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DUMITRU DORIN PRUNARIU
primul cosmonaut român, pre[edintele Agen]iei Spa]iale Române:

"POT S~ SPUN C~ DUP~ APROXIMATIV JUM~TATE DE AN DE
ACTIVITATE AVEAM ACCES LA ORICE MINISTRU ADJUNCT DE LA

EXTERNE ÎN CEL MULT JUM~TATE DE ZI, ORICÂND PUTEAM AVEA UN
DIALOG, CHIAR DAC~ PUNCTELE DE VERERE ERAU DIFERITE,
ALE ROMÂNIEI {I FEDERA}IEI RUSE, PE DIFERITE PROBLEME."

Cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, alturi de renumitul profesor de drept aero-spatial
Nicolas Mateesco Matte la 94 de ani, la Montreal, în Place de la Roumanie, la 12 august 2007.

Foto: © Dumitru Dorin Prunariu.

Silvia Consantinescu: A[ dori s` am din nou un dialog cu dumneavoastr` ca s` aduc la zi discu]ia pe care
am avut-o în toamna anului 2003 [i de aceea v-am sunat aici, la Bruxelles. Anul  acesta se împlinesc 29
de ani de când a]i realizat zborul în spa]iu. Dup` ce a]i fost acolo "SUS",  cum v-a]i sim]it aici pe P`mânt
[i ce realiz`ri a]i avut în ace[ti 29 de ani?

Dumitru Dorin Prunariu: S-a întâmplat astfel încât am zburat în spa]iul cosmic foarte tân`r. La 25 de ani,
la pu]in mai mult de un an de la terminarea facult`]ii de inginerie spa]ial` din Bucure[ti, am început pre-
g`tirea pentru zborul cosmic în "Or`[elul Stelar", iar la 28 de ani zburam deja în spa]iul cosmic. Înainte
de acest zbor cosmic, n-am avut timp s`-mi fundamentez o carier`. Respectiv, activitatea ca inginer la
fabrica de avioane de la Ghimbav, Bra[ov, era doar începutul unei activit`]i care se dorea s` dureze toa-
t` via]a. Cosmosul mi-a schimbat op]iunile, nu m-a scos din domeniul de activitate aero-spa]ial`, dar m-a
îndreptat mult mai mult spre domeniul spa]ial. Abia dup` aceast` vârst` a trebuit s` fundamendez activi-
tatea, s` demonstrez într-un fel c` investi]ia f`cut` în mine, zborul cosmic, n-a fost întâmpl`toare [i, prin
pozi]iile, func]iile, activit`]ile desf`[urate, s` demonstrez cine sunt eu de fapt, în afar` de cel care, la o
vârst` relativ tân`r`, a zburat [i a reprezentat România pentru o s`pt`mân` în spa]iul extraatmosferic.
Astfel, dup` o perioad` relativ lung`, în care am activat în cadrul comandamentului avia]iei militare pe o
func]ie de inspector [ef penru activit`]i aero-spa]iale (a[a se numea func]ia, nu aveam subalterni), îmi
desf`[uram activitatea în domeniul cosmic în principal, dar [i cu atribu]ii pe linie de avia]ie militar`, pen-
tru a-mi justifca salariul [i prezen]a mea acolo. Toate acestea au dus la o implicare na]ional` [i interna-
]ional` doar în organizarea unor activit`]i, manifest`ri, sau la participarea la anumite activit`]ii de cerce-
tare, mai ales c` unele erau o continuare direct` a ceea ce desf`[urasem eu în spa]iul cosmic. Din 1989
îns`, lucrurile s-au schimbat radical, practic din 1990. }inând cont de o valorificare inferioar` a
persoanei mele pân` în 1989, dintr-o dat` mi s-a propus o pozi]ie foarte înalt`,                                     � 6

RADU CIOBOTEA
conf. univ. dr., consilier diplomatic, scriitor:

"MAI ESTE MULT DE LUCRU
PÎN~ CÎND ROMÂNII VOR TR~I

A{A CUM AR MERITA. POATE C~
ASTA SE VA ÎNTÎMPLA DOAR ATUNCI

CÎND MIGRA}IA ECONOMIC~ SPRE
VEST SE VA TRANSFORMA ÎNTR-O

MIGRA}IE INVERS~,
SPRE }AR~."

Radu Ciobotea.
Foto: © Radu Ciobotea.

Silvia Constantinescu: Am citit pe Internet lucrarea ta
"Presa româneasc` din diaspora", o lucrare deosebit de
interesant` pe care doresc s-o prezint în CURIERUL
ROMÂNESC, dar vreau s` încep prin a-l prezenta pe
autorul ei. Cine e[ti Radu Ciobotea?

Radu Ciobotea: Privit din afar` (cum sunt acum, de c`-
tre cititorii CURIERULUI ROMÂNESC), cred c` abia
m` adun dintr-o sum` incomplet` de fragmente. Cine
ar avea acum CV-ul meu în fa]`, ar putea spune: "Pare
a fi un ziarist, o fi bun sau r`u, nu [tiu, fiindc` nu e
foarte vizibil, nu ocup` ecranele televizoarelor”. {i ar
avea dreptate. Din primul an de facultate, la Timi[oara,
am devenit ziarist, iar din al doilea, redactor-[ef al re-
vistei Forum Studen]esc. Se pare c` a fost descoperirea
unei pasiuni, fiindc`, de atunci, am scris mii de articole
în cotidiene [i s`pt`mînale na]ionale precum Eveni-
mentul zilei, Flac`ra, Expres Magazin, am lansat [i
condus alte ziare (B`n`]eanul, sau Evenimentul zilei –
Edi]ia de Vest), am f`cut jurnalism radio [i tv, am fost
în nenum`rate rînduri corespondent de r`zboi în Slo-
venia, Croa]ia, Bosnia, Kosovo.
Iar acum conduc s`pt`mînalul Diaspora româneasc`,
editat la Londra.                                                       � 12


