urm`toare
credem c` nici nu mai este at#t de
important sau definitoriu pentru aceast`
categorie de personal. Mai relevant este,
cu siguran]`, faptul c`, cel pu]in pe acest
palier al resurselor umane, viitorul pare
asigurat.
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v`dit pentru noile concepte, legi, instruc]iuni [i
regulamente specifice
pentru fiecare dintre cele
trei arme prezente: avia]ie,
rachete sol-aer [i radioloca]ie.
Prezent la festivitatea
de absolvire a cursului,
comandorul dr
dr.. Alexandru-Petru
G`lu[c`
G`lu[c`, [eful Instruc]iei
[i Doctrinei din cadrul
Statului Major al For]elor
Aeriene, a avut cuvinte de
laud` pentru cursan]i, dar
[i multe recomand`ri: “Trebuie s` fi]i con[tien]i de
faptul c` de la dumneavoastr` avem a[tept`ri pe
m`sura considera]iei deosebite pe care structura
noastr` v-a oferit-o. Dumneavoastr` sunte]i acei
speciali[ti de care avem nevoie.
Aceste cursuri \nseamn` noi
responsabilit`]i, \nseamn` trecerea la alte niveluri de exprimare.
De la disciplin` la tehnica pe care
o exploat`m, de la standarde la
mentenan]`. Indiferent de arma
pe care o reprezenta]i, trebuie s`
v` constitui]i \n pilonul pe baza
c`ruia s` se construiasc` profesionalismul categoriei noastre de
for]e”.
Diplomele de absolvire au
fost \nm#nate de comandantul
{colii de Aplica]ie pentru For]elele

ORA ADEV~RULUI
Periodic, ne confrunt`m cu propriile noastre
temeri privind nivelul preg`tirii profesionale, al
rezonan]ei acesteia \n ansamblul dorin]elor de
realizare curricular` [i nu numai. Ghidul carierei
militare insist`, pentru fiecare dintre noi, s` parcurgem
anumite etape de acumulare – cursurile de carier` –
fapt [i element cu siguran]` benefic.
Una dintre aceste etape a fost parcurs` de 90
de cadre din unit`]i apar]in#nd Statului Major al
For]elor Aeriene \n perioada 16.03.–24.04. a.c., odat`
cu desf`[urarea cursului de plutonieri majori [i mai[tri
militari clasa a II-a la {coala de Aplica]ie pentru
For]ele Aeriene “Traian Vuia”.
Cele 4 s`pt`m#ni de preg`tire au \nsemnat
reacomodarea cu termeni [i cuno[tin]e teoretice de
specialitate, ore de practic` axate pe dezvoltarea
principiilor de exploatare a tehnicii din dotare, dar [i
un schimb de experien]` vital \ntre cadrele militare.
Pe toat` perioada, cadrele [i-au exprimat un interes
Contextul militar actual, derivat` esen]ial` a
contextului geopolitic, impune folosirea \n procente
maximale a tehnologiilor de recunoa[tere [i utilizare
a informa]iilor, indiferent de formatul \n care se prezint`
acestea - date, unde radio, imagini. Mai important,
\ns`, este reu[ita limit`rii folosirii lor de c`tre “inamic”.
Pentru acoperirea acestei componente a ac]iunilor
de lupt` exist` structurile de r`zboi electronic.
|n Statul Major al For]elor Aeriene, structura
opera]ional` – unicat – dedicat` acestui tip de misiuni
este Batalionul 147 R`zboi Electronic. Aici se
\ncearc` formarea [i men]inerea unui colectiv de
speciali[ti, care s` acopere cu succes cerin]ele [i
standardele din domeniu. Un pas important \n
\ndeplinirea acestui deziderat l-a constituit [i
\ncadrarea promo]iei 2008 de ofi]eri de r`zboi
electronic, forma]i pe filier` indirect` la {coala de
Aplica]ie pentru For]ele Aeriene, \n statul unit`]ii.
“Ace[ti tineri ofi]eri au datoria de a se perfec]iona
\n specialitatea pe care au ales-o [i de a executa cu
succes misiunile de profil \ncredin]ate. Astfel, ei
trebuie s` devin` adev`ra]i profesioni[ti \n
supravegherea mediului electromagnetic \n limitele
posibilit`]ilor mijloacelor din \nzestrare, \n scopul
cunoa[terii situa]iei electronice din zonele de interes,
precum [i \n limitarea sau interzicerea utiliz`rii
mijloacelor electronice de conducere [i de ochire de
c`tre agresor prin acoperirea cu bruiaj de radioloca]ie
a obiectivelor stabilite [i prin neutralizarea prin bruiaj
radio a leg`turilor radio sol-aer, aer-aer, sol-sol ale
acestuia”, ne-a explicat comandantul unit`]ii,
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Jianu {i acesta
Aeriene, comandorul Nicolae Jianu.
[i-a exprimat satisfac]ia pentru efortul depus de
cursan]i [i, totodat`, le-a transmis un mesaj pentru
perioada urm`toare: “{tim ce misiuni ave]i de
\ndeplinit, [tim care sunt obiectivele unit`]ilor \n care
v` desf`[ura]i activitatea. Tocmai de aceea, \n
aceast` perioad` am c`utat s` ne adapt`m programul
dup` necesit`]ile impuse de desf`[urarea cursului [i
am \ncercat s` v` cre`m toate condi]iile pentru studiu,
pentru \n]elegerea faptului c`, fiecare dintre noi,
contribuim la stabilirea climatului func]ional al unit`]ilor
\n care lucr`m”.
Imaginea corpului mai[trilor militari [i subofi]erilor
este una ce se situeaz`, \n ultima vreme, pe un trend
ascendent. Este datoria noastr` ca prin participarea,
absolvirea, dar mai ales \n]elegerea importan]ei
cursurilor de carier`, s` oferim acestei imagini un
salt spre o pozi]ie mai \nalt`, deocamdat` doar mult
r#vnit`.

Ceremonia de
absolvire a
cursului

R`zboiul electronic – filiera indirect`
locotenent-colonelul Lucian {arl`u
{arl`u.
Proveni]i din medii diferite, cu studii superioare de
natur` specific` sau nu, cei cinci ofi]eri cu ob#r[ie pe
filiera indirect`, au o motiva]ie comun`: “Suntem
con[tien]i c` avem multe de acumulat, datorit` perioadei
destul de scurte de formare, \n care ne-a lipsit mult
elementul practic. Cu ajutorul colectivului de aici, cu
speran]a particip`rii la situa]ii tactice c#t mai realiste,
sper`m, ca \n cel mai scurt timp, s` devenim speciali[tii
de care For]ele Aeriene au at#ta nevoie”.

Promo]ia 2008 a ofi]erilor de r`zboi electronic filiera indirect`: sublocotenent Carmen Lulea,
sublocotenent Cristi Chelmu[, sublocotenent Ovidiu
Matasariu, sublocotenent Cristian Oprea, sublocotenent Daniel Grigora[.

Pagini realizate de
plutonier major Sorin S~FTOIU
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CONVOCARE
|n prima jum`tate a lunii mai a avut
loc la Academia For]elor Aeriene din
Bra[ov convocarea anual` pe linie de
\nv`]`m#nt din For]ele Aeriene.
Scopul principal al convoc`rii l-a
constituit corelarea programelor de
studii din institu]iile de \nv`]`m#nt cu
solicit`rile beneficiarilor, respectiv
unit`]ile \n care absolve]ii urmeaz` a
profesa. |n acest scop, la activitate
au participat reprezentan]i ai SMFA,
institu]iilor militare de \nv`]`m#nt [i
structurilor opera]ionale din For]ele
Aeriene, precum [i invita]i din SMG,
DMRU, SMFT [i SMFN.
Reconfigurarea sistemului educa]ional
militar, intrat` \n vigoare la 01.09.2008,
aduce schimb`ri \n concep]ia \nv`]`m#ntului militar privind formarea, specializarea
[i perfec]ionarea preg`tirii ofi]erilor,
mai[trilor militari [i subofi]erilor For]elor
Aeriene Rom#ne.
O prim` m`sur` luat` pe linie de
\nv`]`m#nt ar fi crearea a dou` noi
specializ`ri universitare \n Management
Aeronautic [i Managementul Traficului
Aerian. Aprobate de ministrul ap`r`rii,
cele dou` programe ale Academiei For]elor
Aeriene (AFA) \i au \n vedere pe pilo]ii
militari [i pe ofi]erii din avia]ia nenavigant`
[i radioloca]ie.
|n prezent, AFA are 164 de studen]i la
cursurile de zi [i 33 la continuarea studiilor.
Filiera direct` are pentru anul urm`tor
105 de locuri. Din acestea, avia]ia navigant` [i cea nenavigant` au c#te 30 de
locuri, iar artileria [i rachetele solaer – 15 locuri. |n completare, 20
de locuri revin For]elor Terestre
(artilerie [i rachete sol-aer), iar
10 pentru Ministerul Administra]iei [i Internelor (avia]ie
navigan]i). Cei care vor s`-[i
continue studiile au la dispozi]ie
90 de locuri.
A doua decizie implic`
autorizarea {colii Militare de
Mai[tri [i Subofi]eri a For]elor
Aeriene (SMMSFA) ca institu]ie
de preg`tire a personalului
tehnic aeronautic. Institu]ia are
acum 118 elevi la cursurile de zi.
Pentru anul urm`tor sunt
aprobate 90 de locuri, 80 distribuite pentru For]ele Aeriene (60 – avia]ie,
10 – artilerie rachete sol-aer [i 10
radioloca]ie) [i 10 pentru For]ele Terestre.
Complementar, sunt \n preg`tire
acreditarea unei specializ`ri \n sistemul de
formare indirect` pentru subofi]erii \n
activitate, precum [i varianta prelu`rii
preg`tirii personalului aeronautic civil de
c`tre AFA [i {coala de Aplica]ie pentru
For]ele Aeriene “Aurel Vlaicu” – Boboc.
De asemenea, a fost redimensionat
curriculum-ul educa]ional din toate
institu]iile de \nv`]`m#nt, prin corelarea
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– preocupare permanent` –

planurilor de \nv`]`m#nt cu cerin]ele
educa]ionale na]ionale [i europene \n
domeniu, concomitent cu redefinirea
preg`tirii de specialitate, conform nevoilor
de formare [i dezvoltare profesional` a
personalului militar profesionalizat din
For]ele Aeriene [i a cerin]elor structurilor
opera]ionale.
Totodat`, \n cadrul convoc`rii au fost
discutate proiectele planurilor de
\nv`]`m#nt [i a programelor analitice
pentru anul de \nv`]`m#nt 2009–2010.
Nu \n ultimul r#nd, a fost actualizat [i

transmis institu]iilor militare de \nv`]`m#nt modelul absolventului pentru fiecare
nivel educa]ional [i form` de preg`tire \n
parte, \n concordan]` cu necesit`]ile de
instruire ale structurilor opera]ionale din
For]ele Aeriene.
Speciali[tii \n educa]ie au mai propus
modificarea unor acte normative pentru
m`rirea duratei cursului de baz` pentru
pilo]ii militari, de la [ase la unsprezece luni,
[i a duratei modulului de specialitate pentru
func]iile de controlor aerian pe filier`
indirect`, de la opt s`pt`m#ni la [ase luni.

{eila DUMITRESCU
Raportul \naintat Statului Major
General con]ine o alt` propunere, de
acordare a unor sporuri cadrelor didactice
militare, \ns` neacceptat`.
Pentru eficientizarea procesului
educa]ional din For]ele Aeriene, sunt
necesare c#teva direc]ii concrete de
ac]iune, astfel:
“Unul din aspecte implic` institu]iile
de \nv`]`m#nt [i structurile opera]ionale,
\ntre care ar trebui s` existe o colaborare
mai str#ns`. O alt` direc]ie care
necesit` \mbun`t`]iri ar fi
colaborarea dintre AFA [i SAFA,
pentru corelarea studiilor din
academie [i cursul de baz`, dar
[i \ntre SMMSFA [i SAFA, pentru
asigurarea complementarit`]ii
preg`tirii mai[trilor militari [i
subofi]erilor, schimbul reciproc
de materiale didactice [i
instructori militari.
Pentru anul 2010, sistemul
educa]ional militar se va concentra pe preg`tirea ofi]erilor [i
subofi]erilor forma]i pe filier`
indirect`, includerea reprezentan]ilor structurilor opera]ionale din For]ele Aeriene \n
comisiile proprii de asigurare a calit`]ii
educa]iei [i executarea de c`tre toate
cadrele militare a stagiilor de documentare \n structuri opera]ionale din For]ele
Aeriene.
O alt` recomandare prezent` \n
procesul educa]ional 2010 ar fi preg`tirea
prioritar` a personalului care lucreaz` pe
echipamente noi \n domeniul limbii
engleze”, ne-a declarat colonelul
Nicu[or }acu, [eful sec]iei Educa]ie,
Cultur` [i Sport din Statul Major al For]elor
Aeriene.
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“STRIKE LANCE
2009”

Experien]` plus modernitate
Exerci]iul “Strike Lance 2009”, desf`[urat \n perioada 21–30 aprilie la
Baza Aerian` de la C#mpia Turzii, a reprezentat o astfel de
oportunitate. Cea de-a doua prezen]` a militarilor de la Baza Aerian`
Lakenheath, Marea Britanie, dup` “Sniper Lance 2007”, a \nsemnat o
adev`rat` “gur` de oxigen” pentru dorin]a echipajelor rom#ne[ti de
aprofundare a tehnicilor de lupt` \n parteneriate comune, zone de
lupt` diferite [i cu misiuni complexe.

Plutonier major Sorin S~FTOIU
cu aportul nostru financiar, a acestui tip
de activitate demonstreaz`, \nc` o dat`,
implicarea continu` a for]elor apar]in#nd
USAFE \n preg`tirea [i sus]inerea for]elor
europene ale statelor membre NATO, fapt
care nu poate dec#t s` \nt`reasc` rela]iile

Cu un avion c`ruia i se
exploateaz` capabilit`]i tot
mai aproape de v#rsta a
treia din contextul tehnicii
folosite pe plan mondial,
Eviden]a efectelor perioadei de criz`,
reu[ita acestor manifest`ri
resim]it`, iat`, din ce \n ce mai acut, [i la
pare, mai mereu, pus` sub
nivelul resurselor destinate preg`tirii
semnul \ntreb`rii. {i
pentru zbor, impune valorificarea la maxim
totu[i, pilo]ii [i tehnicienii
a oportunit`]ilor de antrenare, a particip`rii
no[tri, dar mai ales,
la exerci]ii chiar din postura [i statutul de
Generalul-maior dr. Ion-Aurel Stanciu – [eful
MiG-ul nostru g`sesc
cosus]in`tor pe propriile noastre baze
SMFA, Jerie Guthrie-Corn – U.S. Charges
mereu noi [i noi valen]e de
aeriene.
d’Affaires [i generalul de brigad` Richard
raportare.
Johnston – director programe USAFE
“Numai cu
Schimb de impresii dup` o “dubl`” reu[it`
acest tip de sce[i nivelul de interoperabilitate dintre
nariu, cu acest parteneriat
USAFE [i For]ele Aeriene Rom#ne. |n plus,
deplin cu pilo]ii americani [i cu
exerci]iile de acest gen reprezint` o bun`
acest tip de atitudine din ambele
oportunitate de preg`tire \n comun [i ne
p`r]i putem ajunge la un numitor
comun \n mi[care, zbor, docaduc un real c#[tig referitor la capabilit`]i
trin` [i standarde” spunea, la
[i standarde. Nu \n ultimul r#nd trebuie
remarcat` ospitalitatea gazdelor noastre”,
aterizarea pe aerodromul de la
a completat ofi]erul.
C#mpia Turzii, comandantul
Inspirat ales ca perioad` [i loc de
Escadrilei de V#n`toare 494,
desf`[urare, “Strike Lance 2009” a str#ns
locotenent-colonelul John
Bunnell. “Sus]inerea, chiar [i
\n r#ndurile sale o prezen]` numeroas`,

Rom#nia – un partener
de \ncredere

CER SENIN  Nr. 2 (103)  2009

15

EXERCI}IU |N COMUN
comandantul bazei, comandorul Laurian Anastasof .
Opinie sus]inut`, de
altfel, [i de serviciul de rela]ii
publice a Escadrilei 494,
prin vocea [efului acestuia,
c`pitanul Alysia Harvey:
“Fiind pentru prima dat` \n
Rom#nia – este vorba
despre Escadrila 494, la
“Sniper Lance 2007” a
participat Escadrila de
V#n`toare 493 din cadrul
Bazei de la Lankenheath –
am avut anumite temeri
referitoare, \n principal, la
caracterul func]ional al
Zbor de exerci]iu – rutin`, antrenament
misiunii. Dar, am descoperit
aici adev`ra]i profesioni[ti,
care ne-au dat \ncredere s` folosim aceast`
nivelul de implicare explic#nd dorin]a
loca]ie [i pe viitor. Din punctul de vedere
ambelor tabere de perfec]ionare a
\ntregului personal. Astfel, am descoperit
la Baza Aerian` “General Emanoil Ionescu”
de la C#mpia Turzii dou` deta[amente
hot`r#te s` exploateze la maxim facilit`]ile
puse la dispozi]ie pe pist`, \n aer, \n turnul
de control, \n spa]iile administrative,
pentru ca rezultatul s` aib` conota]ii
superlative: 250 de militari americani [i 12

Comandorul Laurian Anastasof,
comandantul bazei

avioane F-15E, 200 de militari rom#ni [i 6
avioane MiG-21 LanceR.
Avantajele oferite au constituit o
premis` stabil` de organizare a exerci]iului. “Vremea extrem de favorabil`,
avantajul existen]ei \ntr-o zon` apropiat` a
unui poligon de bombardament, o atitudine deschis` \n conceptul de securitate a
zborului, au f`cut ca propunerea noastr`
s` fie \mbr`]i[at` de partea american` [i,
astfel, Strike Lance s` se desf`[oare la
C#mpia Turzii”, ne-a dezv`luit o parte din
strategia de management a activit`]ii
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primordial, a dou` obiective: efectuarea de
teste \n ceea ce prive[te capabilitatea
noastr` de a sus]ine o lupt` aerian` cu un
posibil inamic despre a c`rui tehnic` din
dotare cunoa[tem foarte multe lucruri,
dar nu l-am \nt#lnit niciodat` \n spa]iul
aerian ([i pentru partea rom#n` s-a
constituit \ntr-o [ans` de vizualizare a
exprim`rii aeriene a unui aparat de zbor
modern) [i, \n al doilea r#nd, \ncercarea
de ob]inere a datelor referitoare la
capacit`]ile de bombardament \ntr-un
anumit spa]iu apropiat ca distan]`
(poligonul Cincu), element nerealizabil \n
loca]ia de la Lakenheath”, am aflat de la
locotenent-colonelul John Bunnell.
Datele tehnice ale exerci]iului sunt
relevante \n aceast` privin]`: peste 160 de
ie[iri cu mai mult de 220 de ore de zbor
pentru avioanele F-15E, incluz#nd aici [i
26 de ie[iri \n zbor comun; peste 100 de
muni]ii inerte “aruncate” \n poligon;
executarea de zboruri la
joas` \n`l]ime, de recunoa[tere aerian` a ]intelor [i
obiectivelor de lovit conform
scenariului; misiuni de lupt`
aerian` unu la unu, doi la
doi, de interceptare tactic`;
misiuni de atac la sol cu
bombardament simulat, cu
forma]ii de patru [i opt
avioane etc.
“Complexitatea misiunilor din cadrul scenariului a
Serviciul meteo – component` vital` pentru
crescut treptat, de la zi la zi
realizarea zborului
de exerci]iu. Acestea au
evoluat c`tre rezolvarea
al imaginii, al unei reprezent`ri mediatice
situa]iilor tactice generate de condi]iile
corecte [i al rela]iilor de lucru, totul a
luptei neconven]ionale \ntr-un mediu
decurs \n parametri dori]i. A[ dori s`
asimetric. A[ vrea s` remarc faptul c`, spre
eviden]iez, \n special,
stadiul bun al adaptabilit`]ii personalului
navigant [i tehnic de la
un avion la altul, de
\n]elegere a necesit`]ilor fiec`rui tip de
aeronav`, dar [i cuno[tin]ele de limb` englez`
ale militarilor rom#ni.
Strike Lance s-a dovedit
un exerci]iu media
punctual, deschis, ce a
Limbaj comun \n
oferit at#t un limbaj preg`tirea
comun de exprimare zborului
tehnic`, c#t [i social`“.

Profesionalism prin
complexitate
Scenariul exerci]iului a oferit, de
asemenea, variante de lucru pentru
ambele tabere. “Am venit la C#mpia Turzii
cu o propunere de scenariu de lupt` care
s` ne ajute \n \ndeplinirea, \n mod

deosebire de multe alte exerci]ii similare,
s-au executat la C#mpia Turzii, la <<Strike
Lance 2009>>, misiuni cu toate aeronavele
planificate a avea ie[iri. De asemenea, am
executat patrul`ri [i zbor \n forma]ii de tip
celul` pe traiecte de medie [i joas`
altitudine, misiuni aer-aer [i de atac a
]intelor cu echipaje mixte, dar [i misiuni
ce au vizat atacul ]intelor aflate \n raza
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maxim` de ac]iune a platformelor de zbor,
concomitent cu acoperirea aerian` a altor
misiuni \n derulare”, a dezvoltat ideea [i
directorul rom#n al exerci]iului,
locotenent-comandorul Sorin Avram.

Senior master
sergeant Chris
Townsening –
exemplu de
leadership

Puncte de vedere
|ntre aceste date tehnice, am \ncercat
s` capt`m [i punctele de vedere ale celor
strict implica]i: pilo]i si tehnici din ambele
tabere. Sigur c` g#ndurile [i emo]iile au
fost diferite datorit`, \n principal,
caracterului de unicitate a celor dou`
prezen]e – nici una dintre p`r]i nu mai
lucrase sau nu fusese \n apropierea
celeilalte. Cu toate acestea, datorit`
pasiunii comun` pentru zbor [i necesit`]ilor
de adaptare \n scopul ob]inerii interoperabilit`]ii cerute de NATO, au rezultat opinii
cu grad de similitudine ridicat.
“Acest exerci]iu a constituit un prilej
extraordinar pentru noi. A <<lupta>>
\mpotriva unui avion legendar cum este
MiG-ul 21 LanceR este ceva cu care te po]i
\nt#lni o singur` dat` \n carier`. Eu sper,
totu[i, s` nu fie ultima”, a fost opinia
c`pitanului Christopher Koeltzow.
{i colegii, at#t cei rom#ni, c#t [i cei
americani, au \mp`rt`[it g#ndurile
camaradului lor de[i, pe l#ng` ceea ce
cunosc [i exploateaz` deja, pentru unii ar
fi ideal “un avion de sorginte sovietic`“,
iar pentru al]ii “rigurozitatea scandinav`“
ar fi suficient`. At#ta vreme c#t pasiunea
sau profesia \nseamn` a zbura, p`rerile
sunt comune. Dragostea pentru zbor
reteaz` [i neteze[te emo]ii adiacente.
C`pitanul Kevin Kenney: “De mult
timp doream s` cunosc performan]ele [i
capacit`]ile unui avion ca MiG-ul 21
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LanceR. Acum, prin acest exerci]iu, am
conteaz`, [i a[ fi \nc#ntat s` zbor un viitor
f`cut-o [i nu \mi pare r`u. Dac` pentru mul]i
avion de lupt` multirol care s` aib` multe
el reprezint` un avion
dep`[it, ceea ce am constaFebra activit`]ilor desf`[urate zilnic la
“STRIKE LANCE 2009”
tat noi, la fa]a locului,
contrazice flagrant aceste
p`reri”.
C`pitanul Cathyrine
“Lilo” Riddersen: “Personal, \mi doresc tot timpul
s` fiu la acela[i nivel cu
colegii mei. A[a c` prezen]a
la acest exerci]iu mi-a
crescut dorin]a de perfec]ionare, de a \nv`]a [i a m`
antrena \mpreun` cu
colegii rom#ni. M-au impresionat prin profesionalismul
din performan]ele acestui avion”.
de care au dat dovad` [i u[urin]a \n
comunicare, mai ales pe partea tehnic`“.
C`pitanul Jake Anderson (zbor mixt
Sus]inerea tehnic`
pe F-15E): “Mi-a f`cut o deosebit` pl`cere
[i logistic`
s` prezint avionul nostru pilo]ilor rom#ni.
Cred c` abilit`]ile lor \i recomand` oric#nd
pentru un post de ofi]er cu armamentul
F`r` \ndoial` c` to]i ace[ti temerari ai
sau chiar pentru pilotarea unui F-15E.
v`zduhului \[i datoreaz` reu[ita talentului
Apropo de acest avion, a[ dori s` spun doar
[i abnega]iei proprii, dar [i, poate mai
important, func]ion`rii f`r`
Locotenent-colonelul cusur a avioanelor. Acest
John Bunnell, la deziderat nu se poate
predarea avionului realiza f`r` aportul decisiv
al tehnicilor [i controlorilor
de zbor, al responsabililor
cu mentenan]a [i logistica.
“De[i partea american`
este cea care a sus]inut
exerci]iul din punct de
vedere financiar, [i noi am
fost pu[i la \ncercare sau,
mai bine spus, capacitatea
noastr` organizatoric` [i
de sus]inere a misiunilor
din categoria amintit`. A[
c` \l simt aproape, ca pe un membru de
putea spune, cu m#na pe inim` acum, c`
familie, [i a[ putea s`-l caracterizez scurt,
suntem preg`ti]i, \n urma experien]ei
\n doar trei cuvinte: putere, elegan]`,
c`p`tate dup` <<Strike Lance 2009>> [i
performan]`“.
nu numai, de g`zduirea sau organizarea
Colonelul John Quintas (zbor mixt
MiG-21 LanceR): “Este incredibil c#t de
fiabil poate s` fie, \n zbor, MiG-ul 21
LanceR. Am avut momente \n timpul
zborului c#nd mi-a pl`cut ce se \nt#mpl`.
Cred c` acest tip de avion poate reprezenta,
\nc`, o solu]ie pentru anumite tipuri de
misiuni [i, de asemenea, poate servi ca
partener de n`dejde \n cadrul misiunilor
interna]ionale”.
Locotenent-comandor Sorin Avram
(zbor mixt F-15E): “Ce a[ putea s` spun...
Senza]ia este asem`n`toare cu cea \n care
te dai jos dintr-o ma[in` de kart [i te urci
\ntr-una de Formula 1. Poate este pu]in
for]at` compara]ia, pentru c` [i MiG-ul 21
C`pitan-comandorul Lian
LanceR \[i are capabilit`]ile sale, \n
Some[an – inginerul [ef,
artizanul componentei
anumite momente [i situa]ii, chiar la nivel
logistice
egal cu cele ale F-15E-lui, mai ales pe partea
de avionic`. Dar, desigur, prima impresie
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de activit`]i similare at#t pe teritoriul
Rom#niei, c#t [i cu module dislocabile, \n
afara ]`rii.
Elemente precum cazarea – organizat`
\n cl`dirile disponibile ale bazei, fa]` de
precedentele ac]iuni cu dormit \n corturi
sau plierea firmei de catering pe
disponibilitatea pentru conceperea unor
modalit`]i de hr`nire adecvat`, ne ajut`
s` credem \n aceste posibilit`]i de execu]ie.
Combustibil, resurse auto, serviciu
medical, asisten]` de poli]ie militar`, toate
au fost oferite la un nivel decent de
exprimare, mai ales c` [i partea american`
a \n]eles contextul actual de recesiune
economic`“, a prezentat, \n c#teva cuvinte,
situa]ia componentei logistice inginerul [ef
al Bazei de la C#mpia Turzii, c`pitancomandorul Lian Some[an.
Poate c`, dup` prezen]ele tot mai dese
Activit`]i
premerg`toare
zborului

al partenerilor de coali]ie pentru antrenamentul \n comun, vom \nv`]a [i noi anumite
tehnici de prezentare [i de lucru. C#nd nu
sunt permise fotografierea liniei de avioane
sau discu]iile cu membri ai echipajelor, p#n`
c#nd ace[tia [i tehnica din dotare nu se
prezint` conform descrierii, trebuie s` salu]i
acest comportament de clas`. Nici o criz`
din lume nu poate justifica prezen]a \n
salopeta de lucru [i cu adida[i, pe aripa unui
MiG-21 LanceR tocmai \ntors dintr-un zbor
mixt.
Suportul oferit de echipele de tehnici
comprim` rela]iile de specialitate pilotavion-tehnic [i le consolideaz` pe cele
interumane: “Rolul nostru este extrem de
important. Eu [i echipa mea, ca [i celelalte
echipe de mentenan]` ale avioanelor,
suntem sursa de \ncredere a pilo]ilor. |n
momentul \n care noi d`m <<ok-ul>>
pentru zbor, pilo]ii sunt \ncrez`tori \n
capabilit`]ile avionului [i pot executa
misiunile la standardele cerute. Colaborarea cu colegii rom#ni a fost deosebit` [i
sunt convins c` ei ar putea deservi orice
tip de tehnic` de avia]ie, cu o preg`tire
preliminar` \n domeniul respectiv”, a fost
de p`rere [eful echipei de mentenan]` al
deta[amentului amerian, senior master
sergeant Chris Townsening.
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Strike Lance
2009 –
exerci]iu de
imagine [i
suport PR

Concluzii
[i aprecieri
Finalul exerci]iului
avea s` cuprind` [i un
DVD-day, moment de
lansare a aprecierilor de
c`tre invita]i, de executare a unor zboruri
demonstrative [i a deschiderii c`tre media.
Con[tient de importan]a parcurgerii fiec`rei etape de preg`tire,
cu at#t mai mult fiind

zint` eficientizarea [i
corelarea capabilit`]ilor celor dou` categorii de for]e, inclusiv
prin reu[ita interoperabilit`]ii
\ntre
tipurile de tehnic` [i
de personal. De asemenea, a[ dori s` mul]umesc p`r]ii americane pentru suportul
financiar [i logistic [i \i
asigur de cooperarea
noastr` deplin` pentru
viitorul misiunilor ce
ne vor fi \ncredin]ate”.
Cuvinte de laud` au rostit [i ceilal]i
invita]i la ziua festiv`, printre care s-au
num`rat doamna Jerie Guthrie-Corn,
U.S. Charges d’Affaires, care a eviden]iat
– \ntr-o limb` rom#n` mult mai bun` dec#t
a multora dintre cona]ionali – importan]a
exerci]iului prin prisma misiunilor din
Afganistan [i Irak, U.S. Air Attaché Brian
Mullin, care a fost decorat de c`tre [eful
Statului Major al For]elor Aeriene cu
Emblema de Onoare a For]elor Aeriene
sau directorul Direc]iei Planuri [i
Programe din cadrul USAFE, generalul
de brigad` Richard Johnston. Invita]i [i
reprezentan]i ai media locale au urm`rit [i
tr`it evolu]ii ale avioanelor MiG-21 LanceR
[i F-15E, dar [i o demonstra]ie de
interven]ie rapid` [i
salvare-evacuare oferit`
de grupul MEDEVAC [i
plutonul de poli]ie militar` din cadrul bazei.
|n final, deta[amentul american ne-a oferit
\nc` o mostr` a culturii
[i sensibilit`]ii sociale,
un model de apreciat [i
demn de urmat. Astfel,
parte din pilo]ii prezen]i
pentru “Strike Lance

Linie de avioane F-15E oferind salutul colegilor
gata de decolare

vorba despre un exerci]iu
cu partener tradi]ional,
[eful Statului Major al
For]elor Aeriene, generalul-maior dr. IonAurel Stanciu, avea s`
declare: “Doresc s` \i
felicit pe to]i cei care au
contribuit la planificarea,
organizarea [i executarea DV-day – moment al
acestui exerci]iu. Con- concluziilor,
form principiului dup` aprecierilor [i al
care ne ghid`m \n execu- \nt#lnirii cu media
tarea misiunilor de c`tre
structura pe care o reprezent`m – [i
2009” au vizitat “Gr`dini]a social`“ de la
anume eficien]` ca m`sur` a tutuor
Acoper`m#ntul Maicii Domnului din
lucrurilor – cred c` principalul c#[tig al
Turda.
exerci]iului <<Strike Lance 2009>> \l repreAu venit cu inimile deschise [i cu
CER SENIN  Nr. 2 (103)  2009
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Putere, stil, performan]` – avionul F-15E

bra]ele înc`rcate de juc`rii, rechizite,
dulciuri [i multe altele necesare unei
gr`dini]e. Nu au uitat nici mascota, o

forman]ele [i atitudinea partenerilor no[tri
de exerci]ii, a colegilor din misunile NATO.
Dar, pe acela[i nivel, nici nu trebuie s`
ne mul]umim la
nesf#r[it cu romanafara pistei
pistei –– vizita
vizita pilo]ilor
pilo]ilor americani
americani la
la
Emo]ii \n afara
tismul unei tehnici
Turda
Acoper`m#ntul Maicii Domnului din Turda
militare sau cu pasiunea pe care vrem s`
o citim pe chipurile
militarilor no[tri.
Exerci]iul “Strike
Lance 2009” a demonstrat, \nc` o dat`, c`
rela]ia omului cu
ma[ina, modelul rom#nesc, “moare, dar
nu se pred`!” este,
\nc`, de actualitate.
|nc` reu[im s` st#rnim
admira]ia cu profesionalismul [i d`ruirea
panter` neagr`.
speciali[tilor no[tri, \nc` mirajul peisajului
„Suntem militari, suntem de multe ori
rom#nesc [i decen]a consider`rii MiG-ului
pleca]i departe de cas` [i ne este dor de
21 LanceR drept un partener viabil pentru
copiii no[tri. De aceea, oricând putem,
misiuni complexe sunt elemente ajut`facem vizite copiilor din zonele unde
toare. Este timpul ca experien]a noastr`
suntem prezen]i la exerci]ii [i încerc`m s`
s` devin` modernismul lor. {i invers...
le oferim mici bucurii”, ne-a explicat
Exerci]iu simulat de c`tre poli]ia militar` [i grupul
unul dintre membrii
MEDEVAC cu profil c`utare-salvare \n c#mp ostil
grupului prezen]a la
gr`dini]`.
Nici o clip` nu
trebuie s` ne desf`[ur`m activitatea
sub impactul problemelor de zi cu zi, ivite
din animozit`]i finaciare din lipsa de
resurse de ordin
administrativ sau
sub impactul unei
st`ri de invidie pentru dotarea, per-
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Aripa 48 V#n`toare, cu loca]ia
la Baza Aerian` Lakenheath, Marea
Britanie, este prima [i singura
unitate din cadrul For]elor Aeriene
ale SUA dislocate \n Europa (USAFE)
care a primit spre exploatare
modelul de avion F-15E Strike
Eagle. De asemenea, este singura
unitate desemnat` drept Air Force’s
Statue of Liberty Wing – posed` at#t
indicativ numeric c#t [i nume
oficial. |n serviciul s`u se afl` peste
5.700 de militari activi, peste 2.000
de salaria]i civili britanici [i
americani. Din cele patru escadrile
din compunere, dou` – 492 [i 494
– opereaz` cu acest tip de avion [i
au \n programul de instruc]ie cursuri
pentru capabilit`]i oferite pentru
ceilal]i pilo]i din cadrul structurii.
Misiunile primordiale pentru
Aripa 48 V#n`toare sunt conforme
principiilor [i standardelor NATO: 
executarea de atacuri strategice, de
interdic]ie \n anumite zone, precum
[i de suport aerian pentru misiunile
USAFE, USEUCOM sau NATO; 
atacuri la suprafa]` cu muni]ie ce
include rachete ghidate;  asigurarea afluirii \n orice teatru de
opera]ii din lume.
Fiind un v#n`tor purs#nge, fapt
ce a reie[it [i din sloganul echipei
de proiectan]i – “Not a pound for
air-to-ground”– , F-15 Eagle [i-a
demonstrat poten]ialul pentru
misiuni de atac la sol. |n anul 1987,
acest poten]ial a fost pus \n valoare
odat` cu apari]ia variantei F-15E
Strike Eagle, aparat conceput
special pentru astfel de misiuni.
Intrarea efectiv` \n serviciu se face
\n anul 1988. Deosebirea principal`
fa]` de variantele aer-aer const` \n
apari]ia celui de al doilea membru
al echipajului (respectiv a celei de
a doua cabine), cu misiunea de a
gestiona sistemele de armament [i
noua gam` de avionic` destinat`
misiunilor aer-sol.
Fa]` de misiunile predecesorilor
s`i (F-15A [i F-15C), F-15E Strike
Eagle este un adev`rat multirol.
Sistemul avansat de avionic`,
combinat cu motoarele Pratt &
Whitney F100-PW-220, permite
avionului s` zboare la altitudine
mic` at#t ziua, c#t [i noaptea, \n
orice condi]ii meteo [i s` evolueze
\ntr-o gam` de viteze cuprinse \ntre
277 km/h [i 2,5 Mach (aproximativ
2.900 km/h).
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CASA C-295M urmeaz` s` fie achizi]ionate
de c`tre For]ele Aeriene Cehe (CzAF) ca
s` \nlocuiasc` vechea flot` AN-26. Planul
a fost anun]at de c`tre ministrul ap`r`rii
pe 16 aprilie, dar \nc` este subiect al
aprob`rii guvernamentale. S-a propus ca
trei dintre avioane s` fie achizi]ionate
direct, \n timp ce al patrulea avion va fi
subiectul unei \n]elegeri barter – cinci
dintre avioanele cehe L-159 ALCA vor fi
schimbate pentru el. Acest aranjament a
fost ini]ial propus acum ceva vreme, dar
negocierile s-au dovedit a fi complexe [i
au \nt#rziat procedura de finalizare.
Se sper` ca primele patru avioane C295M s` intre \n serviciu p#n` \n 2011.

Cehia
Cehia urm`re[te \nnoirea flotei
transport aerian

c` achizi]ia noilor Cde
de
295M ar \mbun`t`]i
considerabil capabilit`]ile pentru misiunile
externe [i opera]iunile umanitare.
Adiacent, ministrul ap`r`rii, Martin
Bartak, a dezv`luit pe
17 aprilie, ulterior
discu]iilor cu senatorul american Carl
Levin, c` Ministerul Ap`r`rii negociaz` cu
Statele Unite ale Americii pentru achizi]ia
a 4 aeronave de transport C-130 Hercules
pentru For]ele Aeriene Cehe.

Ministrul francez
al ap`r`rii a comandat alte cinci elicoptere EC725 de la
Eurocopter, parte
din planul guvernamental de refacere
economic`, introdus
de guvernul francez
\n decembrie 2008.
Cele cinci elicoptere
sunt programate
pentru predare \ntre
sf#r[itul lui 2010 [i
\nceputul lui 2012.
Contractul asigur` locuri de munc` pentru cei 100 de oameni, personal Eurocopter,
plus cei 150 de furnizori folosi]i, timp de trei ani. Avionul va fi construit la fabrica
Eurocopter din Marignane, \n regiunea francez` Bouches-du-Rhône.
Elicopterele comandate vor completa flota de 14 EC725 deja existente \n dotarea
For]elor Armate Franceze. Din decembrie 2006, EC725-ul a fost folosit pentru
opera]iunile NATO desf`[urate de Fran]a \n Afganistan, ce au inclus servicii medicale
de urgen]`, misiuni de c`utare-salvare, \ndatoriri de escortare [i ajutor umanitar.

Elicoptere EC725 de la Eurocopter
pentru Fran]a

Aceste avioane second-hand ar fi,
probabil, achizi]ionate din stocul de C-130
retrase din serviciu al USAF.
airforcesmonthly.com

Exerci]iu bilateral
\n Bulgaria
{ase A-10C Warthogs [i peste 200 de militari
de la Escadronul de V#n`toare 81(FS), cu baza
la Spangdahlem, Germania, au participat timp de
trei s`pt`m#ni la un exerci]iu bilateral la Bezmer,
\n Bulgaria, \n cursul lunii aprilie. Panterele, a[a
cum este numit escadronul, au practicat diverse
profiluri de misiuni, dintre care [i cele de zboruri
comune cu For]ele Aeriene Bulgare care au
participat cu aeronave de tipul Su-25K Frogfoots.
Misiunile desf`[urate \n timpul exerci]iului
de echipajele americane [i bulgare au fost
preponderent de suport aerian apropiat (Close Air
Support – CAS). Ini]ial s-a ac]ionat independent,

eads.com

Reduceri masive \n
bugetul american de
ap`rare
Secretarul de stat american al ap`r`rii, Robert
Gates, a anun]at c` produc]ia lui F-22A Raptor
se va limita la 187 de buc`]i, \n timp ce achizi]ia
modernului F-35 Joint Strike Fighter (JSF) va
cre[te la 30 \n anul 2010.
Anularea achizi]iei elicopterelor VH-71 este
[i ea planificat`, iar eforturile armate se vor
\ndrepta c`tre elicoptere destinate misiunilor
CSAR (c`utare [i salvare).
Totodat`, Gates planific` s` opreasc`
produc]ia lui C-17A la 205 de unit`]i, \n timp ce
dezvoltarea celui de-al doilea prototip de laser
aerian va fi stopat` pentru moment.
Ca un aspect pozitiv, departamentul
Inteligen]`, Supraveghere [i Recunoa[tere (ISR)
prime[te o sus]inere bugetar` de 2 milioane de
dolari , ce include maximizarea produc]iei
Predator-ului [i Reaper-ului [i ad`ugarea altor
avioane dirijate ISR.

\n ultimele dou` zile ale exerci]iului cele dou`
entit`]i adopt#nd tactici, tehnici [i proceduri
comune \n cadrul antrenamentelor.
De asemenea, \n timpul exerci]iului,
echipajele au participat la misiuni de tip CSAR –
Combat Search and Rescue. Au fost para[uta]i
pilo]i at#t din aeronavele A-10, c#t [i din
aeronavele Su-25, simul#ndu-se catapultarea
acestora \n teritorii inamice. Echipajele CSAR
trebuia s` recupereze pilo]ii respectivi.
Scenariile folosite \n cadrul exerci]iului au
fost inspirate din experien]a realit`]ii teatrelor de
opera]ii \n Irak [i Afganistan.

airforcesmonthly.com

airforcesmonthly.com
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TAROM are primul ATR 72-500

Compania na]ional` de transporturi
aeriene rom#ne, TAROM, a primit pe 7 mai
primul avion ATR 72-500 de la uzina ATR
din Toulouse, Fran]a. Acesta vine \n urma
contractului semnat cu produc`torul
european ATR anul trecut, \n valoare de
37 de milioane de dolari, pentru dou` ATR
72-500.
TAROM opereaz` \n prezent o flot` de
7 ATR 42-500.
Avionul ATR 72-500 este configurat cu
68 de scaune [i de]ine dou` motoare de
tipul PW 127M.
Aeronava ATR 72-500 va opera at#t pe
rutele interne ale companiei TAROM, c#t
[i pe unele dintre noile curse externe, cum
ar fi Dubrovnik, din luna iunie [i Zagreb,
de la \nceputul lunii septembrie, au mai
mentionat reprezentantii TAROM.
eads.com

Exerci]iu tactic cu trageri reale
|n perioada 27.02–11.03.2009, \n poligonul Biscarrosse, Fran]a, a avut loc un
exerci]iu tactic cu trageri reale cu sisteme de rachete sol-aer HAWK.
Exerci]iul NAWAS este organizat anual, de c`tre For]ele Terestre \n cooperare
cu For]ele Aeriene, pentru realizarea diferitelor scenarii \n cadrul c`rora se execut`
\n final trageri de lupt` reale cu sistemele de GBAD din dotarea acestor categorii
de for]e; \n mod
tradi]ional sunt invita]i ca
participan]i [i militari ai
Armatei Regale Belgiene,
care execut` trageri cu
rachete sol-aer, Mistral \n
Poligonul Biscarrosse.
Exerci]iul NAWAS
2009 a avut un scenariu
tip Afganistan, care a
simulat implicarea unei
coali]ii multina]ionale,
pentru rezolvarea unei
situa]ii conflictuale din
regiune.
Reprezentan]ii
For]elor Aeriene Rom#ne
au fost \ncadra]i \n grupul
de planificare ATO,
lucr#nd \ndeosebi la
simularea situa]iei
aeriene [i a modific`rilor acesteia pe parcursul exerci]iului.
|n permanen]` s-a urm`rit activitatea subunit`]ii ce \ncadreaz` sistemul
HAWK, fiind sprijinit de c`tre partea francez` prin vizite \n dispozitiv, discu]ii cu
speciali[ti \n sistem [i participarea la tragerile executate cu acest sistem.
Exerci]iul NAWAS 2009 este specific, unic, realiz#nd dintr-un exerci]iu de
trageri reale cu sistemele de GBAD o activitate de preg`tire tip JOINT, \n mediu
multina]ional [i multitasking.
defense. gouv.fr

Flota Hercules a RAF \n tranzi]ie
Royal Air Force inten]ioneaz` s` retrag` din serviciu
ultimele sale C-130K Hercules \n decembrie 2012, \n ciuda
oric`ror \nt#rzieri care ar \mpiedica operarea Airbus-ului
A400M.
RAF opereaz` \n prezent pe un num`r de 17 aeronave C130K. O parte din ele \[i vor continua misiunile p#n` \n 2012.
C-130K era programat pentru retragerea din serviciu \n
anul 2008, de[i existau specula]ii c` RAF va men]ine
opera]ionale c#teva K-uri chiar [i dup` 2012.
Flota de Hercules a RAF a fost supus` presiunii constante
a misiunilor de la \nceputul decadei, cu mai multe avioane [i
echipaje dislocate \n teatrele de opera]ii. Patru avioane – trei
C130K [i un C-130J – au fost pierdute \n Irak [i Afganistan.
Ritmul misiunilor a diminuat cu 4 ani perioada alocat`
serviciului pentru C-130J Hercules C4 – p#n` \n 2026.
|n aceste condi]ii, flota de 41 de aeronave Hercules a RAF
va fi redus` la 24 de aparate p#n` la sf#r[itul lui 2012. Ministerul
Ap`r`rii urm`re[te s` achizi]ioneze \nc` 5 C-130J care s` ajute
la umplerea golului ce rezult` din \nt#rzierea livr`rii
aeronavelor A400M.
airforcesmonthly.com

Pagini realizate de
{eila DUMITRESCU

16 elicoptere CHINOOK
pentru For]ele Aeriene Italiene
Boeing [i AgustaWestland, prin intermediul
companiei Finmeccanica, au semnat contractul pentru
manufactura [i mentenan]a a 16 elicoptere ICH-47F
Chinook destinate armatei italiene. Contractul, \n valoare
de 900 de milioane de dolari, desemneaz` Boeing drept
primul subcontractor al AgustaWestland pentru noul avion.
Contractul valoreaz` aproximativ 900 de milioane de
euro (1,23 miliarde de dolari).
Boeing va construi fuzelajul pentru ICH-47F [i
accesorii. Prim contractantul Agusta Westland va fi
responsabil pentru design [i integrarea sistemelor,
asamblarea final` a avionului, precum [i predarea lui
armatei italiane. Agusta Westland are ca termen de predare
a elicopterelor anul 2013.

boeing.com
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ISTRIA 2009
Raport de la Capu Midia
{eila DUMITRESCU
Mircea BARAC

|ntre 11 [i 29 mai, trei batalioane de rachete sol-aer, un
batalion tehnic [i subunit`]i de conducere automatizat` [i
logistic` s-au dislocat \n poligonul Capu Midia pentru trageri
de lupt` cu rachete sol-aer. Un exerci]iu de antrenament
desf`[urat de racheti[ti \n condi]ii specifice de campanie,
departe de facilit`]ile lumii civilizate. O prob` de foc prin
care speciali[tii traiectoriilor precise [i-au demonstrat
m`iestria, preg`tirea pentru lupt`, rodul cuno[ti]elor
acumulate \n lunile de instruc]ie din timpul anului.

Aspect de lucru \n Statul Major

22

CER SENIN  Nr. 2 (103)  2009

INSTRUC}IE
Ultimele preg`tiri
\n vederea evalu`rii
Preg`tirea unui astfel de exerci]iu
presupune mai multe etape: de stat major,
practic` [i teoretic`. “Preg`tirea de stat
major dureaz` cam dou` luni de zile,
perioad` \n care se stabile[te scenariul
exerci]iului, pe parcursul a mai multor
conferin]e de planificare. Se urm`re[te
perfec]ionarea capacit`]ii de planificare [i
conducere a comandamentului brig`zii, a
comandamentelor batalioanelor de
rachete sol-aer [i tehnic. |n aceast` etap`
sunt angrena]i, \n principiu, ofi]erii de stat
major. Preg`tirea practic` [i teoretic` a
echipelor de lupt` se realizeaz` pe parcursul \ntregului an de instruc]ie, exerci]iul reprezent#nd modul de evaluare a
lupt`torilor”, ne-a explicat c`pitanul R`zvan
Tacea.
Batalionul tehnic are o misiune aparte.
Aici se asambleaz` rachetele, care vin \n
containere, pe sec]iuni. Dup` ce motorul
reactiv cu combustibil solid (treapta I),
aripile [i stabilizatoarele sunt ata[ate
corpului rachetei, aceasta urmeaz` ritualul
bine stabilit de pe fluxul tehnologic:
alimentarea cu aer, combustibili speciali
(carburant [i oxidant), verificarea circui-

telor electrice. Pe plutonierul Stan
Marcu l-am \nt#lnit la platforma de
alimentare cu carburant. Este de loc din
Teleorman, dar \n 1990 a f`cut armata la
Anina, la un batalion de rachete sol-aer.
S-a ata[at de aceast` arm` \nc` de atunci.
Dup` efectuarea stagiului militar s-a
angajat ca militar pe baz` de contract. |n
2001 a fost admis la cursul de subofi]eri pe
filier` indirect`, iar \n
2002 a ob]inut primul
grad de subofi]er. “A
fost \ncununarea unor
eforturi [i a pasiunii
pentru aceast` arm`.
Profesional, m` simt
\mplinit. Am \nv`]at, dea lungul timpului, mai
multe sisteme din cadrul complexului. Manipularea combustibililor
speciali reprezint` o
sarcin` cu grad ridicat
de risc. |ns` acest lucru
m` motiveaz`. Faptul c`
fiecare rachet` trece,
practic, prin m#na mea, m` face s` m` simt
util echipei [i respectat de colegi. Din
p`cate, motiva]ia profesional` \nc` este
superioar` altor motiva]ii...”, ne-a
dest`inuit cu privirea a]intit` spre valurile
ce se rostogoleau, atemporal, spre ]`rm,
aparent f`r` motiva]ie.
La unul din batalioanele de foc, echipa
rampei de lansare format` din plutonierul
Tiberiu Neda, comandantul rampei,
soldatul Costel San`, caporalul Ionel
Udrea [i caporalul Costel Vasilic`,
servan]i, execut` un antrenament de
\nc`rcare a rachetei pe ramp`. Timp de
lucru: un minut [i dou`zeci de secunde.
To]i trei sunt uleio[i [i pr`fui]i pe m#ini.
Plutonierul Neda spune c` cea mai mare
satisfac]ie a lui a fost atunci c#nd a reu[it

la [coala de subofi]eri pe filier` indirect`.
Este [i cazarmar la el \n unitate, sarcin`
revenit` prin cumul de func]ii. “Toat`
unitatea a primit 2-3 func]ii prin cumul; ce
s` facem dac` n-avem oameni...”,
poveste[te Neda.
A ajuns \n armat` pentru c` s-a \nchis
fabrica de vagoane la care lucra. Se \nt#mpla \n 1998. “P#n` la revolu]ie era o onoare

pentru o domni[oar` s` umble cu un ofi]er,
acum e o belea”, mai spune Neda. Cu toate
acestea, \[i vede con[tiincios de treab` sub
haina militar` pe care o poart` de at#ta
amar de vreme.
Seara coboar` pe nesim]ite peste
poligon [i \n timp ce antenele sta]iilor de
radioloca]ie reflect` lumina ro[iatic` a
apusului, o perdea de lini[te \nlocuie[te
vacarmul de peste zi. Urmeaz` cea mai
important` zi a exerci]iului, ziua tragerilor
de evaluare. “V` culca]i cel t#rziu la 10.30
disear`. Trebuie s` fi]i odihni]i pentru c`
sunte]i bine preg`ti]i, n-are de ce s` v`
tremure m#na”. Cel care le vorbe[te
oamenilor str#n[i \n fa]a cortului militar
din prelat` este comandantul batalionului,
locotenent-colonelul Iulian Niculaie.

Colonelul Dan Cavaleru,
comandantul Brig`zii 1 RSA
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Se afl` la prima tragere cu rachete de
lupt` din postura de comandant de
batalion, \ns` are \ncredere \n echipa pe
care o conduce. “Sunt oameni pasiona]i [i
devota]i meseriei. Camarazi pe care te po]i
baza, inclusiv \n condi]iile restrictive ale
poligonului, unde apa este ra]ionalizat`, iar
oamenii sunt caza]i \n dormitoare de c#te
50 de persoane. Inclusiv \n condi]iile \n care
\ncadrarea cu personal a unit`]ii nu este
deloc str`lucit`. Sunt multe func]ii
ne\ncadrate, specialit`]i unde abia avem
50 sau 60 la sut` din personalul necesar,
iar oamenii trebuie s` suplineasc` [i acele
sarcini. |ns` \n cadrul echipei de lupt`,
fiecare are un rol egal, indiferent de func]ie
[i grad. La fel ca la ceas, unde o roti]`
stricat` ]ine pe loc timpul, [i aici, fiecare
militar are buc`]ica lui bine delimitat`.
Media de v#rst` a oamenilor - 30 de ani”,
am aflat de la locotenent-colonelul Niculaie.

Alina Gherghel,
maistru militar
cls. a IV-a,
specialist \n
sistemul de
formare a
comenzilor
rachetei

Ziua decisiv`
Programul de lupt` al zilei de 26 mai
\ncepe cre[tine[te. Militarii trec cumin]i
prin fa]a preotului, s`rut` icoana [i se
\ndreapt` apoi c`tre batalioanele lor.
Trupele, desf`[urate pe c#]iva kilometri de
plaj`, stau r#nduite \n a[teptarea deciziilor
comandan]ilor.
Cuvintele pot descrie cu greu
traiectoria rachetelor ce pleac` cu 4000
de km pe or` de pe ramp`. Sau felul \n
care sim]i c` \]i explodeaz` pl`m#nii [i
timpanele atunci c#nd sunetul lans`rii te
love[te cu trei secunde \nt#rziere dup`
lansare. Sau foiala trupelor de interven]ie,
preocupate s` sting` zecile de incendii
iscate \n vegeta]ia din poligon.
Dup` lansare, ofi]erul cu dirijarea este
purtat pe bra]e de c`tre colegi. Este semn
c` tragerea a fost reu[it`, iar ]inta nimicit`.
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Colegii \[i arat` astfel respectul fa]` de cel
Aspect din momentul aliment`rii
care a avut \n m#n` eforturile tuturor.
rachetei cu combustibil special
Deoarece de preg`tirea, de st`p#nirea de
sine [i de capacitatea de a decide metoda
de dirijare a rachetei depinde calificativul
\ntregii echipe.
Locotenentul Aurel Cobzaru este
promo]ie 2003 [i se afl` la prima lansare.
Emo]iile au fost fire[ti, \ns` tragerile
experimentale din ziua precedent` l-au
ajutat foarte mult. De c#nd a ajuns \n
unitate a \ndeplinit mai multe func]ii, at#t
la bateria lansare, c#t [i la bateria
radiotehnic`. |n paralel, a urmat cursurile
facult`]ii finan]e-b`nci iar acum \[i continu`
studiile cu un master \n acela[i domeniu.
Cariera militar` este pe primul plan, doar
nu f`cea liceul militar de amorul artei.
“|ns` societatea actual` este deosebit de
complex`, iar faptul c` noi \nc` exploat`m
acest tip de tehnic` trebuie s` ne dea de
g#ndit, fiec`ruia \n parte. Nimic nu ]ine la
12 ore pauz`, tehnica de lupt` era cuplat`
non-stop. Poveste[te c` atunci, comandainfinit”, ne-a spus cu sub#n]eles locotentul for]elor aeriene aliate cu sediul la
nentul Cobzaru.
Izmir, generalul- locotenent Maurice “Lee”
Sublocotenentul Manuela ButMcFann, a venit \n vizit` la militarii rom#ni
nariuc, 26 de ani, este n`scut` la Boto[ani,
[i primul lucru pe care l-a \ntrebat a fost
locuie[te \n Bucure[ti [i are so]ul din
cum se organizeaz` ca s` se odihneasc`.
Constan]a. Ini]ial, a absolvit {coala de
Mai[tri Militari [i Subofi]eri pentru For]ele
Aeriene, arma radioloca]ie. Apoi a urmat
Concluzii
cursul de formare a ofi]erilor pe filiera
indirect`. Modelul vie]ii militare l-a avut
Dincolo de vocile umane din tab`ra de
\n familie, prin tat`l care a fost tot la
la Capul Midia, exerci]iul Istria [i-a atins
radioloca]ie. “P#n` acum am fost comanobiectivele propuse - de perfec]ionare a
dat`, era simplu. Acum am 12 subordona]i.
capacit`]ii de planificare [i conducere, de
Simt c` au \nceput s` m` \ndr`geasc`“,
preg`tire în vederea ducerii ac]iunilor de
poveste[te Butnariuc. Are colegi care au
lupt` [i de antrenare a trupelor pentru a
[i 80 de subordona]i. |ntrebat` cine este
ac]iona integrat în vederea combaterii
cel mai de[tept dintre ei, r`spunde simplu:
mijloacelor aeriene ostile.
“Cine \[i cunoa[te meseria, `la este cel mai
Referitor la concluziile desf`[ur`rii
de[tept”.
A[a cum se \nt#mpl` \n cazul
fiec`rei arme tehnice, cei mai
apropia]i de “nevoile” complexului
VOLHOV sunt tot mai[tri militari,
me[terii batalionului.
Burcea Silviu, 36 de ani, este
maistru militar din Ro[iorii de Vede.
Este operator \nso]ire manual` \n
\n`l]ime \n cadrul echipei de lupt`.
Complexul pe care lucreaz` este din
’84, de provenien]` ruseasc`. Spune
c` func]ioneaz` [i e stabil, iar ca
dezavantaj fa]` de echipamentele
noi are timpul de trecere \n pozi]ie
de mar[ sau de lupt` mai mare.
Burcea este printre speciali[tii de
baz` ai batalionului format din peste
40 de oameni. |n ultimii ani, maxim Sublocotenent Manuela
Butnariuc, ofi]er
15 cadre au venit s` li se al`ture \n transmisionist \n cadrul
sistemul militar. “Noi ne facem batalionului
treaba din con[tiin]`, nu c` am
beneficia de vreun avantaj mateexerci]iului Istria, comandantul brig`zii,
rial”, mai spune plutonierul Burcea.
colonelul Dan Cavaleru, ne-a precizat:
El e unul din oamenii care la summitul
“A fost un exerci]iu complex, \n care
NATO a asigurat protec]ia aerian` a
Brigada 1 Rachete Sol-Aer a fost implicat`
Rom#niei. Turele au fost de 36 de ore cu
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cu tehnic` [i efective, av#nd mai multe
etape. O prim` etap` s-a lucrat preponderent la planificare, cu documente, o a doua
etap` a presupus dislocarea for]elor [i
mijloacelor din zona Bucure[tiului \n zona
Capu Midia - transport mixt, at#t pe cale
ferat`, c#t [i pe ro]i, iar o a treia etap`,
desf`[urat` aici, cu trei batalioane de
rachete sol-aer, un batalion tehnic [i un
batalion de conducere automatizat`. |n
cadrul exerci]iului “Istria”, vreme de dou`
zile, am fost implica]i [i \n exerci]iul
“{oimul”, \n care \n dubl` partid` cu colegii
no[tri de la avia]ie, am executat antrenamente pe ]inte aeriene marcate, activitate
care s-a desf`[urat \n condi]ii foarte bune.
Ambele structuri, respectiv brigada [i
bazele aeriene care au participat vor
beneficia pe viitor de lec]iile \nv`]ate oferite

Plutonierul Tiberiu Neda,
comandant ramp` lansare

[i \[i pot \ndeplini misiunea.
|ntr-adev`r, toat` lumea ar
dori ca aceast` tehnic` s`
fie schimbat`, s` avem o
tehnic` modern`, dar noi
\nc` lupt`m [i \ncerc`m s`
o exploat`m c#t mai bine
posibil pe cea pe care o
|n cabina emisie-recep]ie,
avem”.
maistrul militar cls. a II-a
Legat de bateria
Romic` Ciupitu
Hawk, prezent` \n poligon,
colonelul Cavaleru a declarat: “Aceasta nu va executa trageri p#n`
de acest exerci]iu. Ast`zi (n.r. - 27 mai) am
c#nd nu va \ncepe procesul de modernizare
marcat etapa final`, care a culminat cu
[i opera]ionalizare, dar oamenii s-au
tragerile de lupt`, \ncepute de ieri, cu o
antrenat \n condi]iile de poligon, \n special
tragere experimental`. S-au verificat
prin descoperire, fiind autodidac]i. Este un
anumite elemente componente ale
lucru pozitiv pentru c` tinerii subofi]eri [i
rachetelor de lupt`, activitate reu[it` \n
ofi]eri care \ncadreaz` aceast` tehnic`
totalitate, confirmat` [i de cei de la departasunt interesa]i s` acumuleze c#t mai multe
mentul armamente, iar ast`zi, tragerea de
cuno[tin]e. |n prezent, avem speciali[ti
lupt`. Echipele de lupt` sunt bine instruite

care se afl` la cursuri de specializare \n
Statele Unite. O parte au fost \n Olanda”.
Cu resurse p#n` \n 2015 [i urm`ri]i de
amiralul Gheorghe Marin, [eful Statului
Major General, al`turi de generalul Ion
Stanciu, [eful Statului Major al For]elor
Aeriene Rom#ne, militarii de Brigada 1
Rachete Sol-Aer “General Nicolae
D`sc`lescu” au bifat cu bine \nc` o misiune
\ndeplinit`.
|n poligon, racheti[tii se simt \n
elementul lor. Se afl` \n mediul \n
care pot demonstra ce [tiu, de ce
sunt capabili din punct de vedere
profesional. Semn`tura rachetei
cro[etat` de urma de fum spre
punctul de \nt#lnire cu ]inta
reprezint` certificatul
profesionalismului lor. |n condi]iile
exploat`rii unei tehnici cu resursa la
limit`, g`sesc tot timpul alte
provoc`ri, experiment#nd an de an
alte func]ii, alte sarcini. Din dorin]a
[i ambi]ia de a nu l`sa descoperit un
sistem care nu este \ncadrat. |n
situa]ii limit`, speciali[tii
traiectoriilor precise se sus]in
reciproc, d#nd dovada unei adev`rate
echipe. Accept#nd condi]iile grele ale
poligonului, adapt#ndu-se permanent
realit`]ilor sociale, privind cu
speran]` spre viitor.

\nc`rcarea rachetei pe rampa
de lansare

Locotenentul Aurel Cobzaru,
ofi]er cu dirijarea
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Pe parcursul a 6 zile, în perioada
05.04–10.04 a.c., \n cadrul
antrenamentului NATO de r`zboi
electronic – NEWFIP ’09, o
desf`[urare impresionant` de
for]e [i mijloace s-au prins \ntr-o
\ncle[tare... electronic`, \ntr-o
ac]iune dominat` de avantajele
ori... dezavantajele inteligen]ei
artificiale. S-au executat opera]ii
aeriene [i de r`zboi electronic
din aer [i de la sol, precum [i
opera]ii terestre de tip Air
Defence. Planificat [i condus de
NATO, antrenamentul a fost
executat de Rom#nia, cu sprijinul
For]elor Aeriene ale Greciei.

Scop [i obiective
Ultimele conflicte ale secolului trecut au
confirmat necesitatea ca ac]iunile militare s`
\nceap` prin declan[area opera]iilor de r`zboi
electronic [i a opera]iilor aeriene, urm`rinduse nimicirea avia]iei inamicului la sol [i \n aer,
cucerirea suprema]iei aeriene [i, pe m`sura
descoperirii [i localiz`rii obiectivelor din
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ANTRENAMENT COMPLEX, |N CONDI}II
SPECIFICE R~ZBOIULUI ELECTRONIC
C`pitan Mircea Barac
ad#ncime, lovirea lor cu sisteme de armament
de mare precizie.
|n aceste condi]ii, func]iile unui echipament destinat r`zboiului electronic (EW –
Electronic Warfare) sunt de a detecta, suprima
sau neutraliza mijloacele [i sistemele radar,
de comunica]ii, optoelectronice etc.
Scopul exerci]iului NEWFIP 2009, aflat la
cea de a [asea edi]ie, a constat în antrenarea
elementelor componente ale Sistemul Integrat
de Ap`rare Aerian` al NATO,
într-un mediu real de r`zboi
electronic. |n aceast` idee,
exerci]iul NEWFIP ‘09 a fost
focalizat pe antrenarea for]elor
de ap`rare aerian`, de supraveghere [i control aerian.
Pe timpul desf`[ur`rii
exerci]iului au fost exersate
tehnici pentru minimizarea
efectelor bruiajului, prin
aplicarea m`surilor de protec]ie electronic` [i îmbun`t`]irea cooper`rii la nivel
operativ [i tactic, între struc-

turi, componente, servicii [i na]iuni.
“Acest tip de antrenament, concretizat
prin punerea la dispozi]ie a mijloacelor [i
speciali[tilor NATO, reprezint` una din
formele de colaborare de care beneficiaz`
]`rile membre ale Alian]ei. Este un mod
de ac]iune prin care experien]a partenerilor
este transmis`, sub forma lec]iilor \nv`]ate,
la nivelul tuturor statelor din coali]ie”,
n e - a declarat l o c o t e n e n t - c o l o n e l u l
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Constantin Gherasim, directorul exerci]iului.

For]e [i mijloace
participante
“Este unul dintre cele mai complexe
antrenamente executate de For]ele Aeriene
Rom#ne, cu caracter multina]ional [i \ntrunit.
Personalul participant s-a antrenat potrivit unui
scenariu care a prev`zut exercitarea misiunilor
pe fondul unui intens bruiaj electronic, creat
de echipamentele specializate ale NATO.
Etapa de planificare [i de preg`tire a
antrenamentului a contabilizat o multitudine
de activit`]i, un dialog permanent \ntre
reprezentan]ii NATO [i oficialii rom#ni datorit`
num`rului mare de for]e [i mijloace implicate”,
am aflat de la maiorul Cristian Lupu, ofi]erul
de proiect al antrenamentului.
Afirma]ia maiorului Lupu este pe deplin
justificat` dac` avem \n vedere faptul c` For]ele
Aeriene Române au participat cu personal (de
stat major, navigant, nenavigant, tehnicoingineresc, de deservire, operatori, tehnici de
sisteme) [i tehnic` de lupt` (radare, avioane
MiG-21 LanceR, elicoptere IAR-330 Puma
SOCAT, complexe de rachete sol-aer). Au fost
implicate toate bazele aeriene, Brigada 1
Rachete Sol-Aer, Batalionul de R`zboi
Electronic, Batalioanele de Supraveghere

Aerian`, Batalionul de Comunica]ii Aero [i
Informatic`, Componenta Opera]ional` Aerian`
[i Centrul pentru Opera]ii Aeriene.
Caracterul multina]ional [i \ntrunit al
exerci]iului NEWFIP a fost asigurat prin
participarea Hellenic Tactical Air Force/Grecia
[i a structurilor de ap`rare ale For]elor Aeriene,
For]elor Navale [i For]elor Terestre Rom#ne.
Astfel, For]ele Navale au participat cu
fregatele M`r`[e[ti [i Regele Ferdinand [i cu
o corvet`, iar For]ele Terestre au pus la
dispozi]ie mai multe complexe GBAD –
Ground Base Air Defence.
|n hora jocului au mai fost prinse avioane
de tip F-16 ale Hellenic Air Force, sisteme
AWACS [i aeronave de tipul DA-20.
Pe timpul antrenamentului s-au executat
opera]ii aeriene \n comun cu aeronavele F-16
CER SENIN  Nr. 2 (103)  2009

ale Hellenic Air Force, opera]ii navale de tip
ADEX (atac asupra for]elor navale) [i opera]ii
terestre \n condi]ii de bruiaj.
C`pitanul Roberto Sternat s-a remarcat
pe \ntreaga perioad` a desf`[ur`rii exerci]iului,
at#t prin cuno[tin]ele de specialitate la nivelul
elicopterelor IAR-330 Puma SOCAT, c#t [i prin
sprijinul acordat \n calitate de HNS (Host Nation
Support) delega]iilor str`ine care [i-au
desf`[urat activitatea la Baza 90 Transport
Aerian.
Aspectele care au privit planificarea,
preg`tirea [i coordonarea misiunilor aeriene
executate pe timpul antrenamentului cu
aeronavele MiG-21 LanceR, au fost duse la
\ndeplinire cu maxim de profesionalism de
c`tre locotenent-comandorul George
Zamfirescu, de la Baza 86 Aerian`.
Celula de conducere a antrenamentului,
compus` din reprezentan]ii delega]iei NATO
[i reprezentan]ii categoriilor de for]e
participante, a fost sprijinit` permanent de c`tre
personalul Centrului de Opera]ii Aeriene, fapt
remarcat [i de delega]ia str`in` prezent` la
antrenament, [i a asigurat:  managementul
pretactic [i tactic al spa]iului aerian na]ional; 
coordonarea \n timp [i spa]iu a aeronavelor \n
spa]iul aerian;  monitorizarea afluirii [i
defluirii aeronavelor [i desf`[urarea antrenamentului;  asigurarea serviciului de trafic
aerian \n colaborare cu ROMATSA; 
asigurarea de sprijin logistic real.

Coordonarea tuturor activit`]ilor privind
planificarea, preg`tirea [i evaluarea particip`rii
la antrenament [i elaborarea concluziilor
rezultate a fost asigurat` de Componenta
Opera]ional` Aerian`.
Concluziile exerci]iului au eviden]iat faptul
c`, prin caracterul preponderent al ac]iunilor
de cercetare, bruiaj [i protec]ie electronic`,
specificul metodelor [i procedeelor
\ntrebuin]ate, al tehnicii din dotare [i preg`tirii
de specialitate necesare, r`zboiul electronic,
ca [i component` a r`zboiului modern,
constituie o form` important` de asigurare
strategic`, operativ` [i de lupt` care se
organizeaz` [i se execut` la nivelul tuturor
formelor ac]iunilor de lupt`, \n cadrul tuturor
categoriilor de for]e armate.

Competi]ie pentru
Memorialul Aeronauticii
{eila DUMITRESCU

La concursul public pentru realizarea
ansamblului urbanistic Memorialul Aeronauticii,
propus a fi amplasat \ntre Pia]a Aviatorilor [i Pia]a
Charles de Gaulles \n 2010, arhitectul R`zvan
Luscov a c#[tigat premiul doi, \n valoare de
11.000 lei. Locul trei a fost ocupat de arhitect
{tefania Constantinescu [i colaboratorul
Emanuela Rus. Premiul acordat \nsumeaz`
7.500 lei. Premiul unu nu s-a acordat pentru c` nu
s-au \ntrunit toate criteriile de valoare, conform
juriului. La faza final` a concursului, aflat` \n

desf`[urare, vor intra \n competi]ie cei doi arhitec]i
– Luscov [i Constantinescu, plus cei cinci arhitec]i
care au ob]inut men]iunea juriului. “Pe 26 iunie va
fi ales c#[tig`torul final al proiectului Memorialului
Aeronauticii, iar schi]ele de arhitectur`,
\mbun`t`]ite conform recomand`rilor juriului, se
vor g`si la Muzeul Avia]iei, strada Fabrica de
Glucoz` 2-4 p#n` pe 27 iulie”, a declarat Dan
Bartoc, pre[edintele Funda]iei Culturale
“Bartoc”.
Competi]ia a reunit 46 de proiecte de solu]ii
de amenajare urbanistic` general`, din care 44 au
intrat la jurizare. Din juriu au f`cut parte Dan
Alexandru Bartoc, pre[edintele Funda]iei Culturale
“Bartoc”, arhitec]ii {tefan B#lici [i Liviu Dobre,
arhitect-[ef adjunct, reprezentant al Prim`riei
Municipiului Bucure[ti, Dan Had#rc`,
reprezentant al Autorit`]ii Aeronautice Civile
Rom#ne, arhitect Vasile Mitrea, reprezentant
desemnat de Ordinul Arhitec]ilor din Rom#nia,
criticul de art` Mihai Oroveanu, reprezentantul
desemnat de Universitatea de Arhitectur` [i
Urbanism, arhitect Romeo Simira[ [i cel al
Prim`riei Municipiului Bucure[ti, arhitect Diana
Olteanu.
Obiectivele concursului au fost, printre altele,
realizarea [i amplasarea unui ansamblu de piese
de art` monumental`, cu numele personalit`]ilor
comemorate, amenajarea spa]iului public destinat
promenadei cu alei, spa]ii plantate, mobilier urban
iluminat conform exigen]elor contemporane [i
ridicarea statutului urbanistic al Bulevardului
Aviatorilor.
Aceast` ini]iativ` se \ncadreaz` \ntr-un alt
proiect de comemorare a 75 de ani de la
inaugurarea, pe data de 20 iulie 1935, a
Monumentului Eroilor Aerului.
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ARMATA {I BISERICA

PELERINAJ OST~{ESC
A[a cum se obi[nuie[te în fiecare
an în perioada dinaintea |nvierii
Domnului, la mijlocul lunii aprilie, un
grup de persoane (cadre militare [i
personal civil contractual) din Statul
Major al For]elor Aeriene a efectuat un
pelerinaj la M`n`stirea Dintr-un Lemn
din jude]ul Vâlcea. Cu aceast` ocazie,
cei prezen]i au vizitat bisericu]a de lemn,
biserica de piatr`, muzeul m`n`stirii,
Casa Domneasc`, s-au închinat [i rugat
la icoana Maicii Domnului [i, nu în
ultimul rând, au adus daruri pentru
sfântul a[ez`mânt monahal.
Delega]ia a fost condus` de [eful Statului
Major al For]elor Aeriene, general-maior dr
dr..
Ion-Aurel Stanciu, [i de [eful Statului Major
al For]elor Navale, contraamiral Dorin
D`nil`.
Grupul nostru de slujitori ai For]elor Aeriene a
pornit în pelerinaj la una dintre cele mai vechi,
frumoase, grandioase [i cu o via]` duhovniceasc`
îmbun`t`]it` – M`n`stirea Dintr-un Lemn, într-o zi
de la mijlocul lui prier, c#nd razele soarelui s-au
hot`r#t s` participe la marea s`rb`toare a
cre[tin`t`]ii. Dup` câteva ore de [erpuit cu
microbuzul într-un trafic sufocat de realitatea luptei
cotidiene a omului pentru existen]`, dar [i a preg`tirilor de s`rb`tori, am ajuns la destina]ie. Dintr-o
dat`, cu to]ii am fost surprin[i de sentimentul faptului
c` am intrat într-o alt` lume.
Chiar la intrare, ne întâmpin` turla
m`n`stirii, în spatele c`reia ni se descoper`
biserica zvelt`, alb` [i mândr` în toat` splendoarea ei. Aici se ]in slujbele biserice[ti, culminând cu dumnezeiasca Sf. Liturghie, aici se
înal]` imnuri [i cânt`ri bizantine, prin glasurile
tinerelor înve[mântate în negru, aici este izvorul sfin]eniei. M`icu]ele de aici poart`
necontenit, dar nu cu u[urin]`, firul rug`ciunilor
de zi [i de noapte [i privegheaz` candelele
sfinte, aprinse cu câteva sute de ani în urm`.
Înaint`m cu pa[i sfio[i spre interiorul
m`n`stirii. Pe de o parte, frumuse]ea bisericii,
ordinea, cur`]enia, elegan]a, pe de alt` parte,
frumuse]ea naturii înconjur`toare, lini[tea tainic`
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[i ap`s`toare, dar bucur`toare pentru suflet, toate
ne d`deau fiorul unei înalte tr`iri spirituale. Odat`
p`truns în incinta m`n`stirii, str`inul n-ar b`nui c`
în aceast` cetate împodobit` cu flori de toate
culorile, cu o stare de spirit caracteristic` rigorii [i
ascult`rii, se g`sesc fiin]e care privegheaz` într-o
necontenit` împletire a muncii cu rug`ciunea [i
c` albe sunt nop]ile lor în timp ce toaca ocole[te
biserica.
Am fost întâmpina]i de preacuvioasa
maic` stare]`, stavrofora Emanuela Oprea,
al`turi de un sobor de maici.
– “Bine a]i venit cu pace”, abia deslu[im
cuvintele maicii stare]e, cople[it` [i ea de emo]ia
revederii.
Am vizitat împreun` cu maica stare]` [i sora
Sofia, care este ghidul m`n`stirii, bisericu]a de
lemn, biserica de piatr`, muzeul, Casa
Domneasc`, precum [i minunata ser` a
m`n`stirii, menit` s` aprovizioneze cu legume
proaspete buc`t`ria, aproape în tot timpul anului.
Apoi, au urmat clipe de medita]ie [i rug`ciune.
Am purtat o discu]ie cu
maica stare]`, care a
avut bun`voin]a s` ne
pun` la curent cu
activit`]ile [i greut`]ile
m`n`stirii, de faptul c`
s-au ob]inut aprob`rile
[i fondurile necesare
pentru
începerea
construc]iei unei noi
biserici, c` a avut loc
sfin]irea locului unde
urmeaz` s` se ridice o
nou` biseric`, de c`tre
PS Gherasim, episcopul
Râmnicului, împreun` Spre Bisericu]a
cu un sobor de preo]i, a Dintr-un Lemn
fost confec]ionat` o
ram` special` pentru icoana Maicii Domnului,
precum [i cu evenimentele mai importante ce
au avut loc în anul precedent. Întreaga sa via]`
monahal` o împarte între rug`ciune [i misiune,
între lini[te [i ascultare, între supraveghere,
laud`, mustrare [i c`l`uzirea m`icu]elor [i
mirenilor pe calea mântuirii.

Pagini realizate de
c`pitan-comandor
{tefan POPA

– Bucuria noastr` cea mare – spune
stare]a – a fost în postul Na[terii Domnului,
cînd au îmbr`cat, cu n`dejdea mântuirii, haina
îngerescului chip dou` surori din cadrul ob[tii
noastre.
La plecare am luat cuvânt de folos de la
maica stare]` [i binecuvântare de la
Preacuviosul P`rinte arhimandrit doctor
Chesarie Gheorghescu [i P`rintele
Protosinghel Ghenadie Gogu, duhovnicii
m`n`stirii.
M`icu]ele M`n`stirii Dintr-un Lemn, p`zind
cu sfin]enie înd`tinatele pravile, tr`iesc ca întro familie în care s`l`[luie[te duhul comuniunii.
Urmând tradi]ia ortodox`, maicile de aici îmbin`
munca fizic` la diferite ascult`ri cu tr`irea
duhovniceasc`, precum [i cu truda pe t`râm
cultural. Astfel, dup` o munc` asidu` de
cercet`ri, c`ut`ri [i descoperiri a izvoarelor [i

surselor istorice din arhiva m`n`stirii, a
episcopiei, [i nu numai, dou` surori licen]iate
în teologie [i sub directa coordonare a maicii
stare]e au reu[it s` alc`tuiasc` o monumental`
lucrare monografic` – „Monografia M`n`stirii
Dintr-un Lemn”.
CER SENIN  Nr. 2 (103)  2009

COMEMORARE
Toate acestea reprezint` motivele pentru care
recuno[tin]a noastr` nu va fi \ndeajuns pentru tot ce
au f`cut [i \ndurat majoritatea aviatorilor care au
sc`pat tirului inamic al acelor vremi.
Funda]ia noastr` este m#ndr` s` aib` ca membri
de onoare cele dou` personalit`]i pentru care nu am
precupe]it nici un efort spre a-i readuce \n con[tiin]a
public`, bucur#ndu-se \ntotdeuna de aten]ia noastr`
special`. Eroicele lor fapte din timpul r`zboiului
demonstreaz` cu prisosin]` valoarea avia]iei militare
romane. Al`turi de ace[tia s-au aflat al]i mari aviatori
precum Constantin Cantacuzino, Ion Milu, Ion
Mucenic`, Tudor Greceanu [i mul]i al]ii, [tiu]i sau
ne[tiu]i”.

REMEMBER CU STATUT EROIC
Plutonier major Sorin S~FTOIU
Pe 17 mai, la Bac`u, aviatori, veterani [i invita]i
fel de tranzac]ie. Un militar de carier` des`v#r[it
s-au reunit s` \l aniverseze pe c`pitanul aviator al
care nu putea sub nici o form` s` conceap` vreo
Grupului 9 al Avia]iei de V#n`toare, Alexandru
abdicare de la onoarea de osta[ al Armatei Rom#ne.
{erb`nescu, erou c`zut la datorie \n cel de-al Doilea
Avia]ia de v#n`toare a fost voca]ia lui – a fost ca un
R`zboi Mondial. C#teva din ultimele izb#nzi ale celui
meteorit. Pre]ul vie]ii \l datoreaz` cel mai adesea
care a murit \n diminea]a zilei de 18 august 1944 ar fi
lupt`torii, el fiind apanajul neamului rom#nesc.
dobor#rea a 24 de avioane inamice, cinci bombardiere,
{erb`nescu nu a f`cut rabat de la acest principiu”.
iar asta cu numai 26 de aparate aflate sub conducerea
Pre[edinta Funda]iei “Erou C`pitan Aviator
celui pe care mare[alul Ion Antonescu abia \l numise
Alexandru {erb`nescu”, doamna Eleonora
Arb`na[, a elogiat activitatea pilotului {erb`nescu
aghiotantul s`u.
Evenimentul, organizat de Funda]ia “Erou C`pitan
[i i-a felicitat pe cei doi generali s`rb`tori]i, colegii
Aviator Alexandru {erb`nescu”, cu sprijinul Statului
eroului: “S`rb`toarea aniversar` de ast`zi \n onoarea
Major al For]elor Aeriene, a marcat 97 de ani de la
domnilor generali contureaz` cu fire aurite toat` fila
na[terea eroului [i, totodat`, i-a s`rb`torit [i pe doi
pe care noi o scriem ast`zi. D`ruirea [i pasiunea
supravie]uitori ai Grupului 9 Avia]ie, generalii de
pentru zbor, dar [i iubirea de neam le-au dat puterea
flotil` aerian` Ion Dobran [i Dan Stoian
Stoian,
s` p`streze \n suflet, la loc de mare cinste, actele
camarazi de arme cu {erb`nescu.
de curaj din perioada r`zboiului, dar [i dureroasa
“Cine \[i mai aminte[te de cele peste 40 de
pierdere a multor camarazi. Pentru activitatea
g`uri din carlinga avionului lui Alexandru? Cine \[i
desf`[urat` pe front s-au bucurat \n egal` m`sur` de
mai aminte[te c` noi nu am luptat
pentru Stalin sau Hitler, ci pentru
}ara Rom#neasc`? Noi am fost \n
permanen]` sub m#na destinului
transpus` mai mereu \n lumina
rachetei ro[ii care semnaliza
decolarea”, a rememorat generalul
(r) Dan Stoian.
Prezent la ceremonia desf`[urat` la Baza 95 Aerian` de la
Bac`u, ce poart` numele eroului
{erb`nescu, generalul de flotil`
aerian`
Virgil
Ristea,
a
exprimat simplu importan]a comemor`rii. “Datorit` lor, a acestor
Generalul de flotil` aerian` Virgil Ristea , felicit#ndui
camarazi ai no[tri, am \nv`]at ce
pe camarazii de arme ai eroului aviator Alexandru
\nseamn` s` lup]i pentru un ]el \n
{erb`nescu, generalii de flotil` aerian` (r) Dan
via]`, ce \nseamn` s` fii devotat
Stoian [i Ion Dobran
trup [i suflet armei avia]ie, ce
\nseamn` s` nu pui nimic mai presus de dragostea
aprecierile comandan]ilor, iar pentru faptele de arme
de patrie. Cel care s-a jertfit [i cei care au supravie]uit
au fost distin[i cu diferite ordine [i medalii.
au f`cut-o pentru noi, pentru ca noi s` avem
Dup` r`zboi, sistemul totalitar i-a “recompensat”
descoperit` baza credin]ei \n spiritul rom#nesc [i a
din p`cate cu scoaterea din cadrele active ale armatei
profesionalismului militarilor”, a spus loc]iitorul [efului
pres`r#ndu-le via]a cu pu]ine bucurii [i mult` durere.
Statului Major al For]elor Aeriene.
Nu vom putea nicic#nd \n]elege ra]iunea pentru care
Generalul de flotil` aerian` (r) Dan
datoria \mplinit` a militarului de carier`, precum cele
Dobran l-a evocat [i el pe eroul care nu mai este:
dou` personalit`]i pe care le anivers`m aici, al`turi
“{erb`nescu a r`mas \n con[tiin]a tuturor drept
de spiritul av. {erb`nescu, i-au f`cut s` \ndure o
simbolul avia]iei militare, fiind un str`lucit zbur`tor,
perioad` de multe umilin]e rezultate din ignoran]a
profesionist [i d#rz lupt`tor. Sim]ul datoriei de om,
sistemului viciat de atunci, instalat \n ]ara pe care
camarad [i mare patriot nu f`ceau obiectul nici unui
ei au ap`rat-o.
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Scrisoare din 1941, scris` de locotenentul
{erb`nescu elevului Mirel Stoenescu de la {coala
de Ofi]eri Avia]ie, Turnu Severin, citit` de doamna
Eleonora Arb`na[, pre[edinta Funda]iei “Erou
C`pitan Aviator Alexandru {erb`nescu”, \n fa]a
\ntregii asisten]e
Domnului Elev adjutant, [ef aviator Stoenescu
Mirel
{coala de Ofi]eri Avia]ie, Turnu Severin.
Ro[iori de Vede, 14.IX.1941
Drag` Mirele,
R#ndurile tale - izvor discret [i delicat de
via]`, dincolo de obi[nuit, mugurul unei flori rare [i
totu[i existente, \mi alimenteaz` av#nturile [i
convingerile mele, cinstite, drepte [i adev`rate,
leg`n#du-mi \ntreaga mea fiin]` \ntr-un ritm viu [i
de foarte pu]ini cunoscut, \ntr-un ritm sigur al
omului con[tient de el [i sigur de orice \nf`ptuire.
M` bucur, b`iatule drag, ca sufletul t`u ales
[i delicat, trebuie s` fie \ncercat [i zbuciumat, la
o v#rst` c#nd, c`lirea existen]ei noastre cap`t`
un coeficient de cea mai mare valoare. Calit`]ile
native ale sufletului t`u curat [i bun, \nv`]`turile
s`n`toase c`p`tate p#n` acum s` fie un
impermeabil tuturor celorlalte st`ri cu tendin]e de
transformare [i greu, drept [i nerecunoscut de
foarte mul]i; numai \n acest fel vei reu[i s` nu
cazi, r`m#n#nd izvor de n`zuin]i [i via]` pentru
oameni.
Mirele, tu e[ti un b`iat bun; p`streaz`-te \n
forma \n care am vrut s` v` v`d pe to]i,
independent de pre]ul ce va trebui s` acorzi –
\ntru men]inerea ta – pe aceast` culme; d`-]i f`r`
ezitare chiar via]a, dac` adevarul – pentru izb#nda
luminii lui, cinstea –pentru triumful frumuse]ii ei,
dreptatea – pentru m`re]ia ei, dincolo de zbuciumul
vie]uitoarelor umane, ]i-o cere.
Nu te mul]umi cu via]a a[a cum ]i se ofer`,
braveaz` \n lupt`, izb#nda va fi cu tine. Crede
neclintit \n [efii t`i buni [i r`spl`te[te-le totdeuna
\ncrederea ce ]i-o acord`. Fii \n]eleg`tor cu to]i
oamenii care evit` sl`biciunea; nu-]i apleca [i
\ncovoia spatele pentru satisfacerea unor interese
\n care lumina adev`rului [i a caracterului este
absent`; c#nd o vei face, po]i s`-]i ridici via]a,
c`ci chem`rii pentru care te-ai preg`tit nu-i vei
mai fi folositor.
Credin]a mea \n tine s`-]i fie un \ndemn \n
lupta pe care abia ai \nceput-o.
Nu-]i uita comandan]ii, de orice treapt` [i
crede \n lumina adev`rului – la acest g#nd – \]i
trimit cele mai bune ur`ri ale mele.
Semneaz` locotenent Alexandru {erb`nescu
Un an mai t#rziu, elevul Stoenescu absolvea
[coala de ofi]eri de avia]ie ca [ef de promo]ie
dintr-un total de 71 de absolven]i – personal
navigant.
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IN MEMORIAM

General-maior Marinel Nicolae
21 septembrie 1950 – 01 aprilie 2009

UN ULTIM
DRUM... UN
ULTIM ONOR!
Niciodat` prim`vara nu a adus mai
mult` triste]e în sufletele personalului
din For]ele Aeriene. Pentru o clip`,
razele soarelui de atâtea ori solii ale
rena[terii, ale bucuriei suflete[ti, au
fost înghe]ate de mâhnirea profund`
din inimile noastre. Grijile cotidiene au
devenit pentru o vreme atemporale,
estompate de for]a destinului care sa dovedit, de aceast` dat`, nedrept
de crud.
Statul Major al For]elor Aeriene,
to]i cei care l-au cunoscut [i iubit pe
generalul-maior (r) Marinel Nicolae
sunt în doliu.
Vestea încet`rii din via]` a celui ce
a fost un eminent ofi]er de stat major,
un OM de o mare noble]e sufleteasc`,
un camarad de excep]ie [i, cu
siguran]` cel mai iubit dintre generali,
ne-a produs o enorm` triste]e.
...
Biografia sa, onorat` de fapte
demne de cele mai înalte aprecieri, a
constituit [i va constitui prin ani, un
model de via]` închinat`, cu abnega]ie
[i d`ruire total`, slujirii For]elor
Aeriene Rom#ne.
Venit pe lume la 21 septembrie
1950, la Giurgiu, urbea mângâiat` de
curgerea milenar` a Dun`rii, ireversibil` precum valurile vie]ii, t#n`rul
Marinel Nicolae a îmbr`]i[at, în 1972,
dup` absolvirea {colii de Ofi]eri de
Radioloca]ie, cariera militar`.
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Dup` ce a îndeplinit cu succes o
serie de func]ii de comand`, avansând
pân` la nivelul de comandant al unei
brig`zi de radioloca]ie, ofi]erul Marinel
Nicolae [i-a dedicat cea mai mare
parte a activit`]ii sale muncii tenace
în statele majore ale e[aloanelor
superioare din For]ele Aeriene. A
dovedit calit`]i deosebite în acest domeniu de mare însemn`tate în
structurile militare, fapt ce a determinat numirea sa, în anul 2003, în
func]ia de [ef al Resurselor Statului
Major al For]elor Aeriene, func]ie pe
care a exercitat-o cu un dezvoltat spirit
de r`spundere, cu pasiune, cu
profesionalism, pân` la trecerea în
rezerv`.
...
Omul [i ofi]erul Marinel Nicolae [ia f`cut ideal [i crez din realizarea cu
con[tiinciozitate, demnitate [i onoare
a sarcinilor ce i-au revenit. Preg`tirea
sa militar` temeinic` [i viziunea clar`
asupra complexit`]ii fenomenului
militar contemporan [i, în context, a
rolului [i misiunilor For]elor Aeriene,
au contribuit decisiv, prin prisma
func]iilor îndeplinite, la crearea unei
structuri omogene, puternice, cu o
for]` de ac]iune [i reac]ie rapide.
Devotamentul [i d`ruirea, pasiunea puse în exerci]iul slujirii Armatei

Române, în general, al For]elor
Aeriene, în special, sunt doar câteva
din elementele constitutive ale
imaginii cu care ne-a obi[nuit domnia
sa.
Noi, colaboratorii s`i apropia]i,
i - am remarcat [i apreciat stilul
dinamic, combativ, capacitatea de a
[ti s` lucreze cu oamenii, disponibilitatea de promovare a spiritului de
echip`, receptivitatea [i fair-play-ul la
sugestii [i la obiec]iuni.
Între tr`s`turile sale esen]iale
trebuie men]ionat` voca]ia de
constructor, de deschiz`tor de
drumuri, care nu agreeaz` rutina [i

nu se las` dus de vreme. S-a remarcat
drept omul care a indicat direc]ia cea
bun`, prin scopuri [i obiective viabile
oric`rei ac]iuni. A avut harul de a
atrage oamenii la împlinirea lor, de
a-i face s` se simt` p`rta[i deopotriv`
la ini]ierea [i finalizarea unor concep]ii [i idei noi.
Stilul s`u de munc`, dominat de
un permanent sim] al noului, puterea
[i capacitatea de analiz` [i sintez`,
sobrietatea [i exigen]a dreapt` l-au
impus, cu elegan]`, drept un partener
de discu]ii gata s` participe activ la
elaborarea de solu]ii.
Prin atitudinea exprimat` deschis,
franc, a reu[it s` ofere militarilor pe
care i-a îndrumat, indiferent de semnul
de arm` pe care l-au avut pe um`r,
indiferent de corpul din care au f`cut
parte, un exemplu demn de urmat,
i-a f`cut s` cread` c` totul este
posibil. Generalul Nicolae reu[ea s`-i
asculte deopotriv` pe to]i cei care
aveau o problem` de rezolvat, fie
personal`, fie de serviciu. De fiecare
dat` avea o vorb` bun` la dânsul, un
sfat încurajator sau un zâmbet care
însemna c` pentru orice exist` o
solu]ie.
Pentru toate acestea v` mul]umim,
domnule general, înc` o dat`!
Simbolica “u[`“ pe care destinul o
închide ast`zi, ne las` pe noi,
cei care v-am cunoscut, mai
s`raci suflete[te. Ve]i r`mâne
ve[nic, domnule general, în
inimile noastre, drept un lider
apreciat, un camarad de
n`dejde [i, nu în ultimul rând,
un prieten la care ne vom
gândi mereu.
...
V` vom cinsti, iubite
comandant, cu respectul [i
gratitudinea unor oameni mai
s`raci la suflet [i mai pu]ini la
num`r. V` vom respecta, cu
sentimentul c` nu vom reu[i
s` atingem echilibrul perfect între
meserie, pasiune [i devotament, a[a
cum visa]i, în rarele momente de
reverie pe care vi le permitea]i.
Cu durere în suflet [i cu inimile
cernite suntem al`turi de familia greu
încercat`, pe care o asigur`m de toat`
compasiunea [i sprijinul nostru.
Amintirea neobositului nostru
camarad [i prieten, generalul-maior
Marinel Nicolae, va d`inui de-a pururi
în inimile noastre.
Adio, domnule general!
Dumnezeu s` v` aib` în paza [i în
suprema Sa ocrotire!
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ITINERAR AERONAUTIC ARPIA
|N REPUBLICA CEH~
General (r) Iosif RUS
Dup` o c`l`torie de 1.400 km efectuat` cu
autoturismul, timp de dou` zile de mers p#n` la Praga,
cu o oprire de salut la Asocia]ia Aviatorilor din Ungaria,
\mpreun` cu c`pitan-comandorul (r) Aurelian C\]oiu,
pre[edintele ARPIA, filiala Timi[oara, aveam s` lu`m
parte, \n zilele de 13 [i 14 noiembrie 2008, la dou`
evenimente aeronautice deosebite: Sesiunea de toamn`
a Comitetului Director al Parteneriatului European al
Asocia]iilor Aeronautice (EPAA) [i apoi, s` fim onora]i
cu invita]ia de a participa la activit`]ile prilejuite de
\mplinirea a 90 de ani de la \nfiin]area Avia]iei Militare
[i a Asocia]iei Aviatorilor din Cehia (Cehoslovacia).
Primul eveniment, Sesiunea EPAA, s-a derulat
la Clubul Aviatorilor din Praga [i a avut ca ordine de
zi: aprobarea unor modific`ri [i complet`ri la Statutul
EPAA [i la Manualul de Referin]` (Regulamentul de
aplicare); raportul financiar cu cheltuielile efectuate
\n octombrie 2008 la Simpozionul Aeronautic
Interna]ional de la Paris; discutarea [i aprobarea cererii
[i recomand`rilor de primire \n EPAA a Asocia]iei
Aviatorilor din Olanda; predarea de c`tre Fran]a [i
preluarea pre[edin]iei EPAA pentru 2009 [i 2010, de
c`tre Germania. |n context, au fost semnate unele
documente de colaborare cu partenerii din Bulgaria:
Protocolul de colaborare, Planul de cooperare \n

conducerea colonelului (r) ing. Stanislav Filip,
pre[edinte al AARC, cu un ceremonial militar [i
depuneri de coroane la Monumentul Aviatorilor din
Praga. Au fost prezente personalit`]i din Armata
Republicii Cehe, din SMFA [i din asocia]iile veteranilor
de r`zboi, a cadrelor militare \n rezerv` [i retragere,
reprezentan]ii Asocia]iei Aviatorlor din Cehia [i a celor
din Slovacia, cet`]eni din capitala ceh`, o gard` de
onoare [i fanfara militar`.
Semnifica]ia [i importan]a evenimentului au fost
evocate de c`tre colonelul (r) Stanislav Filip [i
generalul-maior ing. Ladisav Minarik, [eful Statului
Major al For]elor Aeriene din Cehia. Au urmat mesaje
de salut din partea colonelului André Geoffroy,
pre[edintele EPAA [i al organiza]iei aviatorilor francezi
– ANORAA, a colonelului ing. Miroslav Grega,
pre[edintele Asocia]iei Aviatorilor din Slovacia [i al
ARPIA, prezentat \n limba ceh` de colonelul Jiri
Macura, membru al Comitetului Director, precum [i
alte mesaje ale unor organisme na]ionale din Cehia.
|n finalul adun`rii festive s-au \nm#nat diplome,
decora]ii, medalii, insigne [i plachete unor personalit`]i
civile [i militare din avia]ia ]`rii, precum [i tuturor
invita]ilor de peste hotare. Pentru dezvoltarea rela]iilor
aeronautice bilaterale [i partenere, precum [i pentru

Generalul (r) Iosif Rus a oferit col.
ing. Stanislav Filip, pre[edintele
Asocia]iei Aviatorilor din Cehia,
Diploma [i Emblema de Onoare a
For]elor Aeriene Rom#ne

perioada 2009–2014 [i Programul vizitei unei delega]ii
din Asocia]ia Aviatorilor din ]ara vecin`, sucursala
Plevna \n Rom#nia, la ARPIA, filiala Buz`u.
Partea a dou` a prezen]ei delega]iei ARPIA la
Praga a fost motivat` de un moment deosebit de
semnificativ [i a constat \n participarea tuturor
invita]ilor EPAA la activit`]ile prilejuite de aniversarea
a 90 de ani de la crearea Avia]iei Militare (For]ele
Aeriene) a Cehiei (Cehoslovaciei). Activit`]ile au
\nceput \n diminea]a zilei de 14 octombrie sub
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m`surile luate \n cunoa[terea contribu]iei rom#nilor
\n afirmarea aeronauticii europene [i interna]ionale,
delega]ia rom#n` a oferit, \n numele [efului Statului
Major al For]elor Aeriene Rom#ne, domnului colonel
ing. Stanislav Filip, pre[edintele Asocia]iei Aviatorilor
din Cehia, Diploma [i Emblema de Onoare a
For]elor Aeriene Rom#ne.
Programul a continuat, dup` o pauz` de pr#nz,
cu o vizit` la Muzeul Avia]iei de la Kbely, situat l#ng`
Praga. Muzeul cuprinde o colec]ie de peste 300 de
avioane [i, \n plus, motoare, planoare, elicoptere,
para[ute, echipamente de avia]ie [.a. Poate \ntr-un
num`r viitor vom descrie mai pe larg aceast` institu]ie
denumit` Letecké muzeum Kbely.

Î

n perioada 02–04 aprilie 2009,
Academia For]elor Aeriene
„Henri Coand`“ a organizat cea
de-a XI-a edi]ie a Sesiunii anuale de
comunic`ri a cercurilor [tiin]ifice
studen]e[ti „AFASTUD–2009".
Manifestarea [i-a propus [i a reu[it
s` reuneasc` studen]i atât din institu]iile

Academia For]elor Aeriene “Henri Coand`”

“AFASTUD – 2009”
C`pitan C`t`lin CIOAC~

militare de înv`]`mânt superior, cât [i
din cele mai importante centre universitare din ]ar`, convin[i fiind c`
implicarea lor \n activitatea de cercetare
[tiin]ific` se va constitui \ntr-o binevenit`
recunoa[tere [i promovare a valorilor
universitare autentice.
La reuniune au fost prezentate [i
s-au discutat rezultate originale ob]inute
în urm`toarele arii tematice: [tiin]e
militare [i management; [tiin]e umaniste, sociale [i politice; [tiin]e exacte [i
inginere[ti; armament [i tehnic`
militar`. Au participat 120 de studen]i
din institu]ii universitare militare [i
civile, precum: Academia For]elor
Navale „Mircea cel B`trân”, Academia
For]elor Terestre „Nicolae B`lcescu”,
Academia Tehnic` Militar`, Academia
Na]ional` de Informa]ii, Universitatea
„Transilvania” Bra[ov, Universitatea
„Petrol [i Gaze” Ploie[ti etc.
Lucr`rile s-au ridicat la un înalt nivel
[tiin]ific, remarcându-se prin originalitate, actualitate [i sistematizare,
urm`toarele: „Aspecte legate de utilizarea armelor cu microunde”, autor
Iustin ACHIRICESEI – Academia
For]elor Aeriene „Henri Coand`“;
„Criterii jurnalistice de selec]ie [i
ierarhizare a realit`]ii. Corup]ia ca [tire”,
autor Georgiana GHERMAN – Academia Na]ional` de Informa]ii; „Analiza
valoric` în proiectarea produselor”,
autor Stelian CERNAT – Universitatea
„Transilvania” Bra[ov.
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Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la
catastrofa aerian` în care avionul
supersonic de vân`toare cu dubl`
comand` pilotat de c`tre pilotulscriitor locotenent-colonel av. Doru
Davidovici [i locotenentul major
Dumitru Petra s-a pr`bu[it în
proximitatea Bazei 86 Aerian`
Fete[ti, pr`bu[ire soldat` cu decesul
ambilor pilo]i, Asocia]ia “Aripi
Române[ti”, cu sprijinul Statului
Major al For]elor Aeriene [i al
Muzeului Avia]iei, a organizat ample
manifest`ri comemorative ale
memoriei pilotului-scriitor Doru
Davidovici în multiple loca]ii din
Bucure[ti [i din ]ar`.

În gr`dinile de piatr`, dup`
dou`zeci de ani...
Norii cenu[ii ai plafonului compact
mitraliau Bucure[tiul cu pic`turi m`runte [i
dese, imprimând ora[ului o min` posomorât`
ce-i accentua cenu[iul ce înc`-l mai caracterizeaz`.
Apa cerului se cernea ritmic peste grupul
de oameni întins pe toat` lungimea aleii
aviatorilor din Cimitirul Militar Ghencea. Era a
doua zi de Pa[te, o zi altfel destul de lini[tit`
pentru locul de odihn` ve[nic` al celor ce-au
purtat o via]` haina militar`.
Centrul aten]iei grupului de oameni
ascun[i sub umbrele sau înfruntând viteje[te
ploaia, unii mai tineri, al]ii mai în vârst`, îl
reprezenta un mormânt atipic, ce în loc de cruce
avea la c`p`tâi o piatr` sculptat`, pe care se
{tefan Davidovici, fiul lui
Doru Davidovici, [i
comandorul Constantin
Dobre, comandantul Bazei
86 Aerian` Fete[ti

putea citi un nume [i sub care era stilizat un
avion cu arip` delta, form` cunoscut` iubitorilor
avia]iei române[ti [i nu numai. Numele t`iat în
piatr` era DORU DAVIDOVICI, iar avionul cu
aripile avântate spre înapoi era MiG-ul 21.
Mormântul atipic acoperit de flori ce
cre[teau chiar din mijlocul lui, aproape
ascunzând ochilor piatra funerar`, purta urmele
trecerii celor pentru care timpul scurs nu a [ters
din memorie imaginea celui ce a r`mas cunoscut
în istorie drept “pilotul-scriitor” Doru Davidovici,
florile [i lumân`rile g`sindu-se în num`r mare
pe suprafa]a locului de odihn`. Chiar dac` ploaia
se înc`p`]âna s` continue s` cad`, unele dintre
lumân`ri refuzau s` se sting`, ca ]inute în via]`
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PILO}II NU MOR NICIODAT~,
EI DECOLEAZ~ {I NU SE MAI ÎNTORC

20 de ani de la ultima decolare a lui
DORU DAVIDOVICI (1945-1989)
Alin C. IONESCU
de o energie stranie. O coroan` de flori depus`
de reprezentan]i ai Statului Major al For]elor
Aeriene, precum [i dou` jerbe de flori, una din
partea Muzeului Avia]iei din Bucure[ti, iar
cealalt` din partea Asocia]iei “Aripi Române[ti”,
ini]iatorul [i organizatorul activit`]ilor de
comemorare, str`juiau mormântul atipic, invadat
de vegeta]ie [i sc`ldat de priviri calde, ce
încercau s` fixeze în memorie momentul [i s`l p`streze în inimi ca pe o certitudine: românii
[tiu s`-[i cinsteasc` valorile...
Familia pilotului-scriitor, venit` din
str`in`tate strict pentru aceast` zi, a p`strat un
moment de reculegere,
împreun` cu to]i cei prezen]i, în amintirea celui ce
a fost iubit tat`, fiu, so]...
Celor veni]i de departe,
printre care {tefan (fiul),
Irina (fiica), Agnes (so]ia),
li se citea emo]ia pe fe]e [i
li se ghicea tumultul interior
în glasuri. Cu ochii umezi
[i voci nu prea sigure pe ele
au salutat [i mul]umit celor
prezen]i, îmbr`]i[ând vechi
prieteni [i cuno[tin]e.
Încheierea activit`]ilor
de la Cimitirul Militar
Ghencea a dat prilejul unei
alte demonstra]ii de pre]uire
[i cinstire a memoriei unui om remarcabil cum
a fost Doru, un exemplu pentru noi to]i, [i
anume un survol „in memoriam” al unui avion
YAK-52 TW, pilotat de c`tre Dan {tef`nescu,
membru al forma]iei de înalt` acroba]ie „Iac`rii
Acroba]i”.

La aripa „B`trânei Doamne”
Ploaia st`tuse atunci când am ajuns la
Muzeul Avia]iei din Bucure[ti. Norii cenu[ii
î[i v`rsaser` con]inutul, iar acum pluteau
nep`s`tori [i inofensivi.
Comandorul Paul Sandachi, directorul

Muzeului Avia]iei, a deschis oficial activit`]ile
comemorative stabilite pentru aceast` loca]ie.
Dup` discursul de deschidere al domniei sale,
rând pe rând, introdu[i de domnul comandor
Sandachi, au luat cuvântul pentru a rosti scurte
discursuri, domnii general-maior (r)
Dumitru-Dorin Prunariu [i general-colonel
(r) Iosif Rus, evocând în cuvinte pu]ine, dar
cuprinz`toare, amintirea Omului [i Pilotului
Doru Davidovici, stârnind un sentiment de
emo]ie [i c`ldur` în inimile celor prezen]i, ce
se citea clar pe fe]e [i se ghicea în gesturi.
Aplauzele izbucneau dup` fiecare discurs,
întrerupând temporar [irul de fotografii.
Intensitatea lor crescând` tr`da tumultul
interior al tuturor celor prezen]i acolo, în curtea
Muzeului Avia]iei, lâng` MiG-ul 21 U-400 cu
num`rul de bord 1120, cunoscut` de to]i cei
ce iubesc aripile române[ti drept „B`trâna
Doamn`“, a[teptând momentul culminant.
Zona expozi]iei a devenit brusc
neînc`p`toare pentru zecile de invita]i, în timp
ce discursul domnului Alexandru Mironov,
personalitate binecunoscut` tuturor consumatorilor de carte, [tiin]` [i cultur` în general, a
]inut imobili invita]ii minute bune în [ir. Domnul
Mironov ne-a vorbit cu c`ldur` despre c`r]ile
lui Doru, despre impactul lor asupra min]ii
cititorului, despre modul unic în care el a
portretizat Avia]ia Militar` Român` [i zborul la
vân`toare.
Activit`]ile de la Muzeul Avia]iei au fost
dominate de imaginea lui {tefan Davidovici,
un Doru tân`r cu o privire intens` [i
str`pung`toare, cu un zâmbet sfios [i cald, ce
nu i s-a [ters de pe figur` pe tot parcursul zilei,
imprimându-se în min]ile tuturor celor prezen]i,
ca un tablou de Ion }ar`lung`.

Acolo, în inima

B`r`ganului
Am pornit încet, cu ofrandele de flori în
bra]e, urmându-l pe comandorul Dobre. Grâul
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ne ajungea pân` la jum`tatea gambei. Mai toat`
noaptea trecut` plouase, poate chiar [i
diminea]a, a[a c` era acoperit de stropi mari
de ap`. Chiar dac` m-am felicitat în gând pentru
inspira]ia de a m` fi înc`l]at corespunz`tor pentru
aceast` zi, dup` câteva zeci de metri am început
s` simt r`ceala apei intrându-mi cine [tie pe
unde în bocanci.
Atunci, în acele momente, c`lcând ap`sat
[i oarecum cu grij` între rândurile de grâu tân`r,
apa care-mi invadase bocancii conta mult prea
pu]in, la fel [i p`mântul ce se aduna pe t`lpi,
îngreunând mersul, parc` testându-ne hot`rârea
de a ajunge acolo...
Nimeni nu s-a gr`bit, nimeni n-a alergat,
cu toate c` – sunt sigur – to]i am fi vrut s`
alerg`m, s` ajungem mai repede acolo, la locul
unde aripile de dural ale omului care ne-a s`dit
avia]ia în suflet s-au frânt, într-o zi de prim`var`.
Dar nu, to]i ne-am conformat, urmând ritmul
impus de pa[ii comandorului Dobre, cel care
deschidea drumul.
Acolo, l-am g`sit pe Doru, “risipit
pretutindeni”...
O cruce metalic`, orientat` spre vest,
protejat` de un g`rdule] mic, toate vopsite în
negru. Pe cruce, o bucat` de tabl`, pe care se
puteau citi, scrise cu vopsea alb` împrosp`tat`
de curând, cuvinte rupte din suflete de pilo]i
militari, mai s`raci cu doi camarazi:

C~ZU}I LA DATORIE
20.04.1989
LT. COL. DAVIDOVICI D.
LT. MAJ. PETRA D-TRU
Urma trupului dublei 6946, amprenta ei
p`mânteasc`, mai era înc` vizibil`, nimic
crescând pe locul de unde Doru Davidovici [i
Dumitru Petra s-au ridicat la cer...
Am depus în lini[te coroana [i jerbele de
flori. Erau prea pu]ine lucruri de spus, iar cele
ce (poate) ar fi trebuit a fi spuse refuzau s`
ias`, oprite undeva, blocate de nodul din gât. E
ciudat cum timpul ce trece nu poate [terge
anumite lucruri, în timp ce altele dispar într-o
clipit`. Se sim]ea acolo, ceva, nedefinit,
nedeslu[it, un ceva aproape material, în timp
ce stânjeneala din noi era tr`dat` [i de faptul c`
st`tea în grâu, dincolo de p`mântul pe care nu
cre[te nimic, neîndr`znind s` z`bovim pe
mormântul dublei tragedii...
Doar vântul [uiera, spunând ceva doar de el
deslu[it. Poate c` erau vorbele lui Doru, venite
din alt timp; ce p`cat c` nou` ne lipsea sim]ul
necesar decod`rii.... A[a, nu vom [ti niciodat`...
Au fost clipe atât de lungi tr`ite acolo, de
parc` întreaga eternitate s-ar fi condensat [i ar
fi picurat în locul acela, udând grâul cel tân`r
cu lacrimi mari [i limpezi ca roua dimine]ii.
Mirosea a timp încremenit, a zbor frânt, a via]`
curmat` brutal [i devreme, a flac`r` stins`,
regret [i vid sufletesc...

La Celula de Alarm`
Pentru ultima parte a activit`]ilor
comemorative programate în ziua de 20 aprilie
2009, Baza 86 Aerian` Fete[ti ne-a întâmpinat
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cu o vreme blând`, cu un
soare ce în sfâr[it reu[ise s`
se scuture de alaiul de nori
mohorâ]i [i s`-[i arate fa]a,
înc`lzind p`mântul ce purta
vizibila amintire a recentelor
ploi. Obosit dup` lupta cu
plafonul ce-i interzisese
str`lucirea, c`uta acum spre
repaosul apusului.
Doru nu dormea. Scria.
Î[i scria [i descria tr`irile lui
de pilot militar [i de om,
drumurile lui prin „cerul
p`s`rilor” [i „p`mântul
reîntoarcerilor”, victoriile
aeriene [i înfrângerile terestre, via]a lui, tr`it`
[i spus`. Scria pentru noi to]i, pilo]i [i nepilo]i
deopotriv`, cunosc`tori [i necunosc`tori, în
inimile unora men]inând flac`ra aprins`, în timp
ce în sufletele altora a]â]ând acel foc, ce în unii
arde pân` în clipa în care scânteia vie]ii
p`r`se[te vremelnicul trup. Scria pentru mine
[i pentru tine, cititorule, pentru ca noi s`
în]elegem ce se petrece acolo sus, în de[ertul
de ghea]` al stratosferei, în cabina strâmt` [i
costumul de suprasarcin` incomod [i
constrictiv. Ne-a explicat prin fraze savant
me[te[ugite frumuse]ea s`lbatic` a zborului
de vân`toare [i fascina]ia brutal` a strunirii unui
supersonic. Ne-a spus [i ce gust are oxigenul
ce te men]ine în via]` acolo sus, [i cum se
simte avionul în zbor, acea entitate mecanic`
ce tremur`, respir`, url`, zboar`, suflet mecanic
n`scut din foc [i for]` ce tr`ie[te un vis în culori
vii, ce dureaz` fix cât este hr`nit, cu energii [i
lichide speciale. Ne-a spus cum e zborul
noaptea în furtun`, îmbr`]i[at [erpe[te de
tentaculele nev`zute ale unui monstru aerian
pe nume „Cumulonimbus”, cu apa stranie a
cerului sc`ldând avionul [i încercând s` smulg`
flac`ra din inima motorului, în timp ce
electricitatea static` ]esea o tren` de filamente
de lumin` lichid`, f`când supersonicul s` arate
ca o pas`re a tunetului n`scut` din furtun` [i
s`ltându-l de pe o arip` pe alta, la comanda
elementelor dezl`n]uite ale naturii. Ne-a spus
toate astea [i mai mult decât atât, cititorule, dar
am [tiut noi a în]elege? Am putut noi oare
cuprinde [i p`stra esen]a celor scrise de el în
nop]ile lungi, descântate de vântul nebun de
B`r`gan?...
Domnul comandor Constantin Dobre,
comandantul Bazei 86 Aerien`, ne a[tepta la
„Casa NATO”, cl`direa desemnat` s`
g`zduiasc` o parte din activit`]ile programate
aici. A rezistat cu stoicism asaltului celor
prezen]i, r`spunzând cu calm [i deschidere
întreb`rilor celor ce doreau s` afle câte ceva
despre acest legendar loc unde unii dintre ei
intraser` cu aceast` ocazie pentru prima oar`.
Unul dintre primele lucruri pe care le-am aflat
de la dânsul a fost chiar numele bazei aeriene,
Fete[ti, iar nu Borcea, a[a cum [tiam to]i.
Domnul comandor Dobre ne-a ]inut apoi o lec]ie
de istorie a Bazei 86 Aerian`, începând cu
denumirile istorice ale aerodromului (Cocargeaua, B`r`ganu, Borcea), pân` la comandan]i
[i personalit`]i reprezentative ce au tr`it [i

zburat aici.
Conform programului, am fost pofti]i în sala
de proiec]ie, unde am vizionat “Scuturi argintii”,
filmul de scurtmetraj f`cut dup` un scenariu
de Doru, apoi alte câteva clipuri compilate din
film`ri executate de-a lungul anilor la Baza 86
Aerian`, în special de c`tre domnul maistru
militar (r) Aurel Ivana, cel care a investit
mult suflet [i energie pentru ca imagini ale
acelor memorabile vremuri s` ajung` pân` la
noi, motiv pentru care îi mul]umim respectuos
pe aceast` cale! To]i am urm`rit cu aten]ie
înregistr`rile, unii dintre noi cu inima grea,
din motive doar de noi [tiute...
Expozi]ia de carte [i fotografii Doru
Davidovici ne-a întâmpinat [i ne-a ]inut
companie, fiind admirat` cu interes [i
comentat` intens de c`tre cei prezen]i. Toate
c`r]ile scrise de el la un loc, precum [i fotografii
reprezentându-l pe Doru în diferite momente
ale vie]ii [i activit`]ii lui, au produs o vie emo]ie
printre invita]i, la cele v`zute ad`ugându-se
ideea c` se aflau în locul unde el a tr`it [i a
zburat o via]` întreag`, îndeajuns pentru a
imprima o aur` special` momentului.
Familia regretatului pilot-scriitor [i-a f`cut
apari]ia dinspre celula de alarm`, venind în
pas domol spre linia de avioane unde ne aflam.
Brusc, dubla 327 [i-a pierdut rolul de vedet`,
acum to]i urm`rind cu aten]ie întâlnirea.
“Trei-doi-[apte…” a [optit zâmbind cald
{tefan Davidovici, iar ochii i-au c`p`tat o
str`lucire umed`...
Dup` ce a strâns mâna domnului comandor
Dobre, a dat curs invita]iei acestuia de a se
apropia de dubl` [i de a urca la bord. Felul în
care mângâia b`trânul supersonic, ]inându-[i
ambele palme pe fuzelajul anterior, imediat
lâng` num`rul de bord, lâng` “numele” dublei,
ne-a mi[cat profund pe to]i cei prezen]i. În
mintea mea, imaginea lui {tefan Davidovici
mângâind cu gesturi prietene[ti dubla 327 se
suprapunea peste una dintre fotografiile din
expozi]ie, ce-l înf`]i[a pe Nea Ion }ar`lung`
f`când exact acela[i gest, [i tot dublei 327: un
arc peste timp... Acela[i decor, acela[i avion,
oameni diferi]i, dar interconecta]i prin fire
invizibile...
“Vreau s` spun doar atât: aceast` cl`dire,
ace[ti pere]i, sunt chiar sufletul lui Doru!... V`
mul]umesc!”
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INTROSPEC}II

Emo]ii \n
caden]`
de tragere
Articolul ce urmeaz` trebuia s` reflecte una
din activit`]ile cele mai importante din
complexitatea mecanismului numit zbor. O parte
din aceast` misiune cu care pilo]ii se \nt#lnesc
at#t de rar, \nc#t devine at#t un spectacol, c#t [i
un apanaj al m#ndriei devenirii profesionale:
executarea de zbor cu misiuni de bombardament
cu muni]ie real`. Emo]iile sunt mult mai mari, iar
reu[ita \nal]`.
Descrierea unui astfel de eveniment, aureolat
de felicit`rile comandantului For]elor Aeriene, ar fi
fost, mai mult ca sigur, prezentat cu r`ceala
jurnalistului participant colateral. |n schimb, am
ales s` aducem \n prim-plan g#ndurile [i cuvintele
celor direct implica]i, mai exact ale celui care pe
noi ne-a convins imediat de faptul c` am ales
solu]ia optim`, c`pitanul Daniel Patriche
Patriche.

N

u consider un motiv foarte
\ntemeiat s` se scrie un articol
special despre cum am nimerit
eu o ]int`... Putea fi oricare alt coleg de-al
meu. {i chiar [tiu sigur c` am colegi \n
baza asta, care ar fi tras foarte bine \n
poligon, pilo]i extraordinari, f`r` s`
exagerez, dar care nu mai au [ansa asta,
de[i cumplit de tineri, [ansa de a zbura
mai mult, [ansa de a dovedi ce pot. Asta
dac` 30 ore \ntr-un an e mult...
{i [ti]i ceva? Nu e drept fa]` de ei, fa]`
de cei pe care \i g`sesc mereu la sal`, c#nd
m` \ntorc de la zbor. Le v`d ochii tri[ti de
dor de zbor, dar chinuindu-se s` ascund`
asta, pilo]i foarte tineri [i capabili, care
tr`iesc zborul din amintiri. Nu e drept s`
\ncep eu s` descriu cum am zburat [i ce
“am sim]it” c#nd am ap`sat butonul de
lansare.
|n]eleg perfect situa]ia financiar`
actual` [i nu acuz pe nimeni, dar eu nu a[
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putea s` m` uit \n ochii unui pilot c`ruia i
s-a redus planul de zbor la 10 ore pe an,
care nu s-a mai urcat de s`pt`m#ni bune
\n avion [i s`-i povestesc cum zboar`
MiG-ul \n picaj spre ]int` cu rachete reale
acro[ate sub planuri.
Mi se pare un scop \n sine, un ]el de
atins, pentru asta ne antren`m, la urma
urmei, pentru asta c`ut`m cu disperare
acea contopire cu fierul `sta de dural, plin
de via]`, cum spunea Doru Davidovici, \n
c`r]ile rupte de at#ta citit prin anii de liceu
militar... contopire care apare destul de rar
[i pentru momente echivalente clipei... [i
numai dac` ai o anumit` stare de spirit. A,
[i bine\n]eles, o condi]ie esen]ial` e s` [i
zbori. E ca \n bancul acela cu individul
care se ruga s` c#[tige la loto, dar el uita
s` joace...
Trebuie s` love[ti ]inta. E foarte simplu,
la urma urmei. Dar cel mai important e s`
te \ntorci \ntreg la persoanele pentru care
\nsemni ceva [i care te a[teapt` cu fric`
p\n` aterizezi. Pentru ele nu conteaz` prea
mult dac` e[ti un pilot bun sau nu. De fapt,
nu conteaz` asta deloc, deoarece nu
pentru asta te iubesc.
Da, recunosc, e un motiv de bucurie
s` fii sunat personal de un general s` te
felicite pentru un zbor reu[it. |mi d`
\ncredere \n mine. Nu m#ndrie, ci \ncredere.
|ns` sunt pilo]i care fac lucruri cu
adev`rat extraordinare [i nu numai pilo]i,
lucruri despre care merit` s` se vorbeasc`.
Pilo]i care aduc acas` avioane
“bolnave”, care practic n-ar mai trebui s`
zboare, dar zboar`... Pilo]i care particip`
la misiuni comune [i care storc tot ce se
poate din avioanele astea, duse la limit`,
peste limitele lor c#teodat`, ca s` fac` fa]`
cerin]elor actuale, risc#nd enorm. Meca-

nici care \ndur` cu stoicism ar[i]a verii sau
gerul aspru al iernii pentru ca noi s`
zbur`m. Care fac adev`rate minuni pentru
ca noi s` ne urc`m \n avioane [i s` ne
sim]im \n siguran]` dup` ce se \nchide
cupola cabinei [i decol`m \n noi \n[ine... |i
v`d cum se uit` dup` avionul pe care
tocmai l-au dat la zbor, \l urm`resc lung
cu privirea dup` decolare. Nu e poezie
ieftin`, e o privire plin` de grij`. Nu i-am
\ntrebat niciodat`, dar a[a cred. Sunt ni[te
oameni fantastici. Duri [i sufleti[ti \n acela[i
timp.
Pentru mine, zborul cu MiG-ul 21, fie
el [i LanceR, e un motiv de m#ndrie
personal`, dar strict fa]` de mine \nsumi.
|mi d` un fel de \ncredere \n for]ele mele.
M` face s` cred c` pot s` trec peste orice
\n via]`... am zburat! {i \nclin s` cred c` e
la fel pentru to]i cei care-l zboar`. Sau l-au
zburat.
Eu privesc fiecare zbor ca fiind ultimul.
O fi bine sau nu, a[a m-am obi[nuit.
Trebuie s` fii preg`tit pentru absolut orice.
{i \ncerc s` storc c#t mai mult din fiecare
or` de zbor.
{i da]i-mi voie s` v` mai spun ceva. Nu
numai pilo]ilor le e dor de zbor. Sunt
oameni care au fost lega]i \ntr-un fel sau
altul de activitatea de zbor, au participat la
desf`[urarea lui [i, printr-un concurs de
\mprejur`ri, trebuie s` stea acum departe...
Leonardo da Vinci spunea c` odat` ce
ai \ncercat zborul, vei p`[i \ntotdeauna pe
p`m#nt cu ochii ridica]i spre cer, acolo
unde ai fost [i vei dori mereu s` te \ntorci...”
Comentariul nostru este de prisos.
Putem, doar, s` rezon`m sau nu acestor
emo]ii, putem s` fim indiferen]i sau nu,
putem s` fim oameni \naintea militarului
sau invers. Oricum am opta, ne vom sim]i
mult mai aproape...
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O altfel de joac`!
C`pitan Mircea Barac

La mijlocul lui florar, \ntr-o zi
\nsorit` de weekend, un grup de 35 de
elevi de clasa I de la {coala 146 I.G.
Duca din Bucure[ti au fost oaspe]ii
aviatorilor militari. Concretizarea
ini]iativei doamnei directoare Doina
Antoaneta U]` de a oferi copiilor o
perspectiv` asupra avia]iei, \nc` de la
aceast` v#rst`, a fost posibil` datorit`
sprijinului necondi]ionat oferit de chiar
liderul For]elor Aeriene, generalulmaior dr. Ion-Aurel Stanciu.
|nso]i]i de \nv`]`toarele Ana Maria
Tudor [i Angela Cerbu, precum [i
de profesorii de sport [i religie, cei 35
de micu]i curio[i au luat cu asalt \nt#i
aeronavele Bazei 90 Transport Aerian.
Aici au aflat de la cadrele militare
prezente c#teva din tainele p`s`rilor de
o]el. Copiii au descoperit astfel c`
avioanele nu se \mpart doar \n avioane
civile [i militare, ci exist` mai multe
tipuri de ierarhiz`ri, de exemplu \n
func]ie de destina]ie (transport, lupt`
etc.) sau de vitez` (subsonice sau
supersonice).
Cople[i]i de imensitatea calei
Herculesului [i fascina]i de multitudinea butoanelor colorate din cabine,
prichindeii au prins “aripi” \n fuga de la
o aeronav` la alta. Vizita nu s-a \ncheiat
dec#t \n momentul \n care micu]ilor li
s-a promis c` la urm`toarea destina]ie
vor putea vedea mai multe avioane, dar
[i rachete, tunuri sau sta]ii de radioloca]ie.
La Muzeul Avia]iei, a[tept`rile
copiilor au fost r`spl`tite cu o
incursiune de poveste \n istoria
avioanelor, o poveste \n care s-au
implicat cu for]a unei imagina]ii greu
de anticipat pentru aceast` v#rst`. Au
descoperit concepte [i cuvinte noi, cum
ar fi: tren de aterizare, cocard`, ajutaj,
cockpit, \ns` au [i surprins prin
cuno[tin]e, \n momentul \n care au
putut explica diferen]a dintre un
monoplan [i un biplan ori au recunoscut
destina]ia unui indicator de observare
circular`. “Acolo se v`d avioanele, pe
radar”, a exclamat {tef`ni]`, de parc` ar
fi z`rit o juc`rie familiar`. Lui Vl`du]
i-au pl`cut ro]ile de la avionul lui Vuia.
“Parc` ar fi de biciclet`“, a remarcat cu
spirit de observa]ie Vl`du]. Andreei
i-au pl`cut rachetele, deoarece “zboar`
mai repede”, iar Carolina ne-a explicat
c` de[i bunicul i-a mai ar`tat un
elicopter c#nd era “mai mic`“, \nc` nu
s-a hot`r#t ce meserie va alege c#nd o
s` fie mare, deoarece “asta este o
decizie foarte dificil` [i trebuie s` m`
g#ndesc bine”! |n schimb, Lora ar dori
s` piloteze un avion de transport.
Nu [tim dac` ziua petrecut` printre
avioane de ace[ti copii va ac]iona, \n timp,
precum un resort interior ce \i va
determina s` aleag` o carier` \n
domeniul avia]iei. Interesul dovedit pe
parcursul vizitei [i \ntreb`rile n`scocite
de curiozitatea specific` v#rstei sunt
semne bune c` viitorul va fi pe m#ini
bune!

