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Onoarea este recompensa
pentru ceea ce a dãruit
Aºezatã la rãscrucea a douã drumuri, unul care unea Marea Nordului cu Marea Neagrã, strãbãtând Europa centralã, iar celãlalt
porturile Mediteranei orientale
cu ale stepelor pontice, Dobrogea
a avut parte, de-a lungul
veacurilor, de o soartã zbuciumatã. Rând pe rând, pe aici s-au
perindat armatele perºilor, apoi
cele romane, iar, mai târziu, invaziile popoarelor migratoare au fost urmate de stãpânirea musulmanã. Dobrogea
devenise între timp drumul de invazie al armatelor dinspre
Rusia spre Balcani ºi Constantinopol. Astfel, vechiul
leagãn al poporului român s-a cufundat în întunericul barbariei.
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De la CISM, la Cincu
Poligonul din CINCU,
situat la câþiva kilometri de
Fãgãraº, locul de desfãºurare
a multor exerciþii de mare
amploare, cum a fost ºi exerciþiul ROUEX 2009, este ºi în acest an gazda multor
altor exerciþii de instruire pentru unitãþi ºi mari unitãþi
din compunerea forþelor terestre.
Nu s-a încheiat bine exerciþiul prin simulare
SIMEX, cu Brigada 1 Mecanizatã, unde unitatea
instruitã a fost Batalionul 495 Infanterie „Cãpitan
ªtefan Soverth”, desfãºurat la Universitatea Naþionalã
de Apãrare „Carol I”, în cadrul Centrului de Instruire
prin Simulare, cã au luat-o de la capãt. Militarii din
cadrul Batalionului 495 Infanterie sunt la al doilea
exerciþiu în acest an, dupã cel de la U.N.Ap. Gazdele
din cadrul poligonului au fost foarte primitoare cu
militarii batalionului, oferindu-le toate condiþiile, atât
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Doctor în ºtiinþe
În amfiteatrul „General ªtefan Fãlcoianu” al Universitãþii Naþionale de Apãrare, locotenent-colonelul Vasile
ENE ºi-a susþinut public, în ziua de 16 martie 2010, teza de
doctorat cu titlul „Actualitate ºi tendinþe în evoluþia operaþiilor bazate pe efecte desfãºurate în acþiuni militare de tip
non Articol 5” în faþa unei sãli pline ºi în prezenþa unei
comisii ce l-a avut ca preºedinte pe cam.fl. (r) profesor universitar doctor Marius HANGANU ºi ca membri pe:
gl.mr.prof. univ.dr. Ion PÂLªOIU, referent din partea Universitãþii din Craiova, gl.mr.conf.univ.dr. Mihai CHIRIÞÃ,
referent din partea Academiei Forþelor Terestre, din Sibiu,
col.(r) prof.univ.dr. Lucian STÃNCILÃ, îndrumãtorul
autorului tezei ºi lt.col.prof.univ.dr. Gheorghe DEACONU.

de cazare, hrãnire, dar ºi de antrenare în condiþii cât
mai reale. (pag. 5)
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Trei destine
la început de drum
La 1 octombrie 2009, în garnizoana Târgoviºte a luat
fiinþã Batalionul 114 Tancuri. Unitatea este amplasatã
în aceeaºi cazarmã în care sa aflat Batalionul 1 Tancuri
„Vlad Þepeº” provenit din
cea mai veche unitate de
tancuri a Armatei române,
Regimentul 1 Care de Luptã.
Subordonatã Brigãzii 1
Mecanizate, noua structurã
s-a integrat rapid în peisajul garnizoanei, graþie eforturilor
depuse de cãtre întregul colectiv al batalionului. Încrezãtori
în forþele proprii, au trecut peste greutãþile inerente oricãrui
început ºi sunt pregãtiþi sã facã faþã tuturor provocãrilor.

LECÞIA DE ISTORIE

Unirea Basarabiei
cu Þara Mamã, România,
la 27 martie/9 aprilie 1918
Primul Rãzboi Mondial a ridicat în faþa poporului român
probleme de mare însemnãtate pentru soarta naþiunii. Tocmai de aceea, lupta pentru unitate naþionalã a intrat în faza
finalã, angrenând toate forþele sociale ºi politice, atât din
vechea Românie, cât ºi din
provinciile româneºti subjugate,
imprimând rãzboiului purtat de
România un profund caracter
naþional. Manifestaþiile ºi demonstraþiile populare în sprijinul
înfãptuirii dezideratului unitãþii
naþional-statale, organizate în tot
cursul rãzboiului, zecile de mii de voluntari de peste hotare,
înrolaþi în lupta pentru cauza întregirii þãrii, sunt numai
câteva fapte care dãdeau glas voinþei de unitate statalã a
întregii naþiuni române.

MOZAIC

Turbinele inteligente
simt ºi vãd vântul
Cercetãtorii danezi au testat cu succes o turbinã de vânt
care intuieºte direcþia ºi intensitatea vântului. Tehnologia
se bazeazã pe laser ºi prelungeºte durata de exploatare a
turbinelor de vânt.
Totodatã, permite creºterea producþiei de energie în
acelaºi timp cu reducerea
emisiilor de dioxid de
carbon. Anemometrul,
adicã instrumentul care
mãsoarã viteza vântului,
se bazeazã pe laser ºi
este încorporat în rotor
pentru a creºte generarea
de electricitate.
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Rusia ºi SUA au cãzut de acord asupra dezarmãrii
nucleare. Cele douã puteri nucleare s-au înþeles asupra
tuturor documentelor din tratatul START II ºi îl vor
semna la Praga. SUA ºi Rusia au ajuns la „un acord
asupra tuturor documentelor”, precizându-se cã
semnarea va avea loc probabil la Praga, relateazã AFP.
SUA au cerut autoritãþilor de la Praga sã gãzduiascã o
ceremonie de semnare a noului tratat ruso-american de
dezarmare nuclearã START, au declarat oficiali cehi ºi
americani. ªi ambasadorul rus în Cehia, Aleksei
Fedotov, a confirmat intenþia Rusiei de a semna, la
Praga, noul tratat. Presa rusã a scris cã cele douã þãri ar
vrea ca tratatul, ce va urma START 1, sã fie semnat
înainte de summitul pentru securitate nuclearã din 12-13
aprilie, ce va avea loc în Statele Unite. Statele Unite ºi
Rusia negociazã un nou acord privind reducerea armamentului strategic, de la întâlnirea preºedinþilor Dimitri
Medvedev ºi Barack Obama, în aprilie 2009, dar
finalizarea documentului a fost tergiversatã. Principala
controversã, care apasã asupra negocierilor, este proiectul american de apãrare antirachetã din Europa de Est, în
cadrul cãruia România se pregãteºte sã gãzduiascã interceptori, spre nemulþumirea Moscovei. Putin sfideazã
SUA: „Construim un reactor nuclear în Iran!”. Rusia
va construi un reactor nuclear în Iran, pânã la sfârºitul
verii, a anunþat premierul rus Vladimir Putin, chiar în
timpul vizitei la Moscova a secretarului de stat american
Hillary Clinton, având ca þintã perfectarea tratatului de
dezarmare nuclearã, dintre SUA ºi Rusia. Vladimir
Putin a anunþat cã Rusia va construi un reactor nuclear
în Iran, la centrala atomicã Bushehr. Anunþul a atras
criticile secretarului de stat american, Hillary Clinton
caracterizând drept „prematurã" iniþiativa Moscovei, în
condiþiile în care Statele Unite susþin impunerea unui
nou set de sancþiuni împotriva Iranului, cel de al
patrulea, în încercarea de a obliga regimul de la Teheran
sã renunþe la programul sãu nuclear. Întrebatã ce pãrere
are despre anunþul lui Putin, Clinton a replicat cã Iranul
poate fi lãsat sã-ºi continue programul nuclear civil,
numai dacã poate asigura comunitatea internaþionalã cã
nu încearcã sã obþinã arme atomice, aºa cum susþin
Statele Unite. „În absenþa acestor asigurãri, credem cã
este prematurã continuarea oricãrui proiect, în clipa de
faþã, pentru cã vrem sã trimitem iranienilor un mesaj
categoric", a declarat Hillary Clinton. Crizã în relaþiile dintre Israel ºi SUA. Jena resimþitã de americani la
momentul vizitei în Israel a vicepreºedintelui Joe Biden,
când s-a anunþat, dintr-o regretabilã eroare, construcþia a
1600 de noi unitãþi locative în Ierusalimul de Est, s-a
transformat, în decurs de doar câteva zile, în cea mai
serioasã crizã a relaþiilor israeliano-americane din 1975
încoace. Dacã Biden afirma atunci cã relaþia dintre cele
douã state este „de neclintit indiferent ce schimbãri se
produc în cele douã þãri", cã „aceastã legãturã va
rezista", la o distanþã de numai 24 de ore, secretarul
american de Stat Hillary Clinton atrãgea telefonic
atenþia premierului israelian Benjamin (Bibi) Netanyahu
cã „guvernul israelian trebuie sã demonstreze, nu
numai prin cuvinte grele, ci mai ales prin acþiuni specifice, cã este dedicat acestei relaþii ºi procesului de
pace". Pânã ºi ambasadorul Israelului la Washington,
Michael Oren, a anunþat, în termeni deosebit de grei
pentru un diplomat cã relaþia bilateralã se confruntã cu o
crizã de „proporþii istorice". Americanii au cerut scuze
oficial pentru gafa din timpul vizitei lui Biden ºi stoparea imediatã a colonizãrii Ierusalimului de Est, mai
ales cã, tocmai de curând, eforturile preºedintelui
Barack Obama, care a preluat preºedinþia SUA cerând
„zero colonizare", începuserã sã dea roade, în condiþiile
în care palestinienii îºi declaraserã deschiderea cãtre o
reîntoarcere la masa negocierilor cu Israelul. Osama
bin Laden ameninþã din nou SUA. Osama bin Laden
a ameninþat cã va ucide orice american ce va fi capturat
de reþeaua sa, dacã principalul acuzat în dosarul 11 septembrie ºi tovarãºii sãi vor fi executaþi, potrivit unui
mesaj audio difuzat de Al-Jazeera. Liderul terorist
ameninþã cã îi va ucide pe americani dacã Khaled
Cheikh Mohammed, principalul acuzat în dosarul 11
septembrie, ºi tovarãºii sãi vor fi executaþi, informeazã
La Stampa. Osama bin Laden spune cã Barack Obama
„urmeazã aceeaºi politicã, a predecesorilor sãi" mai
ales în Afganistan ºi a denunþat dorinþa Casei Albe de
„a-l executa pe eroul" Mohammed ºi pe tovarãºii acestuia. (F.C.)
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Doctor în ºtiinþe
În amfiteatrul „General ªtefan Fãlcoianu” al Universitãþii
Naþionale de Apãrare, locotenent-colonelul Vasile ENE ºi-a
susþinut public, în ziua de 16 martie 2010, teza de doctorat cu
titlul „Actualitate ºi tendinþe în evoluþia operaþiilor bazate pe
efecte desfãºurate în acþiuni militare de tip non Articol 5” în
faþa unei sãli pline ºi în prezenþa unei comisii ce l-a avut ca
preºedinte pe cam.fl. (r) profesor universitar doctor Marius
HANGANU ºi ca membri pe: gl.mr.prof. univ.dr. Ion
PÂLªOIU, referent din partea Universitãþii din Craiova,
gl.mr.conf.univ.dr. Mihai CHIRIÞÃ, referent din partea
Academiei Forþelor Terestre, din Sibiu, col.(r) prof.univ.dr.
Lucian STÃNCILÃ, îndrumãtorul autorului tezei, ºi
lt.col.prof.univ.dr. Gheorghe DEACONU.
Apreciat pentru felul în care ºi-a pregãtit lucrarea, dar ºi
pentru modul în care a prezentat-o, lt.col. Ene ºi-a încheiat
cuvântul sãu spunând cã „prin teza sa face numai propuneri

Batalionul 345 Artilerie „Tomis”

15 ani de activitate

La data de 03.04.1995, ca urmare a transformãrilor profunde suferite de organismul militar, în baza ordinului General nr.2, din 26.10.1995, al ministrului Apãrãrii Naþionale, a
luat fiinþã Divizionul 345 Artilerie, subordonat Brigãzii 34
Mecanizate teritoriale „Constanþa”, cu garnizoana de dislocare la pace în localitatea Topraisar.
În timp, unitatea a fost resubordonatã în mai multe rânduri,
schimbându-ºi denumirea, pentru ca, la data de 01.07.2008, sã
devinã Batalionul 345 Artilerie „Tomis”, cu garnizoana la
Medgidia.
De-a lungul existenþei sale, unitatea a avut o traiectorie
constant ascendentã, obþinând preponderent rezultate bune în
toate sarcinile ºi misiunile încredinþate, începând cu simple
exerciþii tactice de nivel piesã ºi terminând cu aplicaþii complexe. Batalionul a avut ca misiune de bazã instruirea comandamentului ºi forþelor. Rezultatele obþinute au fost cele preconizate, personalul batalionului atingând un nivel înalt de
pregãtire ºi profesionalism. Performanþele profesionale
obþinute îi asigurã acestei structuri o poziþie solidã printre
unitãþile armatei române. (Þ.D.)

Modificarea ºi completarea Legii
nr. 384/2006 privind statutul
soldaþilor ºi gradaþilor voluntari
Legea nr. 384/2006 privind statutul
soldaþilor ºi gradaþilor voluntari, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 868 din 24 octombrie 2006, se modificã ºi se completeazã aºa cum urmeazã:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins - "(2) Pentru
îndeplinirea serviciului militar ca soldaþi
ºi gradaþi voluntari pot fi recrutaþi ºi angajaþi cetãþenii cu vârste cuprinse între 18
ani ºi 45 de ani, care îndeplinesc normele
ºi criteriile stabilite prin ordin al ministrului Apãrãrii Naþionale." 2. La articolul 2,
dupã alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins
- "(3) Modul de selecþionare, instruire,
specialitãþile militare ºi funcþiile în care
aceºtia vor fi angajaþi, precum ºi modul de
þinere a evidenþei acestora se stabilesc prin
ordin al ministrului Apãrãrii Naþionale." 3.
La articolul 3, alineatul (1) se modificã ºi
va avea urmãtorul cuprins - "Art. 3. - (1)
Gradele militare ale soldaþilor ºi gradaþilor
voluntari, în ordinea lor ierarhicã, sunt:
soldat, fruntaº, caporal clasa a III-a, clasa
a II-a, clasa I."4. Articolul 6 se abrogã. 5.
Articolul 9 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins - "Art. 9. - Soldaþii ºi gradaþii
voluntari au dreptul sã urmeze, în condiþiile legii, orice formã de învãþãmânt din
sistemul superior civil ºi de perfecþionare
a pregãtirii aparþinând învãþãmântului
militar sau civil." 6. La articolul 15, alineatul (2) se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins - "(2) Soldaþii ºi gradaþii voluntari
au dreptul la concediu ºi indemnizaþie
pentru creºterea sau îngrijirea copilului,
pe durata contractului aflat în derulare, în
condiþiile prevãzute de legislaþia în
vigoare." 7. Articolul 18 se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins "Art. 18. (1) Vechimea în serviciu în calitate de soldat sau gradat voluntar este consideratã
vechime în serviciul militar ºi se ia în calcul la stabilirea pensiei, conform prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile
militare de stat, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. (2) Sol-
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ce þin de domeniul conceptual ºi nu presupune fonduri financiare”.
Col. (r) Stãncilã a recomandat publicarea conþinutului
lucrãrii ºi a mai propus ca aceste probleme sã fie studiate în
academiile categoriilor de forþe ºi în comandamente. A
încheiat cuvântul sãu spunând: „Ne-am fãcut doctori, dar nu
înseamnã cã am epuizat conceptul”.
Gl.mr. Pâlºoiu a þinut sã precizeze cã teza este de actualitate, ca studiu ºi nu ca problematicã ºi cã, la baza lucrãrii, se
aflã o teorie folositã de aviaþia americanã în lovirea punctualã
a unor obiective. „Teza este foarte interesantã datoritã problematicii, dar ºi a propunerilor cu privire la organizarea ºi
desfãºurarea operaþiilor care sã producã efecte mãsurabile…!”
În încheiere, fiecare referent a concluzionat cã doctorandul are capacitatea de a sintetiza, de a surprinde esenþialul ºi
de a reda concretul ºi au propus acordarea titlului de doctor în
ºtiinþe militare.
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

O carte de vizitã
impresionantã
Prin Ordinul General nr. 2, din 26 ianuarie 1995, pe
structura Batalionului 1 Infanterie s-a înfiinþat Batalionul
341 Infanterie, subordonat Brigãzii 34 Mecanizate, având
garnizoana de reºedinþã în localitatea Topraisar. Un an mai
târziu, noua unitate a primit Drapelul de Luptã.
De la înfiinþare ºi pânã în prezent, batalionul se poate
mândri cu o carte de vizitã impresionantã. Experienþa acestei structuri este foarte bogatã, subunitãþile sale luând parte
de-a lungul celor 15 ani de existenþã la o multitudine de
exerciþii ºi misiuni internaþionale. Astfel, Batalionul 341
Infanterie a participat la misiuni internaþionale în cadrul
SEEBRIG, în Kosovo „KFOR-2004”, în Afganistan
„ENDURING FREEDOM”-2006, în Irak „IRAQI
Freedom”- 2008, precum ºi la exerciþiul bilateral românoamerican „Proof of Principle”-2007 sau la exerciþiul
naþional „MILREX-2007”. Au fost adevãrate examene
finalizate cu brio.
Pentru modul exemplar de îndeplinire a misiunilor ºi
pentru întreaga activitate militarii au primit o serie de distincþii ºi medalii. În semn de apreciere a devotamentului ºi
coeziunii dovedite în teatrul de operaþii din Afganistan,
Drapelul de Luptã al B. 341 a fost decorat cu „Ordinul Virtutea Militarã în grad de Cavaler cu însemn de rãzboi”.
Standardele ridicate de pregãtire, experienþa dobânditã,
dar, mai ales, rezultatele deosebite obþinute în tot acest timp
au ajutat la definirea unei unitãþi care poate acþiona eficient
în orice context operaþional, conform misiunilor încredinþate.
Daniela Þãruºi

daþii ºi gradaþii voluntari beneficiazã de
încadrarea în condiþii
deosebite, speciale ºi alte condiþii a activitãþii pe care o desfãºoarã sau a locului de
muncã unde lucreazã, conform legislaþiei
aplicabile cadrelor militare în activitate.
Perioada în care soldaþii ºi gradaþii voluntari participã la misiuni în afara teritoriului statului român se considerã dublu la
calculul vechimii în serviciul militar. (3)
Stagiul de cotizare realizat în sistemul
public de pensii în perioada 24 decembrie
2006 ºi pânã la intrarea în vigoare a
prezentei legi constituie vechime în serviciu ºi se valorificã la stabilirea pensiei
conform prevederilor Legii nr. 164/2001,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare." 8. Articolul 19 se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins "Art. 19. - (1) Soldaþii ºi gradaþii voluntari
care au fost trecuþi în rezervã sau scoºi din
evidenþele militare în baza prevederilor
art. 45 alin. (1) lit. a)-e), g), h) ºi m) beneficiazã de mãsurile de protecþie socialã ºi
reconversie profesionalã, în condiþiile prevãzute de legislaþia în vigoare pentru
cadrele militare. (2) Soldaþii ºi gradaþii
voluntari trecuþi în rezervã sau scoºi din
evidenþele militare în baza prevederilor
art. 45 alin. (1) lit. c) ºi d) beneficiazã gratuit de asistenþã medicalã ºi medicamente,
în condiþiile prevãzute la art. 26 din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. (3) Soldaþii ºi gradaþii voluntari
încadraþi într-un grad de invaliditate,
potrivit prevederilor legale, beneficiazã de
pensie de invaliditate, conform prevederilor Legii nr. 164/2001, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare." 9.
La articolul 20, alineatul (1) se modificã ºi
va avea urmãtorul cuprins - "Art. 20. - (1)
Soldaþii ºi gradaþii voluntari sau urmaºii
acestora, dupã caz, beneficiazã de
despãgubiri pentru cazurile de invaliditate
ori de deces produse ca urmare a unor acþiuni militare, accidente, catastrofe sau alte

asemenea evenimente, intervenite în timpul ºi din cauza serviciului militar sau a
unor misiuni în cadrul forþelor internaþionale destinate menþinerii pãcii, ori
constituite în scopuri umanitare, în
condiþiile stabilite de lege pentru cadrele
militare în activitate. Despãgubirile se
suportã din bugetul Ministerului Apãrãrii
Naþionale." 10. La articolul 28, litera c) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins "c) retrogradarea din funcþie;". 11. Dupã
articolul 30 se introduce un nou articol,
articolul 301, cu urmãtorul cuprins - "Art.
301. - Tinerii care opteazã pentru cariera
de soldat ºi gradat voluntar efectueazã
examinarea medicalã, gratuit, în cadrul
spitalelor ºi centrelor medicale de diagnostic ºi tratament ambulatoriu ale instituþiilor cu atribuþii în domeniul apãrãrii,
ordinii publice ºi securitãþii naþionale,
cheltuielile fiind suportate de aceste instituþii, conform ordinelor conducãtorilor
acestora." 12. La articolul 35, alineatul (2)
se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins "(2) Se excepteazã de la prevederile alin.
(1) situaþiile în care diferenþa dintre limita
maximã de vârstã pânã la care soldaþii sau
gradaþii voluntari pot fi recrutaþi ºi angajaþi ºi vârsta pe care aceºtia o au la expirarea contractului este mai micã de 2 ani.
În aceste situaþii, contractul se va încheia
pânã la limita maximã de vârstã pânã la
care soldaþii sau gradaþii voluntari pot fi
recrutaþi ºi angajaþi." 13. La articolul 40,
alineatul (1) se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins - "Art. 40. - (1) Soldaþii ºi
gradaþii voluntari pot fi mutaþi, în interesul serviciului sau la cerere, dintr-o unitate
militarã în alta, în aceleaºi condiþii ca ºi
subofiþerii în activitate." 14. La articolul
40, alineatul (3) se abrogã.
Art. II. - Prezenta lege intrã în vigoare
la 30 de zile de la publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 188 din 24.03.2010.
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Suntem bine pregãtiþi!

Interviu cu comandantul Grupului de luptã româno-american, locotenent-colonelul Costel Ionescu
– Domnule locotenent-ccolonel., au trecut
aproape douã luni de când Batalionul 33
Vânãtori de Munte ,,POSADA" pe care îl
comandaþi se aflã în Afganistan. Cum apreciaþi desfãºurarea misiunilor la momentul
actual?
– Într-adevãr, nici nu ºtiu cum au trecut
cele douã luni de la începutul misiunii. Consider cã acum militarii trateazã într-un mod
foarte serios misiunile care trebuie executate
în aria de responsabilitate. Misiunile se executã la un nivel calitativ maxim, luându-se
în calcul toate cele trei momente ale misiunii, respectiv etapa de pregãtire, etapa de
execuþie în sine a misiunii ºi etapa de informare de dupã executarea misiunii. Caracterul misiunilor este destul de variat, cerând
din partea comandanþilor de structuri ºi a
celor care compun structurile repective o
abilitate deosebitã în a cerceta zonele ºi a
localiza elementul exploziv improvizat care
poate sã ducã, dupã cum din pãcate s-a ºi
întâmplat, la pierderea de vieþi omeneºti.
Tratarea cu seriozitate a fiecãreia dintre
aceste etape ale misiunii ºi experienþa acumulatã în cele douã luni mã fac sã cred cã
vom ºti sã adaptãm în continuare modurile
de acþiune pentru fiecare tip de misiune în
parte.
– Care este relaþia cu celelalte naþiuni
din cadrul forþelor Coaliþiei ºi cu forþele de
securitate afgane din aria dumneavoastrã
de responsabilitate?
– Faptul cã, pe perioada de pregãtire, în

þarã, am
lucrat cu
compania
din armata Statelor
Unite ale
Americii,
pe care o
a v e m
acum în
compunerea Grupului de
luptã, a
contribuit
în mod hotãrâtor la dezvoltarea relaþiilor cu
aceºtia ºi la coordonarea modurilor de acþiune în teatrul de operaþii. Relaþia cu forþele
de securitate afgane consider cã este în construcþie. Parteneriatul pe care noi trebuie
sã-l realizãm cu forþele de securitate afgane
este una dintre misiunile esenþiale pe care
trebuie sã le îndeplinim în aria de responsabilitate ºi aceasta este implicit legatã de
asigurarea securitãþii ºi libertãþii de miºcare
pe autostrada A1 ºi crearea unui coridor economic, pe cât posibil, în stânga ºi în dreapta
acesteia. Am afirmat cã relaþia este în construcþie deoarece forþele de securitate afgane
sunt în formare, sunt insuficiente ºi, uneori,
diferenþele de pregãtire ºi de dotare, îºi spun
cuvântul. Încercãm prin tot ceea ce facem sã
executãm operaþii în comun cu ambele categorii de forþe, Armata Naþionalã Afganã ºi

Poliþia Naþionalã Afganã, iar informaþiile pe
care le primim de la Serviciul de Securitate
Afgan ne ajutã, în foarte mare mãsurã, la
îndeplinirea misiunilor.
a doua misiune în
– Sunteþi la cea de-a
Afganistan, ca ºi comandant al acestui
Batalion. S-a
a schimbat în oarecare mãsurã
situaþia de securitate faþã de cea de acum
doi ani?
–Dacã ar trebui sã fac o evaluare la
modul general, consider cã situaþia de securitate s-a înrãutãþit faþã de perioada 20072008. Inclusiv ponderea incidentelor s-a
schimbat, în aceastã perioadã incidentele cu
dispozitivele
explozive
improvizate
cãpãtând o importanþã deosebitã. În luna
februarie a anului 2010, acestea au crescut
de 5 ori comparativ cu cea din 2009. Cred cã
realizarea acelui parteneriat de securitate
între forþele Coaliþiei ºi forþele de securitate
afgane va contribui în mod decisiv la
diminuarea incidentelor, în special de-a lungul autostrãzii A1 ºi în principalele centre
populate sau în centrele districtuale.
– Cum previzionaþi acþiunile viitoare în
aria de responsabilitate din prisma sintagmei ,,operaþie de stabilitate"?
– Operaþia de stabilitate este foarte bine
definitã de regulamente. ªtim cã tipul de
misiune pe care îl executãm în Afganistan
este acela de operaþiuni în sprijinul pãcii.
Dar, din punctul meu de vedere, din cauza
evoluþiei situaþiei de securitate ºi a modului
în care trebuie sã rãspundem la incidentele

cu care ne confruntãm, aº putea spune cã
suntem pe muchia dintre operaþia de stabilitate ºi operaþia de tip combat, totuºi la un
nivel redus. În tot ceea ce facem, în toate
tipurile de misiuni pe care le avem, este clar
cã vom aplica principiile operaþiei de stabilitate în care non-kineticul are cuvântul decisiv, sprijinindu-se în anumite rânduri pe acþiunile kinetice, dar de o mai micã amploare.
– Un mesaj pentru familiile ºi cei dragi
rãmaºi acasã.
– Deºi ne aflãm la distanþã mare de casã,
gândurile noastre se îndreaptã permanent
cãtre familii ºi cãtre cei dragi rãmaºi în þarã.
Situaþia celor de acasã îºi pune amprenta
asupra activitãþii pe care noi o desfãºurãm în
teatrul de operaþii, ei fiind mai îngrijoraþi
decât noi, cei care ºtim, real, cu ce ne confruntãm aici. Ca ºi comandant al Batalionului de Manevrã, îi asigur cã, în planificarea
ºi executarea misiunilor, protecþia forþei este
principala noastrã prioritate. Totuºi, aºa cum
afirmam mai sus, incidentele din zona de
responsabilitate pot oricând crea anumite
situaþii dificile pentru militarii români.
Doresc sã transmit familiilor ºi prietenilor de
acasã gândurile noastre de respect ºi de
aducere aminte ºi sper cã, în curând, ne vom
revedea cu zâmbetul pe buze dupã aceastã
misiune destul de dificilã. În acelaºi timp,
doresc sã-mi exprim mulþumirile pentru
înþelegerea de care dau dovadã ºi pentru
sprijinul acordat. Aflându-ne în preajma
Sfintelor sãrbãtori de Paºti, doresc sã le urez
tuturor sãnãtate ºi fericire, iar lumina Învierii
Domnului Iisus Hristos sã se pogoare asupra
tuturor.
Locotenent Ovidiu CIOBANU

Trei destine la început de drum
La 1 octombrie 2009, în garnizoana Târgoviºte a luat
fiinþã Batalionul 114 Tancuri. Unitatea este amplasatã în
aceeaºi cazarmã în care s-a aflat Batalionul 1 Tancuri
„Vlad Þepeº” provenit din cea mai veche unitate de tancuri a Armatei române, Regimentul 1 Care de Luptã.
Subordonatã Brigãzii 1 Mecanizate, noua structurã s-a
integrat rapid în peisajul garnizoanei, graþie eforturilor
depuse de cãtre întregul colectiv al batalionului.
Încrezãtori în forþele proprii, au trecut peste greutãþile
inerente oricãrui început ºi sunt pregãtiþi sã facã faþã
tuturor provocãrilor.

„Echipajul, ca blindajul”

Sublocotenentul Aura LUCA, cãpitanul Iuliu
GEORGESCU ºi plutonierul-major Marian PARASCHIV
sunt trei tineri care au ales sã facã
parte din efectivele batalionului.
Sublocotenentul Aura LUCA
este singura femeie ofiþer de tancuri din batalionul luptãtor.
Funcþia pe care o îndeplineºte
este cea de comandant pluton tancuri. Pânã sã devinã cadru militar,
parcursul profesional a fost unul
sinuos. Iniþial a ales sã devinã jurnalist, ulterior, însã, a realizat cã vrea sã urmeze o carierã
militarã. Recunoaºte cã a fost influenþatã oarecum ºi de cãtre
soþ, care este subofiþer de tancuri. Studiile ºi cursurile fãcute
au ajutat-o sã ocupe actuala funcþie. ªi, pentru cã se descurcã foarte bine, a devenit ºi comandant de companie. Nu este
uºor, dar „ca femeie, trebuie sã fii cu atât mai mult la
înãlþime”. O ajutã foarte mult ºi faptul cã oamenii aflaþi în
subordine se implicã, din plin, în ceea ce fac. La arma tancuri, secretul reuºitei este spiritul de echipã. De el depinde,
succesul oricãrei misiuni. „Încã de la nivelul echipajului de
tancuri cea mai importantã este coeziunea. Cei patru mem-

bri depind unul de celãlalt”. Spune dumneaei. Deviza lor:
„Echipajul, ca blindajul”, adicã „Toþi pentru unul, unul pentru toþi”, vorbeºte de la sine despre relaþiile dintre ei.
„La plutonul pe care îl comandam am reuºit sã realizez
o adevãratã echipã”, spune sublocotenentul Aura LUCA.
Planurile de viitor sunt legate tot de carierã. Vrea sã acceadã
cât mai mult pe treptele ierarhiei militare. Pânã acum a
dovedit cã se poate. Mai mult, prin reuºita dumneaei, a
demonstrat, încã o datã, cã armata nu este un domeniu destinat exclusiv bãrbaþilor.

Tancurile, o pasiune mei veche

Plutonierul-major Marian PARASCHIV ocupã funcþia
de comandant pluton tancuri.
Promoþie 1995, a fost încadrat mai întâi la Batalionul 1
Tancuri. Dupã desfiinþarea acestuia, a revenit în garnizoanã,
la Baza Logisticã. Aflând de înfiinþarea noului batalion a
venit aici, mai exact spus: „Am revenit la tancuri, prima mea
dragoste”. Programul de lucru
este încãrcat. Desfãºoarã activitãþi
de mentenanþã, dar ºi de instrucþie.
Pentru cã tancurile sunt de producþie mai veche, necesitã
reparaþii ºi întreþinere. Cu toþii se
strãduiesc sã îºi facã treaba cât
mai bine. Este nevoie de multã
dãruire, dar ºi de responsabilitate.
Din felul în care vorbeºte, se observã faptul cã este pasionat
de ceea ce face. Spune cã nu se vede în postura de a practica altã meserie, iar, pe viitor, va rãmâne tot într-o unitate de
tancuri.

Alegerea potrivitã

Tot promoþie 1995 este ºi cãpitanul Iuliu GEORGESCU,
ºef compartiment Planificare Operaþii ºi Instrucþie. Încã de la
început, a optat pentru haina militarã deoarece „i-a plãcut

ordinea, disciplina ºi rigoarea militarã”. Un alt motiv a fost
faptul cã: „sistemul militar te formeazã ca om ºi te ajutã
sã-þi gãseºti mai uºor calea
în viaþã”. Pentru a-ºi îndeplini visul a urmat „Institutul
Militar de Tancuri”. Dupã
absolvirea lui, a fost repartizat la un batalion de tancuri
din Oradea, apoi la Batalionul
1 Tancuri care s-a desfiinþat.
În cele din urmã, a ajuns la
Batalionul 114 Tancuri. Aici,
în cadrul compartimentului
Planificare, Operaþii ºi Instrucþie, desfãºoarã activitãþi multiple ºi complexe. Volumul de muncã este foarte mare, motiv
pentru care programul de lucru nu se încheie la ora 15:30.
Personalul modulului este încadrat doar în proporþie de
30-40%. Lucrul cu diverse documente necesitã ºi un bagaj
mare de cunoºtinþe. Oamenii se strãduiesc sã facã faþã situaþiei, chiar dacã sunt deocamdatã mai puþini ca numãr. Un
alt aspect este legat de faptul cã nu existã încã o bazã documentarã suficientã. În acest sens, au primit asigurãri de la
eºaloanele superioare cã vor primi toatã documentaþia necesarã. Pânã atunci însã, „ne descurcãm cum putem. Am apelat
chiar ºi la vecinii din curte care ne-au ajutat mereu”. Cãpitanul GEORGESCU se declarã mulþumit de felul în care se
deruleazã activitãþile în cadrul compartimentului pe care îl
conduce. Oamenii se implicã foarte mult în rezolvarea
sarcinilor ºi acest lucru e foarte important.
Convins ºi acum, dupã 15 ani, cã a fãcut alegerea potrivitã, cãpitanul Iuliu GEORGESCU are planuri de viitor. Vrea
sã devinã maior. Pentru aceasta, va trebui sã pãrãseascã unitatea care nu are o astfel de funcþie ºi sã caute în altã parte.
Pentru a fi pe deplin împlinit, este gata sã o ia de la capãt ºi
sã plece oriunde este nevoie.
Daniela ÞÃRUªI

Exerciþiu alãturi de ISU
Batalionul 49 Apãrare Chimicã, Biologicã, Radiologicã ºi Nuclearã (CBRN)
„ARGEª” din Piteºti a participat cu un
detaºament de apãrare CBRN, tehnicã ºi
echipamente de specialitate, la exerciþiul
privind gestionarea situaþiilor de urgenþã
generate de urgenþe nucleare pe platforma
SCN-FCN MIOVENI, care s-a desfãºurat în
data de 19 martie.
Exerciþiul a fost organizat ºi condus de
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
Argeº, cu sprijinul autoritãþilor administraþiei publice locale, al comitetului judeþean
ºi local pentru situaþii de urgenþã, al
comitetelor pentru situaþii de urgenþã de la
instituþii publice centrale din zona de planificare la urgenþã, al structurilor profesioniste
pentru situaþii de urgenþã prevãzute în planurile operative de acþiune.
Scopul principal al exerciþiului a constat
în verificarea capacitãþii de reacþie a
autoritãþilor administraþiei locale, precum ºi
a forþelor de intervenþie pentru conducerea
acþiunilor de limitare ºi înlãturare a efectelor
unui accident nuclear major produs la SCNFCN Mioveni.
Subunitãþile Batalionului 49 Apãrare
CBRN „ARGEª” participante la exerciþiu

au executat misiuni de decontaminare a personalului ºi tehnicii, decontaminare radioactivã a terenului ºi de cercetare radioactivã a
principalelor cãi de comunicaþii din zona
afectatã.
Exerciþiul privind gestionarea situaþiilor
de urgenþã generate de urgenþe nucleare pe
platforma SCN-FCN MIOVENI se
desfãºoarã periodic, în conformitate cu
prevederile legislaþiei internaþionale în
domeniul managementului ºi gestionãrii
situaþiilor de urgenþã.
Batalionul 49 Apãrare CBRN „ARGEª”
este o structurã destinatã asigurãrii sprijinului de apãrare chimicã, biologicã, radiologicã ºi nuclearã, dislocatã în zona de operaþii
de sud, având misiuni de conducere administrativã ºi operaþionalã a subunitãþilor din
subordine la pace, în situaþii de crizã ºi la
rãzboi, cum ar fi: executarea întregii game
de misiuni de apãrare CBRN pe teritoriul
naþional, în orice condiþii de timp, anotimp ºi
stare a vremii, executarea Serviciului de
Luptã – Supraveghere CBRN în zona de
responsabilitate, intervenþia cu forþe ºi
mijloace pentru limitarea ºi înlãturarea
efectelor accidentelor produse la obiectivele
de risc CBRN ºi pe timpul transportului de

materiale periculoase din zona de
responsabilitate, intervenþia cu forþe ºi
mijloace pentru limitarea ºi înlãturarea
efectelor dezastrelor naturale produse
pe raza judeþului ARGEª, intervenþia
cu forþe la obiective militare din zona
de responsabilitate.
În prezent, batalionul este angajat
cu întregul sãu potenþial uman, material ºi spiritual, în activitatea amplã de
aplicare a programului de restructurare
ºi modernizare a armatei, în perfecþionarea ºi implementarea procedurilor
NATO din domeniul apãrãrii CBRN, în procesul de instrucþie ºi realizarea interoperabilitãþii ºi compatibilitãþii cu structurile similare NATO.
În acest sens, unitatea a desfãºurat activitãþi specifice pentru operaþionalizarea structuralã ºi acþionalã a 2 plutoane: Plutonul
Decontaminare Uºoarã RBC (radioactivã,
biologicã ºi chimicã); destinat Forþei de
Rãspuns NATO (NRF), ºi Plutonul 1 Decontaminare Tehnicã de Luptã, destinat Grupului Tactic de Luptã Eleno-Bulgaro-RomânoCipriot (HELBROC BG).
În perioada 2004-2009, aceste subunitãþi
au participat la exerciþii multinaþionale în

Germania, 2004- Golden Mask 04, 2006Golden Mask 06, în Cehia, în 2006- Peaceful Dragon, în Italia, 2007- Noble Light, în
Polonia, 2008- WHITE CLOUD 08 ºi în
Grecia – EVROPI I ºi EVROPI II.
Pentru efortul depus ºi profesionalismul
de care a dat dovadã pe timpul acestor
activitãþi, personalul celor douã plutoane de
decontaminare RBC a fost rãsplãtit cu
diplome, certificate ºi scrisori de apreciere
care stau la loc de cinste în panoplia unitãþii,
motivând totodatã întregul personal al
Batalionului 49 Apãrare CBRN „ARGEª”
pentru obþinerea unor performanþe care sã
facã cinste armei apãrare CBRN.
Maior Sorin BURNEI
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Nimeni nu a fost onorat niciodatã pentru ceea ce a primit

Onoarea este recompensa pentru ceea ce a dãruit
Interviu cu generalul de brigadã dr. Vasile Hermeneanu, comandantul Brigãzii 9 Mecanizate

Aºezatã la rãscrucea a douã drumuri, unul care unea
Marea Nordului cu Marea Neagrã, strãbãtând Europa centralã, iar celãlalt porturile Mediteranei orientale cu ale stepelor pontice, Dobrogea a avut parte, de-a lungul veacurilor,
de o soartã zbuciumatã. Rând pe rând, pe aici s-au perindat
armatele perºilor, apoi cele romane, iar, mai târziu, invaziile
popoarelor migratoare au fost urmate de stãpânirea musulmanã. Dobrogea devenise între timp drumul de invazie al
armatelor dinspre Rusia spre Balcani ºi Constantinopol. Astfel, vechiul leagãn al poporului român s-a cufundat în
întunericul barbariei. Abia dupã 1877, Dobrogea s-a trezit
din nou în lumina pãcii, din care, iar istoria, cu succesiunea
ei de evenimente, pãrea cã îºi dorea s-o smulgã din nou.
Acum, nu se mai pune problema unei torsiuni teritoriale,
dar pentru a înlãtura orice urmã de îndoialã, în Dobrogea
s-au pus bazele unei brigãzi mecanizate, cu rolul de a spulbera fie ºi cel mai firav scenariu în acest sens. La comanda
Brigãzii 9 Mecanizate „Mãrãºeºti”, cãci despre ea este
vorba, a fost numit domnul general de brigadã dr. Vasile
HERMENEANU, care a avut amabilitatea de a-mi rãspunde
la câteva întrebãri, deºi sunt sigurã cã timpul dumnealui
capãtã o altã dimensiune raportat la volumul lucrãrilor pe
care trebuie sã le rezolve.
- Nu conteazã cât de bine cunoºti fiecare mic amãnunt al
unui CV. Pãrerea mea este cã, de fiecare datã când îl parcurgi, descoperi acel ceva care te face sã retrãieºti senzaþii,
sã îþi reorganizezi amintirile, acel ceva care nu poate fi trecut pe o coalã de hârtie, cu liniuþã de la capãt. Domnule
general, care este drumul pe care l-a
aþi parcurs pânã la
aceastã funcþie de comandant de brigadã?
- Dupã 34 de ani de carierã militarã destul de diversificatã, este greu sã faci o sintezã, mai ales cã am îndeplinit
funcþii la trupã, la subunitãþi ºi unitãþi operaþionale, cu
excepþia unei scurte perioade, când am activat în cadrul
Comandamentului Operaþional Întrunit de la Buzãu.
M-am nãscut în 1956, în comuna Topologu, din judeþul
Tulcea, pe plaiuri dobrogene, aºa cum îmi place mie sã spun.
Cariera militarã a debutat prin cursurile liceului militar
„Dimitrie Cantemir” de la Breaza, de care mã leagã amintiri
frumoase, alãturi de o serie de alþi colegi, care acum ocupã
funcþii importante în conducerea armatei; mã refer aici la
generalul de brigadã Mihai Ciungu, generalul maior Nicolae
Roman ºi la alþii. Am urmat apoi cursurile ªcolii Militare de
Ofiþeri Activi „Nicolae Bãlcescu” din Sibiu. Ca ofiþer de
infanterie, am fost repartizat în garnizoana Topraisar, spre
marea mea dezamãgire atunci. Abia mai târziu am înþeles cã,
de fapt, aceastã repartiþie a fost beneficã pentru cã am avut
de învãþat într-o garnizoanã unde exista experienþã, reuºind
sã-mi însuºesc toate noþiunile de bazã, deoarece, din bãncile
ºcolii, altfel se vedeau lucrurile. Am activat în funcþii de
bazã: comandant de pluton de infanterie, comandant de pluton de cercetare, la fostul Regiment 34 Infanterie de la
Topraisar; apoi am fost selecþionat sã fac parte din subunitãþi
de cercetare, despre care ºtiþi cã reprezintã o elitã a armatei.
Am activat la Batalionul 185 Cercetare din Constanþa, în
subordinea Diviziei 9 Infanterie, am urmat cursurile Academiei Militare în Bucureºti, Facultatea de Comandã ºi Stat
Major ºi, în 1988, am absolvit Academia de Înalte Studii
Militare, fiind repartizat tot la Topraisar, în funcþia de
comandant de batalion de infanterie.
Dupã Revoluþia din decembrie 1989, am fost numit ºef
de stat major la acelaºi regiment de infanterie din Topraisar.
Ulterior, acesta s-a transformat în brigadã, unde am
îndeplinit ºi funcþiile de ºef de stat major ºi de locþiitor de
comandant de brigadã. În aceastã perioadã, am cãpãtat
destulã experienþã la trupe. Am urcat treptele carierei militare ºi am fost avansat de douã ori „la excepþional”, în gradul
de maior ºi, apoi, în cel de colonel. Am fost promovat la Corpul 9 Armatã, care ulterior aici, în Dobrogea, a fost transformat în Comandamentul 9 Operaþional Dobrogea, la vremea

aceea, o structurã de comandã creatã
experimental,
iniþial, în subordinea
comandamentului
marinei
militare, care
s-a vrut a fi un
început
al
structurilor de
comandã
întrunite. Pe
baza experienþei acumulate, dupã restructurarea
comandamentului operaþional din Dobrogea, am fost selecþionat pentru a fi numit în
funcþia de ºef al operaþiilor la Comandamentul 2 Operaþional
Întrunit „Mareºal Alexandru Averescu” din Buzãu, o funcþie
destul de responsabilã ºi de grea. Deºi aveam o întreagã
experienþã în spate, acea funcþie nu a fost lipsitã de
provocãri. Aici, am avut oportunitatea sã merg în teatrele de
operaþii, sã am o deschidere mai largã asupra a ceea ce
înseamnã de fapt fenomenul militar, sã vãd ºi sã fac comparaþie cu diferite structuri din alte armate. Dupã doi ani de
activare, am fost numit comandant la Brigada 34 Infanterie.
Am obþinut rezultate bune în acea funcþie; am reuºit sã realizez un colectiv închegat ºi sã pregãtesc trei batalioane pentru misiuni în teatrele de operaþii externe, respectiv, Batalionul 2 Infanterie „Cãlugãreni”, Batalionul 495 Infanterie
„Cãpitan ªtefan Soverth” ºi Batalionul 341 Infanterie.
Dupã aproximativ doi ani ºi jumãtate la comanda
brigãzii, odatã cu punerea în aplicare a hotãrârii Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii nr. S 47 din 2009, s-a creat o nouã
oportunitate pentru mine, iar conducerea armatei, respectiv,
ºeful Statului Major General, a considerat sã-mi ofere
funcþia de comandant al Brigãzii 9 Mecanizate „Mãrãºeºti”,
care s-a înfiinþat la 1 octombrie, în garnizoana Constanþa.
Misiunea a fost ºi este în continuare deosebit de dificilã,
având în vedere faptul cã traversãm cu toþii o perioadã în
care fondurile ºi resursele financiare sunt limitate. Am fost
avansat la gradul de general de brigadã la 1 decembrie 2009,
ca o încununare a muncii depuse ºi a rezultatelor obþinute
de-a lungul timpului.
- Sectorul dumneavoastrã de responsabilitate, Brigada 9
Mecanizatã, acoperã o parte dintr-u
un teritoriu care poartã
o mare încãrcãturã emoþionalã. Ce reprezintã pentru
Dobrogea aceastã mare unitate?
- Prin înfiinþarea acestei brigãzi în zona de operaþii de
sud-est se realizeazã un echilibru de forþe la nivel tactic,
operativ, dar ºi strategic, vorbind la nivelul întregii armate,
prin faptul cã aceastã zonã de operaþii este una deosebit de
sensibilã. Are deschidere ºi cãtre mare, ºi cãtre graniþa de est
a NATO, iar posibilele acþiuni militare care se pot desfãºura
aici sunt de o mare complexitate. Intervenþia unor forþe din
afara zonei ar necesita unele manevre complexe peste fluviul
Dunãrea ºi braþul Borcea, având în vedere existenþa a numai
douã puncte de trecere peste ele. Faptul cã brigada a fost
dotatã inclusiv cu un batalion de tancuri reprezintã un motiv
în plus cã este necesarã ºi importantã în aceastã zonã. Ceea
ce am învãþat din campaniile anterioare, din luptele purtate
pe aceste meleaguri de cãtre armata românã în cele douã
rãzboaie mondiale, demonstreazã necesitatea existenþei unei
structuri din forþele terestre, cu atât mai mult cu cât zona
impune în mod deosebit ducerea unor acþiuni de luptã
întrunite ºi integrate, în cooperare cu forþele navale, dar ºi cu

forþele aeriene.
- Ce impact are asupra misiunii dumneavoastrã
pregãtirea ºi desfãºurarea de zi cu zi a operaþiilor?
- Brigada, deºi este în curs de formare, desfãºoarã deja
activitãþi de pregãtire pentru luptã, deoarece avem, atât
unitãþi operaþionalizate, preluate de la fosta Brigadã 34
Infanterie, cât ºi unitãþi nou constituite. Încercãm sã
îmbinãm continuarea activitãþilor la unitãþile operaþionalizate cu demararea instrucþiei la unitãþile nou constituite, pentru ca, la finele anului 2010, toate unitãþile brigãzii sã ajungã
la un nivel al capacitãþii operaþionale complete, care sã le
permitã trecerea la executarea urmãtoarelor misiuni ordonate. Nu demult, am pregãtit ºi desfãºurat un exerciþiu de
rezolvare a unei situaþii tactice cu comandamentul brigãzii.
Conform planului cu principalele activitãþi, vom continua cu
un exerciþiu de comandament pe hartã de tip MAPEX, în
perioada 18-20 mai, apoi cu un exerciþiu de comandament de
comunicaþii ºi informaticã în teren CTX, în luna octombrie,
ca parte a exerciþiului de nivel strategic condus de Statul
Major General, DACIA 2010.
O altã activitate importantã, care nu trebuie scãpatã din
vedere, are ca subiect evaluarea forþelor puse de România la
dispoziþia iniþiativei SEEBRIG, subunitãþi care sunt dislocate în garnizoana Topraisar. În perioada 19-21 aprilie, acestea vor fi evaluate de cãtre comandantul SEEBRIG, care se
va deplasa în România, ºi de cãtre o echipã a comandamentului. Deja am început pregãtirea lor ºi ne aflãm pe un drum
ascendent.
- Calitatea oamenilor de care sunteþi înconjurat vã
reprezintã. Ei sunt cei de care vã simþiþi mândru, care vã
asigurã succesele ºi pe care îi sprijiniþi la nevoie. Sunt
camarazi ce nu au nevoie de recunoºtinþã, dar care meritã
sã fie amintiþi. Ce pãrere aveþi despre staff-u
ul brigãzii?
- Când s-a constituit aceastã mare unitate, oamenii au
venit din diferite unitãþi sau structuri. Dar, am avut marea
ºansã de a lucra la comanda brigãzii înconjurat de oameni cu
o experienþã bogatã, oameni foarte bine pregãtiþi. Un exemplu ar fi locþiitorul comandantului, colonelul Vasile Vreme,
fost comandant al Batalionului 341 Infanterie, care are nu
mai puþin de trei misiuni în teatrele de operaþii sau colonelul
Adrian Soci, ºeful de stat major al brigãzii ºi fost comandant
al Batalionului 300 Infanterie Mecanizatã, care a fost de
douã ori în misiuni internaþionale. Colonelul Teodorescu,
ºeful Operaþiilor ºi Instrucþiei, a activat ca ofiþer de stat
major într-un comandament multinaþional în Afganistan, dar
are ºi alte misiuni. ªi la nivelul ºefilor de birouri sunt oameni
cu o pregãtire bunã. Mie, însã, îmi revine misiunea de a îi
face sã acþioneze, pentru a realiza o coeziune ºi o unitatea de
gândire în cadrul comandamentului. Cu un colectiv unit,
rezultatele se vor vedea în cel mult trei luni de zile.
- Un principiu de viaþa de care te laºi guvernat este mai
puþin intuit sau conºtientizat când vine vorba de practica
vieþii. Este mai mult ca un reflex necondiþionat. Principiul
nu este al tãu, decât atunci când îl trãieºti. Atunci îl înþelegi pe deplin ºi, de fapt, aceasta este marea provocare
umanã. Aveþi un asemenea principiu?
- Fiecare dintre noi are cel puþin un principiu dupã care
se ghideazã. Mie îmi plac lucrurile simple, directe ºi, ca
urmare, acþionez aºa cum gândesc. Prefer planurile simple ºi
uºor de conceput ºi nu sunt adeptul birocraþiei excesive, cu
care ne confruntãm, din pãcate, în aceastã perioadã. Aº vrea
sã ne concentrãm mai mult asupra problemelor de operativitate a unitãþilor ºi de instrucþie, în defavoarea altor activitãþi,
sã le spunem administrative.
Avansarea în gradul de general de brigadã a fost, pentru
mine, cea mai mare satisfacþie profesionalã ºi reprezintã o
recunoaºtere a meritelor mele ºi ale întregului personal angajat în cadrul ISU Timiº. Dar, nu se opreºte totul aici. Gradul
obþinut mã obligã ºi mai mult!
Cristina FRATU

Batalionul 114 Tancuri, la început de drum
Interviu cu maiorul dr. ing. Sorinel ENACHE, comandantul Batalionului 114 Tancuri
– Domnule maior, de la 1 octombrie
2009 aþi fost numit comandantul Batalionului 114 Tancuri. Cum aþi ajuns la conducerea unei unitãþi de tancuri?
– Încã din momentul absolvirii academiei
ºi pânã în prezent, am ocupat o serie de
funcþii corespunzãtoare gradului ºi experienþei profesionale. Am îndeplinit funcþii pe
linie de mentenanþã, de comunicaþii ºi informaticã, de operaþii ºi planificare. În perioada
2007-2009, am fost ºeful biroului de Mentenanþã de la Baza 2 Logisticã „Valahia”. În
anul 2009, când baza s-a mutat la Ploieºti am
simþit nevoia unei schimbãri. Funcþia de
comandant al batalionului de tancuri constituia noutatea de care aveam nevoie, dar ºi o
mare provocare.
– Ca urmare a procesului de restructurare a armatei, unitãþile de tancuri au fost
reduse numeric. În aceste condiþii, care este
menirea batalionului pe care îl conduceþi?
– Pentru a vã rãspunde la aceastã întrebare, voi porni de la o experienþã pe care am
avut-o recent, atunci când am participat la
exerciþiul SIMEX de la U.N.Ap, ca celulã de
rãspuns. Pot spune cã batalionul nostru a
reprezentat baza activitãþii. Deºi a fost un
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exerciþiu
virtual, s-a
vãzut clar
faptul cã,
fãrã contribuþia tancurilor, nu se
fãcea treabã. Ar fi
fost o luptã
seacã. Stadiul final a
fost dictat
de
cãtre
tancuri.
Situaþia este valabilã ºi pentru cazurile reale,
deoarece, în orice armatã care se respectã,
puterea se mãsoarã în numãrul tancurilor ºi
elicopterelor
– În continuare, vã rog sã prezentaþi
câteva aspecte legate de activitatea pe care
o desfãºuraþi.
– Din octombrie ºi pânã la ora actualã,
principala activitate a fost legatã de partea
logisticã: asigurarea materialã, refacerea
stãrii tehnice, refacerea spaþiilor de lucru etc.
În acest sens, mi-am propus sã creez oame-

nilor condiþii optime de lucru. Nu poþi sã ceri
oamenilor performanþã, dacã nu au condiþii
propice.
– Pentru cã sunteþi la început de drum,
care sunt principalele obiective pe care
batalionul ºi le-a
a propus în acest an?
– Principalele obiective sunt legate de
mentenanþã ºi de instrucþie. Mi-am propus
ca, în decurs de un an, toate tancurile sã fie
operative. De asemenea, vom amenaja
poligonul ºi tancodromul, precum ºi toate
celelalte spaþii. Vis-a-vis de instrucþie, mã
declar mulþumit dacã vom obþine calificative
onorabile la activitãþile de trageri. Totodatã,
voi acorda o atenþie deosebitã noilor promoþii de tanchiºti care trebuie sã îºi consolideze pregãtirea aici, în unitate.
– Se ºtie faptul cã instrucþia este o componentã de bazã a activitãþilor militare. În
ce constã ea?
– Activitãþile de instrucþie sunt multiple.
Se face instrucþie de front ºi instrucþie la
nivel de echipaj, adicã tot ceea ce þine de
instruirea echipajului de tancuri, atât ca
instrucþie de front, cât ºi ca pregãtire de
luptã. Tancul este o armã complexã. Aºadar,
militarii trebuie sã cunoascã C.B.R.N., trans-

misiuni, armamentul ºi regulile de tragere cu
acesta, conducere etc. Este un volum mare
de cunoºtinþe care trebuie însuºite temeinic.
Nu este o armã uºoarã, dar oferã satisfacþii ºi
pe timp de pace ºi de rãzboi. Trebuie sã i te
dedici în întregime ºi sã faci totul cu multã
responsabilitate.
– În cadrul grupãrilor tactice sau operative interarme, tancurile constituiau un element de bazã ºi contribuiau, în mod decisiv,
la reuºita operaþiunilor militare terestre. Ce
reprezintã ele astãzi, în structura de forþe a
armatei?
– Astãzi, la nivelul armatei, tancul nu
reprezintã decât o perspectivã. Situaþia se va
schimba însã, iar locul lor în cadrul forþelor
armate va fi important. Modul de pregãtire a
tanchiºtilor, tot ceea ce pot sã facã, felul în
care rãspunde la apel un batalion de tancuri
vor fi recunoscute ºi apreciate în timp.
– Referitor la unitatea pe care o conduceþi, cum vedeþi evoluþia, în perspectivã, a
Batalionului 114 Tancuri?
– Din punct de vedere al tradiþiei, îi prevãd batalionului un viitor la fel de îndelungat
precum a fost trecutul pe care l-a avut unitatea . Mã refer la primul regiment de care de
luptã, înfiinþat în anul 1921. Deºi suntem la
început de drum, cred într-o evoluþie pozitivã a batalionului care, în timp, va deveni o
structurã de elitã.
Daniela ÞÃRUªI
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De la CISM, la Cincu
Poligonul din CINCU, situat la câþiva kilometri
de Fãgãraº, locul de desfãºurare a multor exerciþii
de mare amploare, cum a fost ºi exerciþiul ROUEX
2009, este ºi în acest an gazda multor altor exerciþii
de instruire pentru unitãþi ºi mari unitãþi din compunerea forþelor terestre.
Nu s-a încheiat bine exerciþiul prin simulare
SIMEX, cu Brigada 1 Mecanizatã, unde unitatea
Cãpitan
instruitã a fost Batalionul 495 Infanterie „C
ªtefan Soverth”, desfãºurat la Universitatea NaþioCarol I”, în cadrul Centrului de
nalã de Apãrare „C
Instruire prin Simulare, cã au luat-o de la capãt.
Militarii din cadrul Batalionului 495 Infanterie
sunt la al doilea exerciþiu în acest an, dupã cel de la
U.N.Ap. Gazdele din cadrul poligonului au fost
foarte primitoare cu militarii batalionului,
oferindu-le toate condiþiile, atât de cazare, hrãnire,
dar ºi de antrenare în condiþii cât mai reale.
Luni, 22 martie, comandantul Diviziei 1 Infanterie
„Dacica”, general-maior Nicolaie DOHOTARIU a
decis sã facã o vizitã în poligonul Cincu, sã-i vadã pe
militarii batalionului cum se instruiesc. Încã de la
sosire, domnul general-maior Nicolaie DOHOTARIU a
fost întâmpinat de cãtre comandantul Brigãzii 1
anume pentru a corespunde scopului exerciþiului. La
acest exerciþiu au participat 162 de militari din cadrul
batalionului. Dupã acest briefing de informare, comandantul diviziei a fost invitat de cãtre comandantul
Brigãzii 1 Mecanizate la briefingul de informare al
comandantului batalionului. Încã de la intrarea în sala
de briefing, comandantul diviziei a primit raportul din
partea comandantului Batalionului 495 Infanterie,
locotenent-colonelul Dorin TOMA. Surpriza pregãtitã
comandantului diviziei a fost aceea cã întreg briefingul
s-a desfãºurat în limba englezã. Toþi participanþii la
briefing au vorbit în limba lui Shakespeare, concluzie
prezentatã ºi de cãtre comandantul diviziei generalmaior Nicolaie DOHOTARIU, care a fost surprins de
aceastã prezentare a briefingului. Încã o datã se vede cã
la comanda brigãzii a venit un om cu o imagine
deschisã spre Alianþã, care încearcã ºi reuºeºte sã
inoculeze ideea cã suntem o þarã membrã NATO ºi, ca
atare, trebuie sã cunoaºtem toate procedurile de lucru
din cadrul Alianþei Nord Atlantice

D

Trecerea prin baraj

e la briefing, am pornit în locul de dispunere
a militarilor pentru a-i vedea la lucru. În
punctul de comandã al batalionului din

Mecanizate, colonel Marius HARABAGIU. Acesta l-a
informat pe comandantul diviziei despre nivelul de
instruire, stadiul la care s-a ajuns ºi programul din acea
zi al batalionului.

Briefing in limba lui Shakespeare

C

omandantul diviziei a participat la briefingul
de informare, prezentat de cãtre locotenentcolonelul Aurel GODEANU, din cadrul centrului de instruire al poligonului Cincu. Scenariul exerciþiului este unul fictiv pentru întrebuinþarea forþelor în
cadrul unei operaþii non Articol 5, de apãrare colectivã
a teritoriului NATO. Acþiunile de luptã s-au desfãºurat
într-o zonã de pe glob numitã CINCONIA, constituitã
poligon, comandantul diviziei a vizitat locul de dispunere ºi a purtat o
discuþie cu câþiva comandanþi de
companii ºi plutoane, concluzia fiind
cã mai este nevoie de multã muncã,
de studierea regulamentelor ºi de o
elaborare întocmai conform standardelor NATO a documentelor. Din
punctul de comandã, comandantul
diviziei a fost condus la un punct de
acces de pe traseu, unde a fost
prezentat modul de operare al militarilor în momentul în care se
forþeazã o trecere printr-un baraj.
La finalul zilei, comandantul
diviziei s-a declarat mulþumit de cele
vãzute, dar existã loc ºi de mai bine.
Pânã la finalul exerciþiului, scopurile
propuse vor fi atinse, astfel încât
batalionul sã intre într-o nouã etapã
de instruire, colectivul sã fie mai unit
ºi sã utilizeze procedurile standard
NATO de conducere a acþiunilor
forþelor.
Plutonier Radu SÃCÃREA
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Cartea din vitrinã
Costin Scurtu
Armata Terestrã Românã
din Dobrogea (1829 – 1919)
Aceastã carte este un prim volum al domnului profesor
dr. Costin SCURTU, director al Muzeului Militar Naþional, filiala Constanþa, în care este marcatã o istorie a
Dobrogei, cu fluctuaþiile ei de la extaz la agonie. Autorul
s-a dovedit a fi un demn urmaº al lui Dumitru ALMAª ºi
Ioan SCURTU, mai ales în ceea ce priveºte constanþa preocupãrilor sale ºtiinþifice în domeniul istorico-militar.
Dupã cum aflãm în prefaþa acestui volum, semnatã de
profesorul universitar dr. Gheorghe DUMITRAªCU,
Costin SCURTU ar fi putut realiza o carte strict militarã,
asemenea unui regiment de cifre,
plinã de statistici, dar a preferat o
provocare. Astfel, în locul unui
schelet strãlucitor, care sã sugereze realitatea, el oferã chiar
realitatea, aºa cum a fost ea!
Diviziile nu au mai fost implementate în Dobrogea ºi materializate prin oºteni dobrogeni, ci au
fost elegant plasate într-un cadru
natural ºi istoric.
Deºi istoric „civil” angajat în
armata românã, autorul abordeazã
în profunzime structurile militare,
legile, înzestrãrile militare, instrucþia, problemele de stat
major ºi geostrategice, având în vedere vecinãtatea
Bulgariei ºi a Rusiei, care a influenþat de-a lungul timpului, diferitele alianþe militar-politice. Baza documentaristicã a lucrãrii face parte din arhivele militare ºi naþionale
române, dar Costin SCURTU apeleazã la toate categoriile
clasice cunoscute pentru lucrãrile de aceastã facturã, inclusiv presa timpului, cea contemporanã cu Dobrogea din
perioada 1878 – 1919, punând accent pe articolele referitoare la subiecte militare. Conþinutul ºtiinþific al cãrþii nu
este astfel minimalizat, peisajul de epocã este practic oferit, iar istoria Diviziei 9 Infanterie, de la Constanþa, ºi cea
a Diviziei 10 Infanterie, de la Tulcea, dar ºi a altor unitãþi
din Dobrogea, este surprinsã mustind de realitate.
Autorul se manifestã conturând portrete, descriind acþiuni, încadrând evenimentul pe arii foarte largi. Toatã
aceastã dezlãnþuire porneºte de la o realitate sublimã ce
þine de personalitatea lui Costin SCURTU: când se simte
încorsetat de rigorile manifeste ale genului istoric, se
foloseºte cu eleganþã ºi talent de latura umanã a scriitorului.
Cititorii acestui prim volum vor descoperi, cu siguranþã, în spatele cuvintelor, un romantic incurabil, datoritã
preocupãrii lui continue de a reconstitui trecutul, de a-l
face prezent atunci când, desigur, nu mai existã în realitate! (F.C.)
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Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Calendarul Deniilor din Sãptãmâna Patimilor
Conform calendarului creºtin ortodox, în anul 2010, este
rânduit ca Sfintele Paºti sã fie serbate la 4 aprilie. Prin
urmare, Sãptãmâna Mare sau a Patimilor începe cu Duminica
Floriilor (Intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim).
Poate fi privitã ca o scarã pe care, prin evlavie, pocãinþã, post
ºi iertare, orice credincios avanseazã treptat spre înãlþarea
spiritualã. Sunt zile de doliu profund, în care postul se
înãspreºte ºi orice activitate este dedicatã ritualurilor creºtine
în aºteptarea Învierii. În acest rãstimp, femeile trebuie sã intre
în bisericã cu capul acoperit cu batic negru, pentru a primi
cum se cuvine rugãciunile, cânturile ºi paremiile (fragmente
liturgice din Vechiul Testament) specifice. În fiecare searã, se
va da ascultare unei Evanghelii, pentru ca la Denia Micã, cea
de Joi, sã fie citite toate cele 12 Sfinte Evanghelii. Sunt atât
de puternice ºi de purificatoare, încât nimic nu ne poate face
sã ne înfruptãm pe deplin din taina ºi bucuria Învierii precum
aceste slujbe menite sã ne primeascã trupul ºi sufletul prin
reculegere ºi rugãciune.
În Sãptãmâna Mare se þine post aspru, mai ales dacã nu ai
reuºit sã faci asta pânã acum. Se face curãþenie exemplarã în
casã, se fac haine noi. Deºi se þin pe tot parcursul Postului
Mare, Deniile din Sãptãmâna Patimilor atrag ca un magnet
credincioºii. Cuvântul „Denie” vine din limba slavonã sau din
limba rusã, definind o slujbã de zi, de dimineaþã, fiind, de
fapt, o Utrenie desfãºuratã dupã un tipic specific acestei
perioade, în seara de dinaintea zilei pentru care este destinatã.
Astfel, Denia de luni se þine duminicã seara, cea de marþi, luni
seara ºi tot aºa. Deniile sunt încãrcate de magie. Pãcatele se
zdrobesc sub puterea lor, sufletul se tulburã aflând din tainele
Sfintei Scripturi, în timp ce lumina sacrã înalþã spiritul
oricãrui creºtin.
În Sfânta ºi Marea Luni îl pomenim cu toþii pe Iosif cel
Preafrumos, care a fost vândut de propriii lui fraþi, pe 30 de
arginþi, unor negustori, la fel cum ºi Iuda ºi-a trãdat Învãþãtorul, pentru aceeaºi sumã.
Pilda celor 10 fecioare, a înþelepciunii, este adusã la
cunoºtinþa credincioºilor în Sfânta ºi Marea Marþi. Fiind mai
înþelepte, 5 dintre fecioare ºi-au drãmuit untdelemnul pentru
candele, încât sã le ajungã pânã la ieºirea în întâmpinarea
mirelui, în timp ce, celorlalte li s-au stins candelele din cauza
nechibzuinþei. Candela e simbolul faptei de milostenie, iar
tâlcul pildei trebuie interpretat ca atare.
Femeia pãcãtoasã e pomenitã în Sfânta ºi Marea Miercuri.
Atât de împovãrat îi era sufletul, încât, aflând cã Mântuitorul
era în casa lui Simion Leprosul, a luat un vas cu mir înmiresmat, pentru a I-l turna lui Iisus pe creºtet ºi cu pãrul ei a ºters
lacrimile ce-i picurau pe picioare Fiului lui Dumnezeu.
Smerenia ei a fost rãsplãtitã, fiind transformatã în mironosiþã
(femeie ce are dreptul sã ungã cu mir). Iuda L-a vândut tot
astãzi pe Învãþãtor. Gestul lui a fãcut ca ziua de miercuri sã
fie zi de post pe tot parcursul anului.
Zi foarte importantã, Sfânta ºi Marea Joi este dedicatã
Deniei Mici. Acum ni se aminteºte cum ucenicilor li s-au
spãlat picioarele de cãtre mântuitor, fiindu-le oferitã pilda

smereniei. Tot în aceastã zi, a avut loc Cina cea de Tainã,
s-a þinut rugãciunea cea mai presus de fire, în Grãdina Ghetsimani, iar cei ce voiau sã-l ucidã pe Iisus au reuºit sã-L
prindã prin trãdarea lui Iuda.
Joia Mare e pentru pomenirea morþilor. În timpul deniei,
se citesc cele 12 Evanghelii, adicã tot atâtea fragmente cât
numãrul apostolilor, extrase din cele 4 Evanghelii. La finele
slujbei, se scoate Sfânta Cruce în mijlocul bisericii. Bolnavii,
fetele, dar ºi cei aflaþi în necaz, înnoadã acum mãtãnii sau
sforicele, fiecãrui nod corespunzându-i o dorinþã pusã în timpul citirii unei Evanghelii. Acestea se poartã apoi ca talismane aducãtoare de noroc ºi sãnãtate. În aceastã zi, cei care
au postit ºi s-au spovedit, pot fi împãrtãºiþi.
De azi pânã la Înviere, în biserici nu se mai trag clopotele,
ci se bate numai toaca. În Joia Mare, nu se fac nici un fel de
treburi casnice, excepþie fãcând vopsitul ouãlor în roºu. Tot
atunci, nu e bine sã dormi, cãci vei fi leneº tot anul.
Vinerea neagrã e zi de doliu pentru creºtini. În aceastã zi
a pãtimit ºi a fost rãstignit Iisus. E una din zilele de peste an
în care nu se oficiazã Sfânta Liturghie, care înseamnã „jertfã”, considerându-se cã nu se pot aduce douã jertfe în aceeaºi
zi. În schimb, se oficiazã Denia Prohodului. Astãzi se trece pe
sub masa împodobitã cu flori, simbolul catafalcului, acoperitã
cu Sfântul Aer, numit ºi Epitaf, o pânzã imprimatã cu icoana
Înmormântãrii Domnului. La final, preoþii, slujitorii bisericii
ºi credincioºii cântã Prohodul (o culegere de alese versuri,
cântate pe trei stãri - linii melodice deosebit de frumoase, ce
fac referire la patimile, rãstignirea ºi înmormântarea Domnului nostru Iisus Hristos, dar ºi la speranþa apropiatei Învieri),
apoi înconjoarã biserica cu Sfântul Aer, într-o atmosferã de
fireascã îmbogãþire duhovniceascã.
În Vinerea Mare se þine post negru ºi nu se lucreazã. Chiar
dacã trebuie îngropat vreun mort, înmormântarea se va face
numai cu bãtãi de toacã. Cei ce nu þin post negru nu au voie
sã consume urzici ºi oþet, pentru cã lui Iisus I s-a dat sã bea
oþet, dupã ce a fost biciuit. Nu se frãmântã ºi nu se coace
pâine, ca sã nu se ardã mâinile Maicii Domnului, aflatã în
durere ºi rugãciune.
Dacã plouã în Vinerea Seacã, se zice cã anul va fi mãnos,
iar de nu, anul va fi neroditor.
Sâmbãtã este prãznuitã îngroparea trupeascã a Mântuitorului, pogorârea Lui în Iad, pentru izbãvirea de pãcate a
omenirii ºi trecerea în viaþa veºnicã. Este o zi de relaxare ºi
reculegere, asemenea odihnei în Mormântul Sfânt a lui Iisus
Hristos. În Sâmbãta Mare, se coc pasca ºi cozonacii ce vor fi
duse la slujba de Înviere pentru a fi sfinþite, se sacrificã mieii,
se preparã drobul, friptura ºi borºul.
Aºadar, sã fim cu toþii prezenþi în bisericile strãmoºeºti ºi
sã ne rugãm: „Cinei Tale celei de Tainã, Fiule al lui
Dumnezeu, astãzi pãrtaº mã primeºte. Cã nu voi spune vrãjmaºilor Tãi Taina Ta, nici sãrutare Îþi voi da ca Iuda, ci ca
tâlharul mãrturisescu-mã Þie: Pomeneºte-mã, Doamne,
întru împãrãþia Ta! Amin!”
Col. (r.) ªtefan MITINCU

Unirea Basarabiei cu Þara Mamã, România, la 27 martie/9 aprilie 1918
Primul Rãzboi Mondial a ridicat în faþa poporului român
probleme de mare însemnãtate pentru soarta naþiunii. Tocmai
de aceea, lupta pentru unitate naþionalã a intrat în faza finalã,
angrenând toate forþele sociale ºi politice, atât din vechea
Românie, cât ºi din provinciile româneºti subjugate,
imprimând rãzboiului purtat de România un profund caracter
naþional. Manifestaþiile ºi demonstraþiile populare în sprijinul
înfãptuirii dezideratului unitãþii naþional-statale, organizate în
tot cursul rãzboiului, zecile de mii de voluntari de peste
hotare, înrolaþi în lupta pentru cauza întregirii þãrii, sunt
numai câteva fapte care dãdeau glas voinþei de unitate statalã
a întregii naþiuni române.
Încrederea în apropierea ceasului izbãvitor era atât de
mare, încât nici dramaticele evenimente din toamna anului
1916 ºi din primãvara anului 1917, când douã treimi din teritoriul României au fost cotropite de armatele Puterilor Centrale, nu au putut stãvili dorinþa ºi voinþa neclintitã de unire a
tuturor românilor. Teritoriul României rãmas necotropit a
devenit simbolul salvãrii naþiunii române, al nãzuinþelor de
fãurire a României unite. Prin efortul susþinut al maselor largi,
armata românã a devenit un puternic scut de apãrare a gliei
strãbune, atingând momentele de culme ale eroismului popular la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz.
În octombrie 1917, a fost deschis la Chiºinãu, Congresul
soldaþilor moldoveni. Timp de mai multe zile, au fost dezbãtute aici o serie de probleme cu caracter politic ºi socio-economic de mare importanþã ºi s-a hotãrât „autonomia teritorialã ºi politicã a Basarabiei”, în cadrul Republicii Federative
Ruse ºi „formarea, în cel mai scurt timp, a Sfatului Þãrii pentru o cârmuire a Basarabiei”. Sfatul Þãrii a fost conceput ca
o instituþie reprezentativã, formatã din deputaþi aleºi de
comitetele orãºeneºti, congresul þãranilor, comisiunile
judeþene, cele comunale ºi profesionale. Atribuþiile sale erau
de a coordona activitatea administrativ-politicã ºi de a redacta proiectul de proclamare a autonomiei Basarabiei.
În aceastã vreme, Imperiul Rus se afla în plinã descompunere. Era vremea revoluþiei ruse. Popoarele din Imperiu îºi
revendicau drepturile naþionale, la fel cum mai fãcuserã în
anul 1905. Noul regim îºi crea un drum prin haos, pe care, de
fapt, el l-a creat ºi pe care îl adâncea mereu. Guvernul rus
manifesta tendinþe radicale, centraliste ºi de rusificare faþã de
problema naþionalã.
Proclamarea neatârnãrii este o cerinþã politicã a vremii.
Consiliul Directorilor din Basarabia, organul executiv al
Sfatului Þãrii, neputând face faþã haosului creat de revoluþionarii bolºevici din Basarabia, hotãrãºte sã facã apel la
forþe din afarã. În consecinþã, se solicitã Guvernului român sã
trimitã trupe pentru a menþine liniºtea ºi a asigura securitatea
Basarabiei. Armata românã a intrat în Chiºinãu, sub comanda

generalului Broºteanu, la 13 ianuarie 1918. Guvernul sovietic,
nemulþumit, a rupt relaþiile cu România.
În aceste condiþii, luând ºi exemplul Ucrainei, la 24 ianuarie/6 februarie 1918, la Chiºinãu, Sfatul Þãrii a dat o
Declaraþie prin care proclama Basarabia „Republicã Democraticã Moldoveneascã slobodã, de sine stãtãtoare ºi neatârnatã”, având ea singurã dreptul de a-ºi hotãrî soarta pe viitor.
La 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Þãrii, dând glas opiniei
maselor populare, a adoptat, cu o majoritate covârºitoare de

voturi, hotãrârea Unirii Republicii Moldoveneºti cu România.
„Republica Democraticã moldoveneascã (Basarabia), în
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagrã ºi vechile
graniþe cu Austria – se arãta în declaraþia oficialã de unire-,
ruptã de Rusia acum o sutã ºi mai bine de ani din trupul
vechii Moldove, în puterea dreptului istoric ºi dreptului de
neam, pe baza principiului ca noroadele singure sã-ºi
hotãrascã soarta lor, de azi înainte ºi pentru totdeauna se
uneºte cu mama sa, România”. Hotãrârea de Unire, discutatã
în Sfatul Þãrii, a fost adoptatã, cu 86 de voturi pentru, 3 voturi
contra ºi 36 de abþineri (13 deputaþi au lipsit) în numele a
1.810.000 din cei 2.725.000 de locuitori ai Basarabiei în
1918, ceea ce însemna 66,42% din totalul lor.
Actul de unire a fost primit în numele Guvernului, în
aceeaºi zi, la Chiºinãu, prin premierul Alexandru
Marghiloman. În întreaga Românie au avut loc uriaºe adunãri,
în cadrul cãrora muncitori, þãrani, intelectuali, militari, profesori, studenþi, tineri din cele mai diverse stãri sociale, orientãri
politice au salutat, prin moþiuni, telegrame, Unirea Basarabiei
cu România.
Un martor la acele importante evenimete din viaþa

românilor, Ioan Buzdugan, spunea la 27 martie/9 aprilie 1918,
în Sfatul Þãrii, cã: „Noi trebuie sã arãtãm lumii întregi cã
vrem sã fim uniþi nu numai cu mama noastrã România, ci ºi
cu fraþii noºtri din Transilvania ºi Bucovina”. La fel a vorbit
ºi Ion Inculeþ la banchetul oferit de premierul Alexandru
Marghiloman: „Noi azi am fãcut unirea. Credem cã va veni
un timp când vom face o unire ºi mai mare ca cea de azi”.
Regele Ferdinand telegrafia: „Un vis frumos s-a înfãptuit.
Din suflet mulþumesc Bunului Dumnezeu cã mi-a dat, în zile
de restriºte, ca o mângâiere, sã vãd – dupã o sutã de ani – pe
fraþii noºtri basarabeni revenind la Patria Mamã”. Actul
Unirii a fost promulgat de Regele Ferdinand ºi publicat în
Monitorul Oficial din 10 aprilie 1918.
Sfatul Þãrii avea sã declare, la 27 noiembrie/10 decembrie
1918, cã Basarabia a renunþat la condiþiile de unire specificate
în Actul de la 27 martie 1918, fiind încredinþatã cã, în
România tuturor românilor, regimul democratic este asigurat
pe viitor. Sfatul Þãrii, dupã aplicarea votului universal ºi
rezolvând chestiunea agrarã, va anula celelalte condiþii stipulate în Actul Unirii din 27 martie ºi declarã unirea
necondiþionatã a Basarabiei cu România.
Astfel, se poate observa formele organizatorice, conþinutul
ºi substanþa miºcãrii naþionale din Basarabia, ceea ce
dovedeºte existenþa unei conºtiinþe clare a unitãþii de neam ºi
prefigureazã celelalte douã acte finale ale Marii Uniri.
Unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918 ºi
încheierea procesului de fãurire a statului naþional unitar
român au marcat ultima etapã pe drumul larg ºi greu al refacerii unitãþii naþionale ºi de stat a poporului român pe vechea
vatrã strãmoºeascã a Daciei. Unirea din 1918 a concretizat nu
numai momentul final al unui proces istoric, obiectiv cu
rãdãcini multimilenare, ce îºi trage seva din comunitatea de
viaþã economicã, politicã ºi culturalã, de neam ºi limbã a
poporului român, din întreaga sa dezvoltare anterioarã, dar în
acelaºi timp, a legiferat un act de dreptate istoricã, realizat
prin lupta atâtor generaþii de înaintaºi, prin enorme sacrificii
materiale ºi umane.
În fapt, Unirea din 1918 nu a fãcut decât sã desfiinþeze
graniþele fictive, artificiale, trase pe harta ºi pe trupul poporului român de cãtre marile imperii ale timpului, care prin politica lor de presiune, de jafuri ºi dictat îl determinaserã sã trãiascã o lungã perioadã în provincii istorice separate, îl obligaserã ca o mare parte a valorilor sale materiale ºi umane fãurite cu trudã ºi cu sudoare sã se verse în visterii strãine,
poleind palatele ºi reºedinþele imperiilor vecine sau sã fie distruse în timpul atâtor rãzboaie pe care românii le-au purtat
pentru apãrarea þãrii, apãrând în acelaºi timp civilizaþia ºi
liniºtea atâtor popoare din apusul Europei.
Prof. dr. Costin SCURTU
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Noutãþi în lumea IT

Fãrã creier, dar inteligente

Cercetãtorii francezi de la Centrul de Cercetare
Paul Pascal, din cadrul Universitãþii Bordeaux, au
proiectat niºte capsule inteligente care sunt capabile sã
elibereze conþinutul lor, la cerere, doar prin creºterea
temperaturii.
Noul sistem deschide drumul cãtre aplicaþii în
industria alimentarã sau a parfumurilor, dar ºi în agriculturã unde, de
exemplu, distribuirea pesticidelor se poate face
numai dupã ce temperatura a ajuns la o anumitã valoare.
Eliberarea unei substanþe încapsulate, cum ar fi în
medicinã un agent terapeutic, se bazeazã de obicei pe
folosirea substraturilor de siliciu. Concret, prin intermediul porilor sau prin dizolvare, dar procesul are loc
în mod necontrolat.
Noutatea cercetãrii constã în crearea unei substanþe
care, la temperatura de producþie, este lichidã, iar la
temperatura ambiantã, se aflã în stare solidã. Emulsia
este stabilizatã sub formã de picãturi care se pot stoca.
Încãlzirea lor permite tranziþia dintr-o stare în alta ºi
astfel duce la o eliberare controlatã a substanþei mai
dense.
Metoda ar putea fi folositã ºi la monitorizarea
prospeþimii produselor alimentare sau la eliberarea
unui parfum în aer sau pe materiale textile. De asemenea, este posibilã rãspândirea unui agent terapeutic pe
piele; în acest caz, ar putea fi declanºatã la nivel local
prin frecare, deoarece astfel se provoacã încãlzirea
zonei.

Laptopuri în culori
Sony VAIO E

Gama notebook-urilor multimedia
VAIO E se îmbogãþeºte cu o nouã serie
conceputã pentru utilizatorii care vor sã
îmbine stilul cu utilitatea. Seria VAIO E
de 14 inch atrage atenþia, în primul rând,
prin noile nuanþe ale carcasei, roºu ºi
albastru.
Display-ul LED de 35,5 cm (14
inch), cu noile culori ale serie E, are o
rezoluþie de 1600x900 pixeli, iar raportul wide de 16:9. Toate modelele seriei
E sunt concepute plecând de la principiul de utilizare zilnicã. Astfel, utilizatorii nu trebuie decât sã apese butonul
WEB pentru a accesa toate funcþiile de
navigare ºi editare pe internet, fãrã sã
deschidã sistemul de operare prin
secvenþa de butare. În plus, aplicaþia
Quick Web Access permite navigarea în
pagini multiple ºi afiºarea multiplã pe

Stop accidentelor rutiere!

Conduita la volan

Ca sã ne ferim de inconºtienþa altora, trebuie sã conducem defensiv. Iatã câteva dintre regulile conduitei preventive, în limbaj „ºoferesc”.
Foloseºte ambele mâini , la ora 10 ºi 14 ale volanului ºi stai cu spatele drept în scaun. Controlezi maºina
mai bine ºi intuieºti orice tendinþã de derapaj în curbe
când eºti lipit de scaun. Abordeazã curbele din exterior.
Astfel parcurgi traseul ideal ºi ai un câmp de vizibilitate
mai mare la intrarea în curbã, pentru a vedea dacã cineva
vine din sens opus. Nu frâna niciodatã în curbã. Frâna se
pune înainte de curbã ºi apoi se accelereazã la ieºirea din
curbã. Frânatul în curbã înseamnã, mai ales dacã este ud
pe jos, derapaj necontrolat. Nu privi la botul maºinii, ci la
cel mai îndepãrtat reper, astfel poþi vedea obstacolele din
timp. Evitã miºcãrile bruºte la volan. În caz de derapaj,
nu frâna te poate scoate din încurcãturã, ci acceleraþia,
împreunã cu retrogradarea. Chiar dacã ai obiceiuri de
care nu te poþi dezvãþa (gen fumat), abþine-te de la ele
atunci când cãlãtoreºti la viteze mari. Fã-þi un reflex din
a te uita în toate oglinzile disponibile la un interval
prestabilit. Ordinea recomandatã este spate - dreapta stânga - aºa-zisul „unghi mort”. Nu te þine þanþoº pe
banda a II-a sub unicul motiv cã tu respecþi regulile de
circulaþie ºi mergi cu viteza legalã. Poate unii se grãbesc
din diverse motive. poate unii sunt „teribiliºti”. Deoarece
tu nu eºti ºi conduci corect, treci pe banda I. Altfel îi vei
obliga pe ei sã te „depãºeascã” pe banda I, iar unele rude
ale tale vor sughiþa temeinic. Dacã îþi „taie” cineva faþa,
nu rezolvi nimic dacã faci ºi tu la fel. Frâna bruscã în faþa
cuiva, pe care eºti supãrat, nu rezolvã diferendele pe
ºosea. Pe lângã faptul cã el poate sta mai prost cu frânele,
pune frânã mult mai târziu decât tine. Singurul lucru pe
care îl obþii este un accident.
Sperând cã veþi aplica în practicã sfaturile noastre, nu
ne rãmâne decât sã vã urãm „Drum bun!”

câteva click-uri. Chiar ºi atunci când
sistemul de operare nu se iniþiazã corect,
utilizatorul poate apãsa butonul
ASSIST, iar aplicaþia VAIO Care îl va
ghida prin metoda de diagnosticare a
problemei, oferind variante de
soluþionare fãrã bãtãi de cap.
Modelele seriei VAIO E includ procesoarele Intel Core ºi 4 GB de memorie
DDR3, care faciliteazã rezolvarea
rapidã a oricãrei sarcini. În plus, datoritã
unitãþilor de procesare vizualã ATI
Mobility Radeon 5000, utilizatorii pot
edita fotografii sau pot viziona filme de
înaltã definiþie.
Trei porturi USB poziþionate lateral
sunt completate de un al patrulea port
eSATA/USB. Adãugaþi un hard disk
SATA extern pentru a vã bucura de
transferuri de pânã la 6 ori mai rapide
decât prin portul USB 2.0, fiind o
metodã mult mai eficientã de salvare
sigurã a fiºierelor media sau de editare a
clipurilor video.

Un preview al
platformei Internet
Explorer 9

Turbinele inteligente
simt ºi vãd vântul

Cercetãtorii danezi au testat cu succes o turbinã de
vânt care intuieºte direcþia ºi intensitatea vântului.
Tehnologia se bazeazã pe laser ºi prelungeºte durata de
exploatare a turbinelor de vânt.
Totodatã, permite creºterea producþiei de energie în
acelaºi timp cu reducerea emisiilor de dioxid de carbon.
Anemometrul, adicã instrumentul care mãsoarã viteza
vântului, se bazeazã pe laser ºi este încorporat în rotor
pentru a creºte generarea de
electricitate. Experþii estimeazã cã viitoarele turbine de
vânt vor produce energie cu
mai multã eficienþã. Noua
tehnologie permite turbinelor
sã „vadã” vântul, înainte de a lovi paletele. În acest
mod se optimizeazã poziþia paletelor, iar vântul este
folosit cu eficienþã, turbina având o duratã de
exploatare mai mare.
Industria de profil este în creºtere datoritã
potenþialului pe care îl prezintã în ceea ce priveºte producerea energiei din surse regenerabile, aceasta fiind
una dintre soluþiile globale în lupta cu schimbãrile climatice.
Calculele specialiºtilor aratã cã tehnologia poate
creºte producþia de energie cu pânã la 5%. Pentru o
turbinã de vânt de 4 MW, experþii spun cã poate fi
vorba de un câºtig financiar de 200.000 de coroane
daneze pe an (peste 25.000 de euro pe an). Emisiile de
dioxid de carbon s-ar putea reduce cu 25.000 de tone
pânã în anul 2025, dacã fiecare a zecea turbinã este
echipatã cu aceastã tehnologie (LIDAR).
(sursa www.ºtiinþã.info)
Cristina FRATU
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ecran.
Butonul dedicat ASSIST acceseazã
rapid aplicaþia VAIO Care, ce
faciliteazã diagnosticarea ºi rezolvarea
oricãrei probleme de sistem, prin doar

Standardele ºi inovaþiile au fost în
centrul atenþiei la MIX10, pe mãsurã ce
Microsoft a fãcut o serie de anunþuri
care subliniazã angajamentul companiei
faþã de interoperabilitate ºi performanþã
pe Internet.
Dean Hachamovitch, General Manager Internet Explorer la Microsoft, a
dezvãluit Internet Explorer 9 Platform
Preview, cu suport extins pentru
HTML5, graficã ºi text accelerate prin
hardware ºi un nou motor JavaScript.
Microsoft a mai anunþat ºi cã va contribui la dezvoltarea de noi funcþii ºi
îmbunãtãþiri în jQuery JavaScript

DE LA LUME ADUNATE...
Soþul ºi soþia aveau un câine rãu. Se
hotãrãsc sã scape de el.
Soþul ia câinele, se urcã în maºinã, îl
duce la câteva strãzi distanþã ºi îl lasã
acolo. Se întoarce soþul acasã ºi peste 2
ore, hop ºi câinele la uºã.
A doua zi, se urcã soþul în maºinã, ia
câinele ºi îl duce în alt cartier. Se
întoarce acasã, peste 2 ore, iar apare
câinele la uºã.
A treia zi, ia ãsta câinele îl bagã în
maºinã, dã ture prin oraº, o ia pe tot felul
de strãzi, se învârte… Lasã câinele se urcã
în maºinã ºi pleacã.
Peste 2 ore sunã telefonul în casã.
Rãspunde nevasta…
Soþul:
- Nevastã, s-a întors câinele acasã?
- Da, s-a întors.
- Dã-l la telefon cã m-am pierdut.

☺

- Nevastããã! Nevastããã! Fã-þi bagajele! Am câºtigat un milion de dolari!
- Pentru ce sã-mi fac bagajele? Munte
sau mare?
- Nu mã intereseazã! Numai sã dispari cât mai repede!

☺

Un tip îi povesteºte unui prieten ce a
pãþit cu o zi în urmã:
- Mã trezesc de dimineaþã ºi plec la
serviciu. Când ies din bloc, exact la
scarã, doi inºi îl bãteau pe unul.
- ªi?
- M-am gândit: sã mã bag, sã nu mã
bag? Dar, þinând cont de faptul cã mã
grãbeam la serviciu, nu m-am bãgat. La
prânz, în faþa restaurantului unde
mãnânc de obicei, 4 inºi îl bãteau pe
unul.

“ A B R E V I E R I ”
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Library ºi a
comunicat
lansarea de
noi kit-uri
software
pentru dezvoltatori
(SDK-uri)
Open Data
Protocol
(OData),
care faciliteazã accesul acestora la date din cloud, pentru a
crea aplicaþii web cross-platform complete.
Microsoft a prezentat o serie de
specificaþii tehnice, printre care un
suport pentru CSS3, Scalable Vector
Graphics, o analizã XHTML ºi tag-uri
video ºi audio, folosind codec-uri standard. Pe lângã acestea, Microsoft a arãtat un nou motor JavaScript care
foloseºte multiplele centre ale chip-urilor moderne pentru a gestiona mai eficient resursele computerelor ºi pentru a
îmbunãtãþi performanþa web. Alãturând
interoperabilitatea unui nou motor
JavaScript ºi tehnologiei Direct 2D,
Internet Explorer 9 permite dezvoltatorilor web sã ofere utilizatorilor experienþe complete.
Microsoft va lucra, de asemenea, la
îmbunãtãþirea interoperabilitãþii dintre
ASP.NET ºi jQuery JavaScript Library,
astfel încât, dezvoltatorii.NET vor putea
încorpora mai uºor funcþii jQuery. În
plus, Microsoft va promova activ ºi va
distribui versiuni ale jQuery JavaScript
Library în pachete cu produse, cum ar fi
Microsoft Visual Studio 2010 ºi
ASP.NET MVC 2.
Cristina FRATU
- ªi?
- Mã grãbeam spre masã, aºa cã iarãºi
nu m-am bãgat. Seara, când mã
întorceam acasã, la ieºirea din metrou,
ºase inºi îl bãteau pe unul. Acum nemaiavând nimic de fãcut, m-am bãgat.
- ªi?
- Mamã, ce l-am mai bãtut pe tipul
ãla!!

☺

Soþia, supãratã cã soþul ei îºi lua în
fiecare zi de lucru ºi acasã, îi spune acestuia:
- Dragã, nu îþi ajunge cât munceºti la
serviciu? Chiar trebuie sã mai lucrezi ºi
acasã?
- Draga mea, dar multã lume îºi continuã munca de la serviciu ºi acasã.
- Da, dar nu toþi sunt medici legiºti ca
tine!!!

GÂNDURI
ÎN TREACÃT...
- Descoperã greºeala doar atunci
când îi cunoºti remediul.
- Experienþa este numele pe care
fiecare îl dã greºelilor sale.
- Adevãrul se aflã între limitele
înguste ºi precise, eroarea în schimb
nu are hotare.
- Este una sã arãþi unui om cã
greºeºte ºi alta sã-l pui în posesia adevãrului.
- Adevãrul îºi pierde din demnitate
când îl aperi prea mult.
- Ignoranþa nu este inocenþã, ci
pãcat.
- Cel ce nu ºtie nimic nu se îndoieºte
de nimic.
- Cu cât este mai nobilã mintea, cu
atât mai mare e satisfacþia sa.
- Metafizica este gãsirea unor
motivãri greºite pentru ceea ce credem din instinct.
- Respectabilitatea este haina sub
care cei sãraci cu duhul îºi acoperã
prostia.
- Un prost se mai întâmplã sã aibã ºi
dreptate.
Selecþie realizatã de
Col.(r) ªtefan MITINCU
REZOLVAREA INTEGRAMEI
DIN NUMÃRUL TRECUT
C-M-R-IOC-P-U-PARALELEUªIERI-ROMB-AªA-TC-SN-FIÞEINIÞIAÞI-T-CILINDRI-NUMÃRMÃRUNT-EPIGRAME-TICURI-ILAG-C-ZU-IMUNÃ-APLICE-RNAªEZÃRI-NUR-SATANICI-INTIMI
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Întrecere în peisaj alpin
În perioada 23-27 februarie, pârtiile Complexului Aplicativ-Militar „Bucegi” din Predeal au gãzduit desfãºurarea
ultimei runde a concursurilor aplicativ-militare de iarnã pentru
unitãþile de instrucþie din cadrul Ministerului Apãrãrii
Naþionale, etapã finalã organizatã de Direcþia Instrucþie ºi
Doctrinã din Statul Major General.
La probele finalei, biatlon, ºtafetã ºi patrulã, au participat
zece echipe, din toate categoriile de forþe ale Armatei
României. Ne referim la loturile din Brigada 81 Mecanizatã din
Bistriþa, Brigada 2 Vânãtori de Munte Braºov, Brigada 61
Vânãtori de Munte Miercurea-Ciuc, Brigada 2 Infanterie
Craiova, Comandamentul Comunicaþiilor ºi Informaticii, Statul
Major al Forþelor Aeriene, Brigada 282 Mecanizatã din
Focºani, Batalionul 317 Cercetare Someºeni, Comandamentul
Logistic Întrunit ºi Statul Major al Forþelor Navale.
Locotenent-colonelul Teodor POPA, ofiþer în Biroul Educaþie Fizicã din Direcþia Instrucþie ºi Doctrinã din Statul Major
General, ºeful comisiei tehnice a competiþiilor aplicativ-militare ºi sportive de iarnã pentru unitãþile de instrucþie, ediþia
Predeal 2010, specificã faptul cã aceastã competiþie are loc
anual ºi, începând cu anul 2007, se desfãºoarã în baza din
Valea Râºnoavei a Clubului Sportiv Militar-Aplicativ
„Bucegi” Predeal: „Este al patrulea an consecutiv când o
desfãºurãm aici, deoarece este o bazã modernã de pregãtire ºi
ea nu se foloseºte doar pentru sportul de performanþã, ci oferã
condiþii ºi pentru instruirea militarilor din Brigada 2 Vânãtori
de Munte Braºov, ajutându-ne sã desfãºurãm activitatea ºi sã
asigurãm concurenþilor condiþii foarte bune de concurs. Scopul competiþiilor este de a vedea nivelul de pregãtire atins de
sportivii militari în pregãtire ºi a identifica pe cei mai buni ºi
cei mai reprezentativi sportivi, de la nivelul diviziilor, de la
nivelul comandamentelor de armã ºi de la nivelul statelor
majore ale categoriilor de forþe ale armatei. Aici au fost
selecþionaþi cei mai buni sportivi din aceste structuri, cu specificaþia cã, de la nivelul diviziilor de armatã, participã primele
trei loturi clasificate la etapa pe divizie, urmând ca, în funcþie
de abilitãþile pe care le demonstreazã militarii, – cei care au
într-adevãr calitate ºi cei care au înclinaþii spre sportul de
performanþã -, sã fie selecþionaþi a face parte din clubul militar sportiv cu profil de iarnã ºi sã reprezinte Armata României
la competiþiile sportiv-militare internaþionale. În 2005, când
s-a organizat, în Predeal, campionatul mondial miliar de
schi, echipa femininã de patrulã a României a ocupat locul al
doilea, dupã Norvegia.“
Domnia sa subliniazã faptul cã se cautã permanentizarea

acestei competiþii, indiferent de condiþiile ºi posibilitãþile financiare oferite, deoarece exerciþiul fizic practicat sistematic ajutã
la întãrirea sãnãtãþii, iar spiritul de echipã, care se dezvoltã prin
participarea la o competiþie, îi ajutã mai departe pe militarii ce
au, mulþi dintre ei, misiuni în strãinãtate, fiind un factor care
poate duce la stabilirea unei coeziuni a lucrului în echipã ºi
rezultatele se vãd în activitatea viitoare a militarilor.
Primul concurs desfãºurat a fost cel de biatlon, în data de
24 februarie. Locul întâi a fost cucerit de lotul Brigãzii 81
Mecanizate, urmatã de cea a Brigãzii 2 Vânãtori de Munte ºi
de cea a Brigãzii 61 Vânãtori de Munte. În ciuda faptului cã
primele trei locuri au fost dominate indiscutabil de oameni
obiºnuiþi cu provocãrile muntelui, componenþii lotului Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii au ocupat ºi au
menþinut perseverent o poziþie onorabilã, locul al patrulea, la
aproape toate probele desfãºurate.
În clasamentul individual, primul loc pe podium la proba
de biatlon a fost cucerit de sergentul-major Claudiu SUCIU,
locul al doilea a fost ocupat de soldatul Dumitru MOIªAN,
ambii din Batalionul 812 Infanterie „Bistriþa”, iar cel de-al
treilea loc i-a revenit soldatului gradat voluntar Ciprian
MARIAN, din Brigada 61 Vânãtori de Munte.
Sergentul-major Claudiu SUCIU, Brigada 81Mecanizatã:
„Particip la aceastã competiþie pentru a doua oarã ºi am
obþinut de fiecare datã primul loc la biatlon individual ºi
echipã, precum ºi la ºtafetã. Am practicat sport de performanþã pânã în urmã cu doi ani. Consider cã aceastã competiþie s-a desfãºurat în condiþii de fair-play, dezvoltându-mi
calitãþile fizice ºi psihice datoritã implicãrii factorilor de
rãspundere pe linia educaþiei fizice militare, iar militarii din
Brigada 81 Mecanizatã, din care fac ºi eu parte, consider cã
ºi-au îndeplinit obiectivul stabilit obþinând, la sfârºitul competiþiei, locul I.“
În ziua urmãtoare (25 februarie), ºtafeta a fost câºtigatã de
echipa Brigãzii 81 Mecanizate, urmatã de cea a Brigãzii 2
Vânãtori de Munte ºi a Brigãzii 61 Vânãtori de Munte.
Sergentul-major Simona CRÃCIUN, reprezentanta Batalionului 21 Vânãtori de Munte apreciazã „cã este o competiþie
importantã, fiind o provocare pentru cã am concurat doar cu
bãieþi. Bucegi 2010 a fost o competiþie remarcabilã, cu
momente grele, dar ºi pline de satisfacþie.“
La concursul de patrulã pe schiuri, cea mai interesantã
probã disputatã pe zãpadã, care a pus la mare încercare rezistenþa fizicã ºi psihicã a participanþilor, Bistriþa ocupã tot primul
loc, urmatã de Brigada 61 Vânãtori de Munte ºi Comandamentul Comunicaþiilor ºi Informaticii.
Domnul maior Ioan BOLBOS, ºeful Biroului Planificare ºi
Conducere Informaþii la Brigada 81 Mecanizatã, aflat permanent la antrenamente alãturi de militari, subliniazã faptul cã:
„Începând din anul 2000, brigada participã la aceastã competiþie ºi, de fiecare datã când se aflã în aceastã formulã,
obþine locul I. Rezultatele superioare pe care brigada le obþine
în aceastã competiþie se datoreazã efortului pe care militarii îl
depun la educaþia fizicã militarã ºi în taberele de instrucþie la
munte, din zona de responsabilitate a brigãzii. Militarii depun
eforturi deosebite, datoritã ºi calitãþilor pe care le au pentru
acest sport ºi, graþie bazei de selecþie de excepþie, câºtigãtorii
competiþiei se schimbã de la an la an. Pentru viitor ne propunem sã obþinem aceleaºi rezultate. Antrenamentul se face pe
parcursul întregului an de
instrucþie. Militarii sunt
foarte disciplinaþi ºi cred cã
disciplina este hotãrâtoare în
a obþine rezultate foarte

Rolul comunicãrii în
obþinerea succesului organizaþiei
În contextul socio-economic din România,
problema managementului ºi comunicãrii
organizaþionale este actualã ºi prioritarã,
îndeosebi ca urmare a disfuncþionalitãþilor cu
care se confruntã fiecare domeniu al societãþii
noastre, inclusiv, domeniul militar.
Caracteristica definitorie a unei organizaþii
militare bine conduse este doveditã de existenþa unui sistem ramificat ºi extins de comunicare între toþi membri organizaþiei, aceasta
nu se întâmplã însã în toate instituþiile militare
unde comunicarea înseamnã transmiterea
ordinelor ºi a instrucþiunilor, de la vârful organizaþiei pânã la ultimul angajat.
Climatul autoritar ºi absenþa dialogului
real reprezintã marea problemã a comunicãrii
dintre ºefi ºi subordonaþi, în care unul
adreseazã întrebãri ºi formuleazã cerinþe, iar
celãlalt trebuie sã execute ordinele operativ,
fãrã întrebãri ºi comentarii, la care se adaugã
tendinþa ºefilor (întâlnitã mai ales în rândul
conducãtorilor aflaþi cât mai aproape de vârful
ierarhiei) de a conferi ordinului caracterul de
ultimatum ºi reacþii de respingere a oricãrui
dialog.
Pentru mulþi dintre noi, ca indivizi, este
destul de greu de acceptat cã „avem o problemã de comunicare”, iar acceptarea ideii
este cu atât mai dificil de realizat dacã persoanele în cauzã sunt din eºaloanele superioare. Fiecare dintre noi aºteaptã de la ceilalþi
ºi, cu atât mai mult, de la ºefi, sã fie respectat
ºi apreciat pentru eforturile depuse în cadrul
activitãþilor zilnice desfãºurate, iar în acest
sens, absenþa feed-back-ului din partea managerului contribuie la acumularea ºi/sau
creºterea nivelului frustrãrii profesionale, pentru ca, în final, sã conducã la demotivarea
angajaþilor, strâns legatã de înregistrarea
eºecurilor în realizarea obiectivelor organizaþiei.
Deficienþele comunicaþionale între per-
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soanele aflate pe acelaºi nivel ierarhic, fie cã
fac parte din aceeaºi echipã (birou, compartiment), fie doar colaboreazã pe parcursul
activitãþii cotidiene, sunt cauzate, în principal
de: tendinþa unora de a se considera superiori
celor din alte birouri, compartimente, uneori
chiar faþã de membri din propria echipã
(birou), mai ales dacã este vorba despre femei;
impunerea unei bariere comunicaþionale de
cãtre membri unei echipe/personalul din anumite sectoare de activitate, aspect motivat prin
studiile absolvite; frustrãri personale ºi profesionale etc.
Orice organizaþie nu se defineºte numai
prin produsele ºi/sau serviciile sale, ci ºi prin
abilitatea de a comunica a angajaþilor sãi ºi a
echipei manageriale. Pentru managerul de succes, comunicarea este o stare de spirit ºi un
instrument; el petrece 75-95% din timp
vorbind, ascultând, scriind ºi citind, deci
comunicând. Cu cât poziþia managerului în
structura ierarhicã este mai înaltã, cu atât acest
timp este mai lung. Însãºi ocuparea de cãtre
manager a unei poziþii cât mai înalte pe
treptele ierarhice ale profesiei sale, fapt care
confirmã succesul, este determinatã de abilitatea lui de a comunica eficace ºi eficient.
Comunicarea managerialã este un factor de
competitivitate ºi un avantaj strategic al unei
organizaþii. În acest context, impactul pe care
îl are activitatea de comunicare asupra întregii
activitãþi din cadrul organizaþiei, precum ºi în
relaþiile acesteia cu exteriorul este semnificativ.
Activitatea managerialã reprezintã un proces complex ºi continuu de comunicare, cu
ajutorul cãruia managerul, împreunã cu întreg
personalul unei organizaþii se descoperã ºi
converseazã, se contrazic ºi ajung la un acord
în problemele cotidiene ale respectivei organizaþii.
Subinspector Petronela PRACSIU

bune. Pentru noi, aceastã competiþie reprezintã foarte mult –
militarii se întrec între ei pentru a obþine un loc în cadrul
lotului. Consider, de asemenea, ca dezirabilã achiziþionarea
echipamentelor ºi materialelor cu care se pot obþine rezultate
mult superioare la aceste competiþii, fiind posibilã participarea chiar ºi la competiþii internaþionale. Sunt foarte mândru
de rezultatele pe care le-au obþinut aceºti militari, de efortul
pe care l-au depus pentru a ajunge pânã la aceastã fazã ºi de
rezultatul pe care l-au obþinut la sfârºitul acestei competiþii.”
Domnul maior Ioan BOLBOS menþioneazã, de asemenea, cã
brigada a fost întotdeauna pe podiumul de premiere, însã, în
ultimii ani, a luat întotdeauna medalia de aur.
În clasamentul general conduce Brigada 81 Mecanizatã
Bistriþa, urmatã pe locul al doilea de Brigada 61 Vânãtori de
Munte din Miercurea Ciuc ºi pe locul al treilea de Brigada 2
Vânãtori de Munte din Braºov.
De menþionat este faptul cã, în clasamentul general pe anul
2009, cu rezultatele obþinute la etapele finale pe Ministerul
Apãrãrii Naþionale a Concursurilor Aplicativ-Militare între
unitãþile de instrucþie, primul loc îi aparþine Diviziei 4 Infanterie, cel de-al doilea loc, Statului Major al Forþelor Aeriene iar
locul al treilea este ocupat de Divizia 1 Infanterie. În ediþia
Predeal 2009, lotul Brigãzii 81 Mecanizate Bistriþa a luat
medalia de aur, Statul Major al Forþelor Aeriene, de argint, ºi
lotul Brigãzii 61 Vânãtori de Munte Miercurea Ciuc, de bronz.
Gazda competiþiei, locotenent-colonelul Mãdãlin HÎNCU,
ºeful Clubului Sportiv Aplicativ-Militar „Bucegi” Predeal precizeazã : „Clubul a pus la dispoziþie întreaga bazã, poligonul
de tragere ºi specialiºtii acestuia, care ajutã la buna
desfãºurare a acestei competiþii, astfel ca totul sã se
desfãºoare în conformitate cu regulamentele sportive în
vigoare. În ultimii patru ani, conducerea Statului Major General a luat hotãrârea sã mute aceste competiþii la Predeal, sã se
desfãºoare dupã regulamente apropiate de cele sportive, în
care armamentul de luptã este înlocuit ºi soldaþii trag pe þinte
de biatlon“.
Concursurile care s-au desfãºurat, începând de la etapa pe
unitate ºi pânã la cea finalã, au pus în valoare profesionalismul,
tenacitatea pregãtirii ºi dorinþa de a câºtiga. Totuºi, cel mai
mare câºtig a fost participarea în sine.
Sublocotenent Bogdan RÃDULESCU

Exceptarea actelor de comandament cu
caracter militar de la controlul
instanþelor de contencios administrativ
Organe jurisdicþionale
specializate

Într-o altã ordine de idei, controlul în
instanþa de contencios administrativ asupra
actelor administrativ-jurisdicþionale, prevãzut
la art. 6, alin. (2): „actele administrativ-jurisdicþionale pot fi atacate, direct la instanþa de
contencios administrativ competentã…”,
marcheazã o adevãratã „revoluþie” a reglementãrii, o schimbare de opticã, de filosofie în
ceea ce priveºte locul ºi rolul jurisdicþiei
administrative, implicit a actelor prin care
aceasta se realizeazã, actele administrativjurisdicþionale.
De altfel, în cadrul organizaþiei militare
sunt organizate ºi funcþioneazã consiliile de
onoare ºi cele de judecatã, ca organe administrativ-jurisdicþionale. Acestea sunt singurele
organe care sunt abilitate sã judece în cadrul
unui litigiu bazat pe încãlcarea prevederilor
legale sau cele ale regulamentelor militare cu
privire la îndeplinirea serviciului militar.
Pentru abateri grave, care nu constituie
infracþiuni, militarii sunt trimiºi, dupã caz, în
faþa consiliului de onoare sau a consiliului de
judecatã, având dreptul la audienþã ºi apãrare.
Fiind o procedurã administrativ-jurisdicþionalã care, potrivit Constituþiei, este facultativã
ºi gratuitã, hotãrârile pot fi atacate la
instanþele de contencios administrativ.
Menþionãm cã actele celor douã consilii
prevãd calea de atac la instanþele de judecatã
conform legilor în vigoare, însã ele nu produc
efecte juridice, astfel cã hotãrârile/deciziile
consiliilor au caracter consultativ, aºa cum,
reiese ºi din practicã. Comandantul unitãþii
militare, în subordinea cãruia se aflã militarul
în cauzã, are obligaþia de a dispune sancþiunea
disciplinarã gravã care a fãcut obiectul
judecãþii în faþa acestor consilii. Trecerea în
rezervã sau în retragere, se face prin ordin al
ministrului Apãrãrii Naþionale, care are competenþa de a decide asupra propunerii. Aceste
acte nu sunt acte de comandament cu caracter

militar ºi pot fi atacate în instanþele competente de contencios administrativ.

Concluzii generale

Articolul aduce în atenþie o abordare ineditã a problemei actelor de comandament cu
caracter militar, precum ºi a controlului judiciar al acestei categorii de acte. Nu ne-am propus o criticã a reglementãrilor dreptului pozitiv în materie, ci am dorit a evidenþia cã existã
lacune în materie reglementarã, creând dificultãþi pentru instituþia militarã în rezolvarea
problemelor de ordin judiciar.
Concluzionând, rãmân totuºi instituþii de
bazã pentru controlul actelor de comandament
cu caracter militar, instituþia recursurilor
administrative, îndeosebi cele graþioase, conform normelor în materia reglementarã ºi a
Regulamentului de Ordine Interioarã, capitolul care face referire la rapoartele personale
ale militarilor ºi instituþia jurisdicþiilor speciale administrative, concretizate prin Consiliul de onoare ºi Consiliul de judecatã. Ele
sunt dezvoltate foarte mult în administraþia
militarã, ºi, poate, de aceea necesitatea
apãrãrii drepturilor ºi intereselor legitime în
instanþã nu este una stringentã.
Suntem de pãrere cã exceptarea actelor de
comandament cu caracter militar este o problematicã ce trebuie analizatã cu preponderenþã din perspectivã militarã, decât din
perspectivã juridicã, deoarece doar aºa pot fi
înþelese consecinþele procedurilor administrative, în eventualitatea în care finele de neprimire nu ar fi fost reglementat. Totodatã, cercetarea realizatã m-a determinat sã concluzionez
faptul cã se simte nevoia unei dezvoltãri a
cercetãrii în domeniul juridicului, corelarea
legislaþiei militare cu practicile ºi procedurile,
atât la nivelul comandamentelor, cât ºi de la
nivelul forþelor, promovarea intereselor
juridice ale Armatei României ºi implicarea,
cel puþin la nivel doctrinar, în susþinerea lor.
Sublocotenent
Mihaela ªTEFOANE
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