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Marinarii români blocaþi
de patru luni în Franþa
se pot întoarce acasã

Patru marinari români ºi ºapte filipinezi au fost blocaþi, mai bine de
patru luni, în Portul Var, din Franþa, pe ItalRoro One, o navã deþinutã de
o companie italianã. Marinarii nu mai fuseserã pãtiþi de patru luni, iar
acum, în urma unui acord între sindicatele franceze ºi autoritãþi, se vor
întoarce acasã. Marinarii filipinezi ºi români abandonaþi pe nava reþinutã
în portul La-Seyne-sur-Mer (Var) vor ajunge acasã în aceastã
sãptãmînã, în urma unui acord negociat între sindicatele franceze ºi
Direcþia de Afaceri Maritime din Toulon. „Lucrurile au decurs mai repede
decît era prevãzut”, a spus Sauveur Fele, delegatul general al CFDT
Maritimã din Toulon. Marinarii au primit biletele de tren ºi de avion ºi vor
primi ºi un avans al salariilor. La sfîrºitul lui ianuarie, aceºti marinari
care nu au mai fost plãtiþi de mai bine de patru luni, au cerut ajutorul
sindicatelor franceze ale Federaþiei internaþionale ale angajaþilor din
transport (ITF) dupã ce au purtat discuþii în van cu sindicatele italiene
din ITF. Dupã o decizie a justiþiei italiene în acest caz, nava ItalRoro
One, care aparþine armatorului italian Puglia Navigazione, a fost opritã
la venirea sa în La-Seyne, pe 24 octombrie, de unde trebuia sã plece
spre Tunisia. Nava a fost opritã în port, dupã ce au fost descoperite mai
multe defecþiuni tehnice. Atunci, la bordul navei, erau 24 de marinari,
dar dupã plecarea italienilor ºi a altora, descurajaþi de situaþie, au rãmas
patru români ºi ºapte filipinezi. Directorul Departamentului pentru
Afaceri Maritime din Var, Guillaume Sellier, ºi ITF au fost desemnaþi sã
rezolve dosarul cît mai repede dupã ce nava a fost opritã în Franþa,
echipajul avînd ºi susþinerea Asociaþiei pentru gestiunea instituþiilor
sociale maritime. Rezolvarea unui caz similar din Sete (Herault), a durat
18 luni în 2003-2004. Nava ItalRoro One nu singura aflatã în aceastã
situaþie. ªi “surorile” sale, „ItalRoro Two” (3 marinari români) ºi nava
„ItalRoro Three” (2 marinari români) se aflau, în noiembrie 2008,
reþinute în porturile italiene Augusta ºi, respectiv, Genova. Toate cele trei
nave se aflã sub pavilion Italia ºi se aflã în aceastã situaþie din cauza
faptului cã armatorul italian Puglia Navigazione a dat faliment.
„Navigatorii români de pe „ItalRoro Three” s-au întors deja în þarã,
mulþumitã faptului cã sistemul birocratic din Italia este mai puþin stufos.
Nava a fost vîndutã, noul proprietar a achitat salariile echipajului ºi a
plãtit pentru întoarcerea acestora acasã. Din pãcate, cealaltã navã
reþinutã într-un port italian nu a fost încã cumpãratã de nimeni”, declara
atunci liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihãlcioiu.
„Avînd în vedere evoluþia crizei economice, navigatorii (nu doar cei din
România) trebuie sã se aºtepte ca asemenea situaþii sã fie tot mai
dese. Din pãcate, nu se poate face nimic în acest sens. Este bine,
totuºi, cã aceste nave au fost reþinute în porturi europene ºi cã marinarii
au asigurate toate condiþiile ºi ºtim, chiar dacã va mai dura, cã se vor
întoarce acasã ºi îºi vor primi ºi banii”, declara Mihãlcioiu. 

Codruþ BURDUJAN

Aviaþia maritimã este un
segment relativ tînãr în armata
românã. Anul 2005 a însemnat
momentul semnãrii contractului
de achiziþionare de la IAR Braºov
a trei elicoptere, care deservesc
fregatele româneºti pe timpul
desfãºurãrii misiunilor specifice.
ªapte luni mai tîrziu, opt ofiþeri de
marinã au început cursurile de
pilotaj la ªcoala de Aplicaþie a
Forþelor Aeriene de la Bobocu, ei
obþinînd brevetul de pilot în anul
2006. Ulterior, pe aerodromul
constãnþean Tuzla, ºi-a început
activitatea o unitate de aviaþie
marinã, Grupul de Elicoptere al
Forþelor Navale, subordonatã
Flotilei de Fregate, unde trei
elicoptere Puma navalizate, adicã
adaptate condiþiilor de pilotaj pe
mare, sînt pregãtite sã acþioneze
în misiuni specifice la bordul
fregatelor Regina Maria,
Mãrãºeºti ºi Regele Ferdinand.
Din spusele piloþilor cu experienþã,
zborul pe mare este unul dintre
cele mai grele ºi mai riscante
întrucît orice greºealã poate fi ºi
ultima pentru cei de la bordul
elicopterelor pregãtite sã
apunteze la bordul navelor, în
mers, uneori în condiþii de
vizibilitate scãzute. Puþini cunosc
faptul cã, dacã la Baza 95 Aerianã
Bacãu o femeie va pilota pentru
prima datã în istoria Forþelor
Aeriene Române un avion MIG-21
Lancer, la Constanþa, în cadrul
Grupului de Elicoptere lucrezã
încã de la naºterea acestei noi
structuri, în 2007, mai multe tinere
absolvente ale unor ºcoli de
marinã. Încã de la primii paºi prin
aceastã unitate, fascinaþia
vizitatorilor este provocatã nu doar
de exerciþiile aparatelor de zbor, ci
ºi de oamenii care stãpînesc
monºtrii vãzduhului. „Zborul este
poezie ºi nu poate fi fãcut fãrã
pasiune”, spune ºeful punctului
meteorologic al aerodromului, lt.
cdor. Marius Constantinescu.
Despre colegele aviatorilor
marinari, se vorbeºte numai la

superlativ: „Sînt cele mai
frumoase ºi cele mai bine
pregãtite”, se mîndreºte
comandantul Grupului de
Elicoptere, cdor Alexandru
Ionescu.

De o decizie de-a ei

depind vieþi omeneºti

În turnul de control de pe
aerodromul Tuzla, sg. maj. Cristina
Hoºtinã, controlor aerian de trafic
nivel 3 ne vorbeºte cu pasiune
despre aviaþia navalizatã: „Nu
cred cã este un segment greu
accesibil femeilor. Cred cã sînt
necesare multe aptitudini pentru a
face aceastã muncã. Trebuie sã ai
vedere în spaþiu, control psihic
pentru a lua cea  mai bunã
hotãrîre în timpul cel mai scurt.
Aici nu ai voie sã greºeºti. De
exemplu, într-o situaþie realã, de
luptã, eu cred cã m-aº descurca
foarte bine. Am psihicul foarte bun
ºi cred cã aº lua decizia corectã în
timpul cel mai scurt. Dacã într-o
situaþie normalã, cum este zborul
de instrucþie de astãzi, dacã iau o
hotãrîre greºitã, poate fi cineva
lîngã mine care sã mã îndrepte
sau pot sã conºtientizez eventuala
eroare la timp ºi o pot corecta,
într-o situaþie de luptã hotãrîrea pe
care o iau îmi afecteazã nu doar
cariera mea sau a celor din jurul
meu ci poate afecta vieþi
omeneºti. Fac aceastã meserie de
10 ani. Sînt subofiþer doar de patru
ani. Am fost personal civil, am
lucrat în punctul de comandã. Am
urmat niºte cursuri de subofiþer pe
filierã indirectã în armatã. Am
îmbrãþiºat aceastã carierã pentru
cã mi-a plãcut din prima zi. Avînd
în vedere cã ºi soþul meu a fost
pilot ºi controlor de trafic aerian,
îmbrãþiºãm amîndoi aceste
pasiuni, avem despre ce sã
vorbim tot timpul. Am zburat o
singurã datã dar aº zbura oricînd.
Am încercat sã devin pilot dar
aveam o vîrstã prea înaintatã la
momentul respectiv ºi am ales sã

fac ceva tot legat de zbor. Aºa am
ajuns controlor de trafic aerian.
Aici nu existã diferenþe între
bãrbaþi ºi femei ºi nu cred cã ar
trebui sã existe nicãieri în armatã.”

Prima femeie de pe un

Puma navalizat

Pe prima femeie care va face
parte din echipajul unui Puma
navalizat am întîlnit-o ieri, în timp
ce efectua o inspecþie tehnicã la
unul dintre aparatele de zbor.
Anca Aron are 24 ani, gradul de
maistru militar clasa a patra ºi
lucreazã ca operator de bord la
Patrula 1 al Flotilei de Elicoptere
56 Fregate. Provocãrile pe care le
încearcã pentru domeniile de risc
nu se limiteazã nici la cer, nici la
mare, iar tînãra încearcã în acest
an emoþiile susþinerii licenþei în
cadrul facultãþii de Jurnalism din
cadrul Universitãþii Ovidius.
„Puma naval este un elicopter
destinat pentru transport trupe,
pentru depistare submarine,
cercetare ºi salvare pe mare.
Nefiind încã personal
aeronavigant, nu am avut ocazia
sã zbor cu acest elicopter. Pentru
moment desfãºor activitãþi de
mentenanþã la sol, la elicopter.
Începînd cu 2011, moment pe
care îl aºtept cu nerãbdare, voi fi

operator de bord: voi zbura cu
elicopterul, voi îndeplini activitãþi
de cercetare, cãutare, luptã
antisubmarin sau luptã la
suprafaþã. Pînã atunci învãþ ºi
sper sã fie totul bine” a declarat
Anca Aron. Tînãra a adãugat
zîmbind: „Am ales aceastã
meserie ºi din tradiþie pentru cã
tatãl meu este tot cadru militar ºi
mi-a plãcut uniforma de marinã. În
al doilea rînd am ales
specialitatea aviaþie pentru cã mi
s-a pãrut interesantã, am privit-o
ca pe o provocare. Conteazã
foarte mult tãria de caracter, sunt
multe fete care nu ar putea sã
facã faþã în acest segment. Eu am
satisfacþia cã, de cînd sînt aici, de
aproape trei ani, am evitat sã fiu
avantajatã în vreun fel pe motiv cã
sunt fatã. Este corect sã fac ceea
ce fac si colegii mei ºi pentru asta
am ºi ales aceastã provocare”, a
adãugat Anca Aron.

Constãnþence între cer ºi mare

Femei pilot în aviaþia navalã

Sg. maj. Cristina Hoºtinã Maistrul militar Anca Aron

Blocul Naþional Sindical (BNS) cere Guvernului
interzicerea producerii bãuturilor alcoolice fermentate
nedistilate ºi a bãuturilor intermediare sau accizarea lor,
precizînd cã producãtorii acestor bãuturi nu plãtesc impozite,
pãgubind bugetul cu 220 de milioane de euro anual. Sindicaliºtii
ameninþã cã, dacã într-o sãptãmînã, Ministerul Agriculturii nu
elaboreazã un ordin prin care sã interzicã vînzarea acestor
bãuturi, vor ieºi în stradã ºi vor face plîngeri la Direcþia
Naþionalã Anticorupþie împotriva celor care încalcã legea.
„Aproximativ 220 de milioane de euro lipsã din bugetul de stat,
aproximativ 4,3 milioane de hectolitri de bãuturã - fãcãturã
periculoasã pentru sãnãtatea consumatorului, reguli europene
sfidate ºi încã o dovadã cã românul este inventiv cînd vine
vorba de înºelat ºi scos bani din piatrã seacã - acesta poate fi
rezumatul unei afaceri care are drept protagoniºti principali
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorului (ANPC)
ºi Ministerul Agriculturii”, a declarat preºedintele BNS, ieri,
Dumitru Costin. Potrivit liderului sindical, Direcþiile Agricole
Judeþene emit licenþe de fabricaþie pentru astfel de activitãþi
care nu se regãsesc în niciun act normativ. Aceste produse sînt
mai ieftine pentru cã “nu sînt purtãtoare de accize” ºi sînt
tolerate pe piaþã, mai ales în mediul rural, avînd consecinþe
grave asupra populaþiei, a subliniat Costin. Astfel, BNS cere
Guvernului, Ministerului Agriculturii ºi ANPC interzicerea
producerii acestor bãuturi sau accizarea lor, “dacã se considerã
cã menþinerea lor este vitalã pentru România”, clarificarea
cadrului legal, desfãºurarea unor anchete la ANPC ºi Ministerul
Agriculturii ºi sancþionarea celor responsabili de tergiversarea
transpunerii legislaþiei europene.  “Sîntem convinºi cã în cel
puþin una dintre aceste instituþii existã funcþionari cu putere de
decizie împrieteniþi cu producãtori de vin-þeapã”, a subliniat
Costin. 

Reprezentanþii Federaþiei Agrostar au sesizat faptul cã,
de aproximativ un an, cei 108 agenþi comerciali din segmentul
bãuturilor alcoolice produc ºi comercializeazã bãuturi alcoolice
fãrã sã plãteascã accize cãtre buget. “Chiar dacã bugetul de
stat este vãduvit de peste 200 de milioane de euro, firmele
respective nu pot fi acuzate cã încalcã legile. Principalii vinovaþi
de aceastã situaþie se regãsesc la nivelul ANPC în special, la

nivelul Ministerului Agriculturii
ºi în Ordinul 142 din februarie
2008 care permite
comercializarea bãuturilor
alcoolice fermentate
nedistilate ºi a bãuturilor
intermediare în condiþii
neclare”, a precizat Costin.
Preºedintele BNS a subliniat
cã, pe lîngã faptul cã nu se
plãtesc accize pentru acest tip
de bãuturi alcoolice, România
este singura þarã din UE care
mai permite producerea ºi
comercializarea de bãuturi
“fermentate liniºtit” - în termeni tehnici - sau binecunoscutul
“vin la pet”, fãcut din alcool etilic ºi un cocteil nociv de
chimicale. Regulamentul UE precizeazã cã se pot fabrica
bãuturi fementate, dar numai din fructe. Costin a mai spus cã,
în mod normal, începînd din 1 ianuarie 2007, odatã cu
aderarea României la UE, comercializarea “bombelor” de
acest tip ar fi trebuit interzisã. El a precizat cã nu au fost luate
astfel de mãsuri, ci, din contrã, prin blocarea modificãrii
Ordinului 142, s-a acordat agenþilor comerciali un rãzag de un
an de zile în care au putut produce “în voie” circa 4,3 milioane
de hectolitri de “cocteil chimic”. Sindicaliºtii au atenþionat cã
dacã aceste practici continuã sã fie tolerate, aproximativ
10.000 de salariaþi din sectorul viticol riscã sã rãmînã fãrã
locuri de muncã ºi, de asemenea, România sã piardã tradiþia
în acest domeniu. Costin a adãugat cã, astfel, criminalitatea
economicã va scãpa de sub control în aproximativ doi ani de
zile, iar reþelele organizate de evaziune fiscalã ºi contrabandã
vor face legea pe piaþã chiar mai repede de acest interval. BNS
precizeazã cã a fãcut aceastã estimare îngrijorãtoare pe baza
informaþiilor furnizate de sindicate din mai multe ramuri
economice, informaþii din care a reieºit cã România se
confruntã cu “o escaladare fãrã precedent a infracþionalitãþii
economice, dublatã de pasivitatea totalã a instituþiilor statului
cu rol de control ºi sancþiune”. 

Binecunoscutul “vin la pet”
ar putea fi interzis
• România este singura þarã din UE care mai permite producerea ºi comercializarea de bãuturi “fermentate liniºtit” 
- în termeni tehnici - sau binecunoscutul “vin la pet”, fãcut din alcool etilic ºi un cocteil nociv de chimicale 

• Regulamentul UE precizeazã cã se pot fabrica bãuturi fermentate, dar numai din fructe


