REPERE ÎN COTIDIAN

“Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

Curaj, dãruire, spirit de sacrificiu,
altruism ºi isteþime
Muntele reprezintã mereu un bun prieten pentru
militarii Brigãzii 2 Vânãtori de Munte care se instruiesc, zi de zi, pentru a rãspunde provocãrilor de orice fel
ce pot apãrea în acest mediu. O zi de instrucþie a vânãtorilor de munte începe devreme ºi se terminã atunci
când trebuie, adicã atunci
când structurile implicate:
grupã, pluton, companie, batalion ºi-au îndeplinit obiectivele de atins în acea zi... Nu
prea poþi sã-þi „calezi” programul zilnic la vânãtorii de
munte dupã orarul autobuzelor de transport...

(PetreÞUÞEA)
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ALPINIADA vânãtorilor de munte

Realism ºi obiectivitate
Pe 31 ianuarie
2012, la sediul comandamentului Diviziei 1 Infanterie
„Dacica”, s-a desfãºurat autoevaluarea
activitãþii pe anul
2011, în prezenþa ºefului Statului Major
al Forþelor Terestre,
general-maior Ariton Ioniþã, a comandanþilor marilor
unitãþi ºi unitãþi subordonate diviziei, a consilierilor pe
problemele maiºtrilor militari ºi subofiþerilor ºi a personalului cu funcþii de conducere din comandament.

KAKI 100%

Sportul în Divizia 1 Infanterie
Desfãºurarea Alpiniadei vânãtorilor de munte, ediþia
a IX-a, în perioada 6 la 10 februarie, în garnizoana Vatra
Dornei, mi-a oferit plãcuta ocazie sã îl cunosc ºi sã stau
de vorbã cu domnul locotenent-colonel Cristian Grecu,
ºef Birou educaþie fizicã în cadrul Statului Major al
Forþelor Terestre. Am
încercat sã aflu de la
dumnealui cum se vede
de la nivelul eºalonului
superior activitatea de
educaþie fizicã ºi sport
în aceastã mare unitate.
„Controalele ºi evaluãrile executate în marile
unitãþi ºi...”

LECÞIA DE ISTORIE

Grigore Gafencu,
om politic, diplomat ºi ziarist român
Grigore Gafencu (n. 1892, Bucureºti - d. 30 ianuarie
1957, Paris) a fost un om politic, diplomat ºi ziarist
român. Dupã studiile superioare, îºi ia doctoratul în
Drept la Universitatea din Bucureºti. În timpul Primului
Rãzboi Mondial, pentru
participarea pe front ca locotenent, a primit Ordinul
„Mihai Viteazul”. Dupã
rãzboi, devine ziarist ºi
înfiinþeazã ziarul „Timpul
familiei” care, tradus în
limba francezã, a fost distribuit în mai multe þãri.

ALPINIADA, un test al vânãtorilor de munte
La ora 09:00, s-a desfãºurat deschiderea competiþiei în
acordurile imnului olimpic, dar nu înainte de a vizita Sala
de tradiþii a Batalionului 17 Vânãtori de Munte „Dragoº
Vodã”, gazda competiþiei. Atât cât mã pricep, spun cã
este una reuºitã. Dupã asta, fuguþa, cu autovehiculul din
dotare, 8km pânã în poligonul Floreni, unde, la ora 11:00,
s-a dat startul probei de ºtafetã. ªase militari pregãtiþi au
pornit, mai repede, mai încet, pe schiuri, prin zãpadã,
într-o atmosferã geroasã specificã zonei. Am avut noroc
cu soarele care ne zâmbea mândru, încãlzindu-ne.
Chiar ºi aºa, când vuia vântul, simþeai cum nu mai ai
echilibru ºi te dã jos din picioare. Concurenþii, spirite de
luptãtori, nu au lãsat nici o secundã impresia cã acesta ar
fi un impediment pentru ei. Încã de la start, care a implicat urcarea unei porþiuni de pantã, s-a putut vedea cine
sunt cei care se vor lupta la titlu. Proba a constat în par-

curgerea unui traseu de aproximativ
6,5km din douã ture. La prima trecere, au efectuat o
tragere din poziþia
culcat nerezemat
asupra unei þinte
piept aflate la distanþa de 100m. Nu
s-au luat în calcul
decât gloanþele care au lovit un cerc negru cu diametrul
de 15cm. La cea de a doua trecere prin poligon, concurenþii au tras asupra aceluiaºi tip de þintã, însã din poziþia în
picioare, iar cercul mãsura 20 de centimetri în diametru.
(pagina 5)

MOZAIC

Un meteorit descoperit în
Maroc provine de pe Marte
Un meteorit rar de ºapte kilograme, a cãrui prãbuºire
în Maroc a fost observatã în 2011, provine de pe planeta Marte, au confirmat experþii, care considerã cã descoperirea este preþioasã
atât pentru ºtiinþã, cât
ºi pentru colecþionarii
pasionaþi de aceste
corpuri cereºti. Roca
este de 10-20 de ori
mai valoroasã decât
aurul.
Aceastã descoperire are o importanþã
uriaºã, prin prisma
calitãþii meteoritului.
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PE SCURT
Washington - În 2013, se va trece de la o misiune de
luptã la una de instruire ºi asistenþã. Statele Unite sperã
sã treacã, în a doua jumãtate a lui 2013, de la o misiune de
luptã la una de instruire ºi asistenþã pentru forþele afgane, a
afirmat secretarul american al Apãrãrii, Leon Panetta, citat
de AFP. El a menþionat în acelaºi timp dorinþa Washingtonului de a vedea cã toate þãrile membre ale NATO angajate în Afganistan, printre care ºi Franþa, „respectã” strategia elaboratã în cursul summit-ului de la Lisabona, din
noiembrie 2010, care prevede încheierea perioadei de
transferare cãtre forþele afgane a responsabilitãþii în materie de securitate la sfârºitul lui 2014. Progresele înregistrate
anul trecut de cãtre coaliþia internaþionalã împotriva talibanilor ºi creºterea puterii armatei afgane urmeazã sã fie consolidate în acest an, a explicat Panetta. Anul 2013 va fi, în
opinia lui, crucial, deoarece procesul de tranziþie a responsabilitãþii în materie de securitate va demara pentru
ultimele zone ale þãrii. „2014 va fi anul consolidãrii tranziþiei”, a explicat demnitarul american, precizând cã nu este
vorba despre o nouã strategie, ci despre punerea în aplicare
a celei elaborate la Lisabona. Nu a fost luatã „nici o decizie”, potrivit lui Panetta, în legãturã cu numãrul trupelor
americane ce vor rãmâne desfãºurate în Afganistan în
2013. În prezent, au un numãr de 90.000 de militari care va
fi redus la 68.000, pânã la sfârºitul verii. SUA nu doresc
sã instaleze baze militare permanente în Asia de SudEst. SUA doresc sã-ºi sporeascã prezenþa militarã în Asia
de Sud-Est, dar nu au în vedere instalarea de baze permanente în aceastã regiune, a declarat, la o conferinþã de presã
la Washington, amiralul Robert Willard, ºeful Comandamentului american al Pacificului, transmite Associated
Press. În ciuda reducerilor bugetare, SUA vor sã-ºi consolideze prezenþa militarã în zona Asia-Pacific. Aceastã
strategie este o consecinþã a creºterii importanþei economice a acestei regiuni ºi o reacþie faþã de intenþiile ºi capacitãþile militare ale Chinei. Potrivit amiralului Willard, la ora
actualã, forþele americane sunt concentrate cãtre zona de
nord, fiind desfãºurate masiv în Japonia ºi Coreea de Sud,
însã decizia recentã de a amplasa trupe în Australia ºi nave
de rãzboi în Singapore va permite SUA sã-ºi transfere mai
uºor unitãþile în zona Asiei de Sus-Est, fãrã a avea nevoie
de baze militare permanente în regiune. El a mai anunþat cã
SUA cautã sã ajungã ºi cu Filipine la un acord de genul
celui încheiat cu Australia ºi Singapore. Amiralul american
ºi-a exprimat îngrijorarea faþã de sporirea capacitãþilor militare navale, aeriene ºi cibernetice ale Chinei ºi a declarat
cã SUA doresc o întãrire a cooperãrii militare cu statul
chinez, prin multiplicarea contactelor dintre cele douã
armate, dar s-a plâns cã autoritãþile chineze sunt reticente
faþã de aceastã iniþiativã. Beijingul are diferende teritoriale
cu majoritatea statelor riverane Mãrii Chinei de Sud ºi vede
în strategia Washingtonului de a-ºi consolida prezenþa militarã în Asia de Sud-Est o încercare de îngrãdire a Chinei.
SUA dezvoltã o bombã capabilã sã distrugã cele mai
puternic fortificate baze subterane iraniene. Pentagonul
îºi intensificã eforturile de a face o bombã capabilã sã distrugã cele mai puternic fortificate baze subterane iraniene,
au declarat oficiali americani apropiaþi proiectului, citaþi
sub acoperirea anonimatului de Wall Street Journal. „Bomba de 13.600 kg, cunoscutã ca MOP, a fost proiectatã special pentru a elimina cele mai puternice fortificaþii construite de Iran ºi de Coreea de Nord pentru a-ºi ascunde programele nucleare”, scrie cotidianul. Însã testele iniþiale
sugereazã cã bomba, aºa cum este configuratã în prezent,
nu poate distruge o parte dintre bazele iraniene, fie pentru
cã se aflã la adâncime prea mare, fie pentru cã Teheranul
le-a consolidat recent, noteazã ziarul. Într-un interviu acordat Wall Street Journal, secretarul american al Apãrãrii
Leon Panetta a spus cã este nevoie de mai multe eforturi
decât a prevãzut pentru ca bomba sã fie pregãtitã. Oficiali
americani au precizat cã noi fonduri vor fi alocate ca arma
sã devinã mai eficientã. Praga - Aviaþia Cehã doreºte
sã prelungeascã, dincolo de 2015, contractul de leasing
pentru 14 avioane. Forþele aeriene ale Republicii Cehe
doresc sã prelungeascã, dincolo de 2015, contractul de leasing pentru 14 avioane supersonice de producþie suedezã
JAS-39 Gripen, a anunþat Ministerul Apãrãrii de la Praga,
preluat de AFP. Guvernul, condus de premierul Petr Necas,
l-a desemnat pe ministrul Alexandr Vondra sã negocieze o
eventualã prelungire a contractului de leasing, se poate citi
într-un raport publicat pe site-ul ministerului. Ministrul a
primit misiunea ca, pânã la sfârºitul lunii iunie, sã prezinte
un raport cu privire la rezultatul acestor negocieri, potrivit
documentului menþionat. Premierul Necas s-a referit de
curând la posibilitatea lansãrii unei cereri de ofertã pentru
achiziþionarea de noi aparate. Armata cehã dispune, din
2005, de 14 avioane de tip Gripen (12, în versiune monoloc
JAS-39 C, ºi douã, în versiune bilocuri JAS-39 D). Contractul de leasing desfãºurat pe o perioadã de 10 ani este
însoþit de o opþiune de cumpãrare. (O.M.)
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Misiuni
de salvare
ºi de asigurare
a aprovizionãrii
cu alimente
Dupã ce, în perioada 25-30 ianuarie,
peste 1.500 de militari români au acþionat, prompt ºi profesionist, în toatã þara
cu utilaje ºi tehnicã auto pentru degajarea drumurilor ºi au salvat mai multe
sute de persoane, care acum sunt în siguranþã, la începutul lunii februarie, alþi
aproape 4.200 de oameni din toate categoriile de forþe ale Armatei române,
organizaþi pe detaºamente de intervenþie, au executat câteva sute de misiuni
cu aproape 350 de mijloace tehnice pentru sprijinirea populaþiei afectate de vremea nefavorabilã.
Din cadrul Diviziei 1 Infanterie
„Dacica”, 40 de militarii ai Batalionului
21 Vânãtori de Munte „Leonard Mociulschi”, la solicitarea prefectului de
Braºov, au acþionat din noaptea de luni,
6 februarie, pânã marþi, în Gara Predeal,
pentru îndepãrtarea zãpezii din zona
macazelor ºi a peroanelor. Militarii din
Batalionul 22 Transport au asigurat
deplasarea unei echipe tehnice de la

Electrica, din municipiul Târgoviºte
cãtre localitatea Crevedia, pentru remedierea unei defecþiuni la reþeaua electricã. Un mijloc tehnic, condus de militari din Regimentului 51 Artilerie Mixtã, ºi un autocamion de la Flotila Aerianã din Feteºti au asigurat deplasarea
celor de la reþelele electrice în zona
localitãþii Lehliu pentru repunerea în
funcþiune a transformatoarelor electrice.
Vineri ºi sâmbãtã (10-11 februarie), militarii Batalionului 113 Artilerie ºi cei ai
Regimentului 51 Artilerie Mixtã au
acþionat, în judeþul Ialomiþa, în localitãþile Axintele, Sfântu Gheorghe ºi
Malu pentru deblocarea cãilor de acces

ºi deszãpezirea locuinþelor.
Pe cãile rutiere, prin grija Diviziei 1
Infanterie „Dacica” ºi a Comandamentului Logistic Întrunit, începând cu
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, au
fost transportate zeci de tone de produse
alimentare, cu autocamioane, cãtre localitãþile izolate de ninsori din judeþele
Vrancea, Buzãu ºi Ialomiþa.
Militarii Batalionului 300 Sprijin au
asigurat, sâmbãtã ºi duminicã (11, 12
februarie), transportul de alimente în localitãþile Valea Argovei, Dragoº Vodã,
Fundulea, din judeþul Cãlãraºi, Alexandria ºi Urziceni. În Ialomiþa, la Urziceni,
au dus ºi 50 de pilote. (P.I.)

Autoevaluarea activitãþii Diviziei 1 Infanterie „Dacica”

Realism ºi obiectivitate

Pe 31 ianuarie 2012, la sediul comandamentului Diviziei 1
Infanterie „Dacica”, s-a desfãºurat autoevaluarea activitãþii
pe anul 2011, în prezenþa ºefului Statului Major al Forþelor
Terestre, general-maior Ariton Ioniþã, a comandanþilor marilor
unitãþi ºi unitãþi subordonate diviziei, a consilierilor comandanþilor pe problemele maiºtrilor militari ºi subofiþerilor ºi a
personalului cu funcþii de conducere din comandamentul
structurii.

În deschiderea activitãþii, comandantul Diviziei 1 Infanterie „Dacica”, general-maior Nicolaie Dohotariu, a prezentat
obiectivele prioritare pe care divizia le-a avut în anul 2011,
apoi, ºefii de secþii ºi compartimente independente au evidenþiat cu realism ºi obiectivitate modul de îndeplinire a
sarcinilor din domeniul lor de responsabilitate. Din cele
prezentate, a reieºit faptul cã, în urma diminuãrii resurselor
bugetare, activitãþile au fost redimensionate. Au rãmas prioritare pregãtirea ºi participarea la misiuni în afara teritoriului
naþional, dezvoltarea capacitãþii de conducere la nivel tactic ºi

Palatul Cercului Militar
Naþional
Pe 4 februarie s-au împlinit 89 de ani de la inaugurarea oficialã ºi solemnã a Palatului Cercului
Militar Naþional.
Pentru marcarea acestui eveniment, joi, 2 februarie 2012, la Sala de Marmurã, s-a prezentat filmul
„Memoria unui palat”, realizat în Studioul Cinematografic al Armatei, apoi a urmat un mini-concert
susþinut de pianista Irina Nãstase, violonistul Remus
Rîmbu ºi tenorul Florin Ormeniºan.
În program, au mai fost prezentate lucrãri de:
Eduardo di Capua, Tiberiu Brediceanu, Franz Schubert, Gaetano Donizzeti ºi Pablo de Sarasate. (P.I.)

menþinerea nivelului de operaþionalizare atins.
Astfel, au fost anulate foarte multe exerciþii ºi tabere de
instrucþie la toate nivelurile. S-au asigurat materialele ºi
piesele de schimb pentru reparaþii, între 12 ºi 30%; De asemenea, pentru încadrarea în fondurile alocate, peste 87% din
lucrãrile necesare reabilitãrii spaþiilor destinate hrãnirii ºi a
celor destinate depozitãrii au fost realizate în regie proprie.
Pe parcursul activitãþii, au fost formulate o serie de propuneri menite sã îmbunãtãþeascã ºi sã creascã nivelul performanþelor structurilor comandamentului, dar ºi al procesului
de instruire.
În încheierea activitãþii, comandantul Diviziei 1 Infanterie „Dacica” a þinut sã precizeze cã lipsa resurselor,
neasigurarea condiþiilor de cazare, hrãnire, neexecutarea
instrucþiei aºa cum a fost planificatã la începutul anului au
limitat realizarea tuturor obiectivelor la parametri maximi,
dar pregãtirea profesionalã deosebitã ºi efortul personalului
„ne-au permis menþinerea pe linia de plutire ºi îndeplinirea obiectivelor”.
ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-maior
Ariton Ioniþã, a spus: „Eu vã apreciez în mod deosebit, sunt
alãturi de dumneavoastrã ºi vã mulþumesc foarte mult pentru felul în care aþi înþeles sã vã rezolvaþi problemele. Anul
trecut, ne-am atins obiectivele, care, în mare, rãmân valabile ºi în acest an. De aceea vã cer sã aveþi aceeaºi conduitã în continuare, sã nu facem risipã ºi, acolo unde putem,
sã facem economii.
Referitor la ordine ºi disciplinã, anul trecut, am început
abrupt, dar, prin mãsurile luate, am reuºit sã reducem numãrul evenimentelor deosebite cu 10% faþã de 2010. Sunt,
totuºi, nemulþumit de faptul cã a crescut numãrul celor care
conduc sub influenþa bãuturilor alcoolice. Propunerea noastrã, faþã de aceºtia, va fi trecerea în rezervã”.
Colonel Ion PAPALEÞ

Ziua Hidrografului Militar
Serviciul Hidrografic
Maritim s-a înfiinþat la 23
februarie 1926, având ca
atribuþii „sã se ocupe cu
studiile, sondajele ºi ridicãrile relative la fluviu ºi
mare, preocuparea, pãstrarea ºi asigurarea navelor cu hãrþile ºi instrumentele necesare navigaþiei ºi ridicãrilor hidrografice, controlul cronometrelor, executarea semnalului
de orã în portul Constanþa,

date meteorologice, aerologice ºi oceanografice”.
Plt.adj. Mihai OANE
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Sportul în Divizia 1 Infanterie „Dacica”

D

esfãºurarea Alpiniadei vânãtorilor de munte,
ediþia a IX-a, în perioada 6 la 10 februarie, în garnizoana Vatra Dornei, mi-a oferit plãcuta ocazie sã îl cunosc
ºi sã stau de vorbã cu domnul locotenent-colonel Cristian
Grecu, ºef Birou educaþie fizicã în cadrul Statului Major al
Forþelor Terestre. Am încercat sã aflu de la dumnealui cum
se vede de la nivelul eºalonului superior activitatea de educaþie fizicã ºi sport în aceastã mare unitate. „Controalele ºi
evaluãrile executate în marile unitãþi ºi în unitãþile subordonate Diviziei 1 Infanterie mi-au demonstrat cã activitatea de
educaþie fizicã militarã decurge regulamentar, iar practicarea
ei este o activitate deliberat constituitã ºi desfãºuratã în principal pentru perfecþionarea dezvoltãrii fizice ºi capacitãþii
motrice a militarilor. Ea se þine organizat ºi contribuie la realizarea condiþiei fizice ºi confortului psihic al celor care o
practicã, stabileºte relaþii sociale civilizate ºi conduce la obþinerea de rezultate bune în competiþii de orice nivel.
Se þine cont de faptul cã este baza de plecare a întregului
proces de pregãtire pentru luptã ºi cã educaþia fizicã este o
componentã a procesului de instruire, proces care valorificã
ansamblul formelor de activitate colectivã sau individualã ce
se desfãºoarã în vederea formãrii, dezvoltãrii ºi menþinerii
capacitãþilor motrice solicitate la pace, în situaþii de crizã ºi
la rãzboi, contribuind la îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate fizicã ºi psihicã a personalului armatei. Condusã pe baze ºtiinþifice ºi solide, desfãºuratã sistematic ºi continuu, activitatea
sportivã poate reprezenta baza de plecare a întregului proces
de pregãtire pentru luptã. Sfera de cuprindere a acesteia include multiple activitãþi didactice de învãþare, consolidare ºi
perfecþionare a deprinderilor ºi priceperilor de miºcare, fundamentale pentru formarea calitãþilor de luptãtor. În acelaºi
timp, educaþia fizicã militarã este o activitate instructiv-educativã construitã ºi desfãºuratã în concordanþã cu particularitãþile de vârstã ºi sex, cu solicitãrile fizice specifice diferitelor arme ºi specialitãþi militare sau cu specificul locului de
desfãºurare. De-a lungul timpului mi s-a demonstrat cã, la
nivelul Diviziei 1, sunt respectate cerinþele esenþiale ale
pregãtirii fizice, ºi anume:
- sã aibã un caracter prospectiv ºi dinamic în concordanþã cu idealul educaþional, cu tendinþele generale de
evoluþie ale societãþii ºi ale armatei, în strânsã legãturã cu
comanda socialã ºi militarã, cu starea actualã a armatei;
- sã asigure, prin performanþele superioare vizate, o
linie ascendentã pentru tânãra generaþie ºi cadrele militare în
activitate, performanþa fiind pentru personalul Armatei României scopul iniþial ºi final al profesionalizãrii;
- sã fie subordonatã concepþiei generale de pregãtire
pentru luptã, dar ºi principiilor, metodelor ºi mijloacelor
specifice educaþiei fizice ºi sportului pentru capacitatea fizicã a militarilor, în scopul formãrii luptãtorilor moderni,
folosind un conþinut propriu ºi un domeniu de activitate specific.
Indiferent de sarcinile avute ºi de activitãþile desfãºurate,
altele decât sportive, aceastã structurã a acordat importanþa
cuvenitã îmbunãtãþirii condiþiei fizice a oamenilor sãi, arãtând cã este conºtientã de cât de important este pentru o
armatã NATO ca personalul sã fie pregãtit din punct de
vedere fizic sã facã faþã oricãror situaþii. Nu spun acum cã
totul este perfect pentru cã se ºtie cã, indiferent cât de bine
se desfãºoarã o activitate, este loc ºi de mai bine. Cu mici retuºuri, ca la toate structurile de altfel, vom ajunge, spun eu,
sã fim aºa cum cer standardele. Aº vrea sã evidenþiez activitatea domnului locotenent-colonel Liviu Ungureanu ºi pe cea
a maiorului Marius Popa cu care am avut mereu o colaborare
foarte bunã ºi care se implicã activ ºi constructiv în organizarea ºi desfãºurarea competiþiilor sportive la nivelul diviziei ºi
în pregãtirea oamenilor pentru participarea la etapele superioare. De asemenea, mai am un bun colaborator în cadrul
Batalionului 2 Infanterie ºi anume cãpitanul Cristian Mihai.
La nivelul forþelor terestre, Divizia 1 participã la toate
tipurile de concursuri ºi, aproximativ, la fel se întâmplã ºi la

nivel de minister. Considerând rezultatele obþinute ºi
înclinarea cãtre acest fel de activitãþi, aº vrea sã menþionez
cã sunt plãcut surprins de Brigada 2 Infanterie ºi de Brigada
2 Vânãtori de Munte, care, indiferent cã au marcat o reuºitã
sau nu în cadrul competiþiilor, au continuat sã participe ºi sã
lupte pentru un loc fruntaº. Manifestã un spirit competitiv de
care avem nevoie ºi pe care îl cãutãm în oamenii cu care

reprezentãm ministerul la competiþii internaþionale. Mai este
loc de îmbunãtãþire a modului de pregãtire, iar personalul
prezintã multã încredere, deoarece aceste concursuri nu mai
sunt exclusiv cu probe militare. A crescut nivelul ºi modul de
abordare a întrecerilor. Trebuie sã þinem pasul cu cerinþele
externe ºi am toatã încrederea cã loturile unitãþilor Diviziei 1
se vor prezenta din ce în ce mai bine.”

potrivitã pentru mine fiindcã se plia bine cu activitãþile pe
care le fãceam: alpinism, ture montane, schi ºi mountain
bike. În concluzie, eram ºi încã sunt, de altfel, îndrãgostit de
munte.”
Are o viaþã sportivã foarte activã, iar atunci când l-am
rugat sã vorbeascã puþin despre ceea ce îi place lui cel mai
mult sã facã, a zâmbit ºi a început sã povesteascã despre
viaþa lui competiþionalã de pânã la aceastã orã. Aproape cã

Feminitate ºi putere

Am urmat aceeaºi direcþie ºi am discutat cu singura
fatã care a participat la competiþie. Numele ei este Diana
Robu ºi a fãcut parte din lotul Brigãzii 2 Vânãtori de
Munte „Sarmizegetusa”. A avut contact cu schiurile încã
din clasa a II-a, când a fost impresionatã de modul în care
vorbea profesorul de sport despre competiþiile alpine.
Acesta a ºtiut sã îi insufle din pasiunea lui ºi sã o facã sã
îl practice din plãcere. „Am început la Clubul ªcolar
Sportiv Dinamo Râºnov, iar, pe mãsurã ce timpul a trecut,
am progresat mutându-mã la un club mai mare, care sã
rãspundã cerinþelor ºi pretenþiilor mele sportive, ºi anume
Clubul Armata, CSAM Bucegi. Aºa am debutat în competiþii, mai întâi la juniori, dupã care la seniori”, ne
dezvãluie Diana despre începuturile ei în ale sportului alb.
Despre performanþe mi-a spus cã a participat la mai multe
ediþii ale Campionatelor Naþionale în cadrul cãrora a
obþinut diferite rezultate, dar cele mai notabile sunt
locurile unu, doi ºi trei. De departe, cea mai importantã
competiþie la care a luat parte este Campionatul Internaþional Militar desfãºurat în anul 2011 în Bosnia-Hertzegovina, de unde s-a întors cu un neaºteptat loc patru cu
echipa, la patrulã. A fost cel mai bun rezultat obþinut de o
echipã a Armatei României de pânã atunci. Despre sportul
în armatã, afirmã: „Nu se poate fãrã. Existã o legãturã strânsã între nevoia de a avea o condiþie fizicã bunã, ca ºi militar,
ºi practicarea sportului. Nu conteazã la ce nivel sau ce
anume, importantã este miºcarea. Trebuie sã conºtientizãm
cã este bine pentru sãnãtatea organismului nostru. Indiferent
cât de puþin timp liber avem, educaþia fizicã ar trebui sã aibã
locul ei în activitatea zilnicã a fiecãruia.”
Despre concursul care doar ce s-a încheiat este de pãrere
cã a fost o ocazie potrivitã pentru a se testa nivelul vânãtorilor de munte ºi numai bunã pentru fiecare sã demonstreze
de ce este în stare ºi sã stabileascã un standard de performanþã la care sã se ridice acest tip de competiþii. Este, de
asemenea, un prilej nemaipomenit pentru ei sã se cunoascã
reciproc ºi sã facã schimb de experienþã, sã se obiºnuiascã cu
lucrul în echipã.
Când vine vorba despre o comparaþie între traseul din
prima zi de competiþie, ºtafeta, ºi cele fãcute la nivel internaþional ºi civil spune: „Faþã de alte concursuri acesta a fost
mai uºor pentru cã, aici, am participat cu schiuri de turã.
Când se foloseºte acest tip de schiuri, trebuie sã ai o tehnicã
bunã, dar nu te solicitã la fel de mult ca cele de fond cu care
particip în celelalte concursuri unde trebuie sã fii sportiv din
toate punctele de vedere. Nu este de ajuns sã ai tehnicã, dacã
nu ai rezistenþã ºi viziune asupra probei. Pentru mine, a fost
o mare provocare pentru cã m-am luptat cu bãieþii ºi, sincerã
fiind, recunosc cã aceºtia au mai multã forþã, dar cu antrenament ºi dãruire, spun eu, cã am reuºit sã mã ridic la nivelul
lor, iar pe unii chiar sã îi întrec.” Pe mai departe îºi doreºte
sã participe ºi la alte alpiniade, ºi nu numai, deoarece, pentru ea, practicarea acestui sport ºi a biatlonului în special,
este lucrul cel mai important, lucrul care o face sã se simtã
completã, împlinitã.

Sportul, viaþa mea

Fãrã a avea intenþia de a pune în umbrã vreun membru al
lotului brigãzii din Braºov, afirm cã cea mai bunã participare
a avut-o locotenentul Ionuþ Anghelache. Mãrturie a acestui
fapt stau rezultatele din cadrul competiþiei.
Ionuþ ªtefan Anghelache s-a nãscut pe 15 iulie 1982 în
oraºul Sinaia, judeþul Prahova. A copilãrit în Comarnic,
într-o familie cu patru fraþi. I-a
plãcut miºcarea de mic, dar nu a
avut ocazia sã practice sport de
performanþã pânã nu a fost admis
la Colegiul Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir” din Breaza.
„Am ales sã urmez cursurile acestui liceu pentru cã, într-o zi, când
în Comarnic se sfinþea un monument, a participat ºi Garda de
Onoare a CML. Am fost foarte
impresionat de þinutele bleumarin
cu vipuºcã roºie la pantaloni, de
atitudinea impozantã, mândrã a
elevilor care se miºcau la unison
ºi care defilau în cadenþã. Totul a
fost perfect organizat, iar ei cei
mai disciplinaþi copii pe care îi
vãzusem. Astfel, m-am decis sã
fac parte din acest colectiv, sã fiu
ºi eu admirat cum au fost
aceºtia.” A absolvit cursurile
ºcolii militare în anul 2001 ºi, cu
toate cã ºansa nu a fost de partea
lui, nu s-a dat bãtut ºi a dovedit o
perseverenþã demnã de invidiat.
Astfel, nu a contat cã nu a fost admis din prima încercare la
Academia Forþelor Terestre, a stat un an acasã, an în care
s-a pregãtit temeinic, ºi, în anul 2002, era pe lista celor care
urmau sã facã parte dintr-o nouã promoþie de ofiþeri ai
Armatei României. Când a trebuit sã aleagã specializarea, a
ales vânãtori de munte fãrã nici o ezitare. „Era cea mai

nici nu respira rememorând: „Am început cu spartachiadele
liceelor militare, campionatele militare de orientare, atât ºtafetã, cât ºi individual, în cadrul cãrora am obþinut locurile doi
ºi trei. Am atins un nivel de performanþã ridicat în academie
când am luat parte la competiþiile de cros, orientare ºi taekwondo. În 2003, am obþinut locul întâi la ultima competiþie.
Am fãcut un efort deosebit în sensul cã am slãbit 4 kilograme
în trei zile pentru a mã încadra la categoria sub 54 de kilograme. Nici un efort nu este, însã, prea mare când rezultatul
muncii ºi al sacrificiului este un prim loc. Ulterior, au urmat
maratoanele: Maratonul Medieval Mediaº, Vâlcea Bike Fest,
Maraton ªugaº Bãi, Cetatea Sibiului, Duatlonul Cetatea
Braºovului ºi altele.” Competiþia cea mai dragã lui este Vâlcea Bike Fest, la care a participat în anul 2011 ºi care a constat în parcurgerea unui teren accidentat, pe asfalt, pe poteci
prin pãdure, la deal, la vale ºi toate acestea pe bicicletã ºi pe
jos pentru cã terenul te obligã. „Sunt anumite porþiuni a cãror
înclinare nu îþi mai permite deplasarea pe bicicletã ºi trebuie
sã continui, fie cu ea în spate, fie pe lângã, cert este cã nu o
poþi lãsa acolo, eºti obligat sã termini concursul cu ea”, aflãm
de la Ionuþ. Dupã parcurgerea celor aproape 22 de kilometri
ai traseului, a obþinut un meritat loc unu. De departe cea mai
grea dintre toate a fost competiþia de la ªugaº Bãi. „Am mers
prin noroi, ploaie ºi zãpadã timp de cinci ore la temperaturi
sub zero grade. Locul care mi-a revenit a fost trei, un rezultat mai mult decât satisfãcãtor având în vedere cã cei cu care
am luat startul erau mult mai bine pregãtiþi ºi echipaþi. Ei
fãceau asta de mult mai mult timp decât mine.” Acum
aºteaptã cu nerãbdare sã se deschidã sezonul competiþional,
iar prima provocare a anului o reprezintã „Prima evadare”,
un concurs de echipã, cu patru membri, pe un traseu de 40 de
kilometri, lângã Bucureºti. Poate face multe graþie faptului
cã, din 2011, este membrul unui club de ciclism de la care a
primit mare parte din echipamentul pe care îl are astãzi.
„Schiul este un sport destul de scump ce nu poate fi practicat
oricum.”
În 2006, ºi-a obþinut licenþa de instructor de schi ºi astfel
i s-a împlinit un vis, acela de a transmite ºi altora puþin din
pasiunea ºi cunoºtinþele sale în domeniu. Este o fire altruistã,
sociabilã ºi foarte activã, iar asta pentru el este o altã modalitate de a-ºi pune în valoare toate aceste calitãþi. Indiferent
cum ne pare a fi el, ca ºi persoanã, se autocaracterizeazã
spunând: „Sunt un om simplu, plin de voinþã, care face totul
cu pasiune ºi din plãcere. De câte ori mi se ridicã un obstacol, mã dau bãtut abia dupã ce încerc, fie sã îl sar, fie sã îl
dãrâm ºi nu reuºesc. Numai perseverând reuºim sã ne depãºim limitele ºi sã ne îndeplinim un vis lumesc. De-a lungul
anilor, mi s-a demonstrat cã, indiferent cât de mari sunt ambiþiile, fãrã muncã, nu reuºeºti. În acest sens, am învãþat
foarte multe de la plutonierul-adjutant Francisc Saroºi, modelul meu în materie de reuºite în viaþã.”
Alpiniada vânãtorilor de munte a fost prima la care a luat
parte ºi, acolo unde se aºtepta, a fãcut o figurã frumoasã. A
participat la triatlon, dar probele de coborâre ºi slalom au fost
de departe atuurile sale cele mai mari. „Pârtia a fost excelentã, condiþiile de concurs foarte bune. La început, tensiunea a fost destul de mare, dar, pe mãsurã ce concursul se
derula, am reuºit sã mã concentrez ºi sã obþin rezultatele
scontate.”
Am revenit la viaþa militarã ºi am adus discuþia despre
misiuni în teatrele de operaþii externe, prilej prin care am
aflat cã ofiþerul Anghelache a executat una în anul 2010, în
Afganistan, ca ofiþer de legãturã. Despre experienþa de acolo
spune: „Am avut o mare satisfacþie cã mi s-a oferit ocazia sã
lucrez cu militari din armatele internaþionale. M-am pus la
curent cu procedurile NATO în TO ºi mi-am îmbunãtãþit cunoºtinþele de englezã. Cu toate acestea, cred cã cel mai bun
lucru care mi s-a întâmplat este cã mi-am fãcut prieteni, nu
numai români.” Planurile sale de viitor vizeazã, pe lângã participarea la cât mai multe competiþii sportive, militare ºi civile, ºi întemeierea unei familii ºi executarea unei alte misiuni externe.
Maistru militar cls.IV Monica DEACU
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Curaj, dãruire, spirit de sacrificiu, altruism ºi isteþime
Interviu cu domnul colonel Cristian CERNEA, comandantul Brigãzii 2 Vânãtori de Munte „Sarmizegetusa”
- Nu demult s-a
a deschis noul an de instrucþie. Care sunt
obiectivele brigãzii ºi ce aveþi de fãcut pentru punerea în
practicã a acestora?
- Aº dori sã încep prin a afirma cã, aºa cum anul de instrucþie 2012 reprezintã o nouã etapã profesionalã pentru
toate categoriile de forþe din Ministerul Apãrãrii Naþionale,
implicit, ºi pentru militarii Brigãzii 2 Vânãtori de Munte
„Sarmizegetusa”, acesta reprezintã un punct de cotiturã deosebit de important în istoria brigãzii.
Atunci când afirm cã este un punct de cotiturã în istoria
brigãzii, nu doresc a spune vorbe mari, ci doar sã subliniez
faptul cã brigada are de îndeplinit misiuni deosebit de importante care-i vor jalona traiectul serios, puternic angajat în
îndeplinirea tuturor misiunilor ordonate, de mare unitate
operaþionalizatã din cadrul Forþelor Terestre.
Condiþiile complexe în care a evoluat ºi s-a dezvoltat
specialitatea vânãtori de munte, cerinþele impuse de alinierea la standardele NATO, în ceea ce priveºte instruirea militarilor ce servesc aceastã specialitate militarã ºi, de altfel, ºi
a celorlalte arme ºi specialitãþi militare din structurile brigãzii, au solicitat ºi solicitã, pe mai departe, eforturi deosebite
din partea tuturor celor implicaþi în activitatea de pregãtire
de zi cu zi.
În acest an, Brigada 2 Vânãtori de Munte executã instrucþia comandamentului brigãzii ºi a structurilor subordonate în localitãþile de dislocare la pace ºi în poligoanele pe
care le avem la dispoziþie, pentru a menþine nivelul de operaþionalizare atins, astfel încât sã fie în mãsurã sã execute misiuni pe teritoriul naþional ºi/sau în afara acestuia. La fel ca
în celelalte brigãzi operaþionalizate din Forþele Terestre, instrucþia ºi exerciþiile în brigadã ºi în structurile subordonate
se desfãºoarã respectând prevederile doctrinei NATO privind apãrarea colectivã, planurile de implementare ale
obiectivelor forþei, de restructurare, transformare ºi mobilizare a forþelor, corespunzãtor resurselor financiare alocate.
Instrucþia ºi exerciþiile în Brigada 2 Vânãtori de Munte
„Sarmizegetusa”, în acest an, se desfãºoarã în contextul general creat de participarea la misiuni în afara teritoriului naþional cu structuri organice din brigadã, continuarea procesului de modernizare structuralã ºi menþinere a capabilitãþilor
operaþionale ale brigãzii ºi a unei capacitãþi de reacþie corespunzãtoare forþelor dislocabile operaþionalizate, precum ºi de
continuare a procesului de standardizare a instrucþiei.
Nu mai este un secret pentru nimeni faptul cã misiunile
în afara teritoriului naþional cu structuri organice din brigadã
vor avea loc în teatrul de operaþii din Afganistan, începând
cu cea de-a doua jumãtate a anului 2012. Este de la sine înþeles cã sarcina principalã a brigãzii, pânã la plecarea în misiune a structurilor desemnate, este parcurgerea, cu „sfinþenie”
a programului de instruire pentru misiune de cãtre personalul
încadrat în aceste structuri ºi atingerea standardelor impuse
de necesitatea îndeplinirii misiunilor în teatrul de operaþii,
trasate explicit prin ordinul de operaþionalizare emis în acest
scop. Consider cã programul de pregãtire pentru misiune a
fost conceput ºi desfãºurat în concordanþã cu realitãþile teatrului de operaþii din Afganistan, fapt ce urmeazã a fi demonstrat ºi pe timpul exerciþiilor de simulare realã în Centrul de
Instruire pentru Luptã al Forþelor Terestre, unde vom putea
verifica viabilitatea procedurilor de operare ºi abilitãþile statelor majore de a planifica ºi executa operaþii complexe.
De asemenea, subunitãþile batalioanelor de manevrã vor
avea ocazia sã se antreneze ºi sã rezolve incidente în condiþii
similare celor din aria de responsabilitate în care vor opera
în acest complex teatru de operaþii. Facem tot ceea ce este
omeneºte posibil ca întreg personalul care va participa la
misiune sã fie foarte bine pregãtit, satisfacþiile de ordin profesional ale militarilor din cadrul brigãzii sã fie la cote
maxime iar, la finalul misiunii, sentimentul pregnant sã fie
cel al datoriei îndeplinite.
Am certitudinea, la acest moment, cã întreg personalul
brigãzii este conºtient de importanþa pregãtirii lor profesionale în acest an de instrucþie. În poligoane, pe terenurile de
instrucþie, în tabere de instrucþie la munte sau în sãlile de
specialitate, instrucþia este privitã ca o mare prioritate de cãtre vânãtorii de munte. Pe prima paginã a ordinului meu de
instrucþie este înscris dictonul: „Instruieºte-tte aºa cum vei
lupta!”, iar acest dicton se transformã în fapte. Nu avem cum
sã facem altfel, pentru cã viaþa ne obligã sã ne facem treaba
cu profesionalism ºi simþ al lucrului bine fãcut.
Militarii din brigadã cunosc foarte bine faptul cã transpiraþia de pe câmpul de instrucþie înseamnã perfecþionarea
unor deprinderi care te pot salva în clipele de cumpãnã în
executarea misiunilor ordonate, mai ales în teatrul de operaþii din Afganistan. Aceastã zonã de operaþii nu reprezintã o
necunoscutã pentru Brigada 2 Vânãtori de Munte „Sarmizegetusa”, ci dimpotrivã. Se cunoaºte faptul cã suntem prima brigadã din Forþele Terestre care ºi-a rotit în teatrul de
operaþii din Afganistan toate batalioanele sale de manevrã,
în anii 2007, 2008, 2009, 2010, cu câte un batalion de manevrã ºi, acum, din nou, în 2012, cu douã batalioane de manevrã ºi un element de comandã.
Ca sã conchid rãspunsul la întrebarea dumneavoastrã,
anul acesta, avem ca obiective pregãtirea în vederea executãrii misiunilor în afara teritoriului statului român, asigurarea
capacitãþii de reacþie imediatã, menþinerea capacitãþii operaþionale, executarea misiunilor în cadrul serviciul de luptã, de
permanenþã, pazã ºi intervenþie, precum ºi asigurarea, la nevoie, a sprijinului autoritãþilor locale în situaþii de urgenþã.
Planificarea ºi execuþia pregãtirii militarilor acoperã toatã
gama temelor de instruire, de la educaþie fizicã militarã la instrucþia tacticã. Suntem conºtienþi ºi preocupaþi de faptul cã
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pregãtire intensã ºi continuã, nu se pot menþine ºi perfecþiona
calitãþile ºi aptitudinile necesare luptãtorilor spaþiului montan. În acest sens, instrucþia de zi cu zi este definitorie în formarea profesionalã a unui vânãtor de munte, care trebuie sã
fie pregãtit sã acþioneze în orice condiþii, indiferent dacã vremea ne este sau nu prielnicã.
Probleme deosebite cu zãpada nu am avut, în sensul de a
ne afecta major instrucþia, dar nu putem sã nu amintim aici
de faptul cã, atât în judeþul Braºov, cât ºi în judeþul Argeº,
ne-am coordonat eforturile cu autoritãþile publice locale,
conform planurilor comune de intervenþie, în a fi gata tot
timpul, în a interveni, la nevoie, acolo unde situaþia o impune, pentru înlãturarea efectelor cãderilor masive de zãpadã.
Nu putem uita nici un moment cã una dintre misiunile brigãzii o reprezintã ºi pregãtirea structurilor sale pentru participarea în situaþii de urgenþã civilã, la limitarea ºi înlãturarea
efectelor calamitãþilor naturale, catastrofelor, dezastrelor,
accidentelor ecologice ºi tehnologice. Tocmai de aceea am
rãspuns prompt ºi adecvat tuturor ordinelor primite pe
aceastã linie ºi am participat activ, printre altele, ºi la asigurarea unor transporturi cu bunuri de strictã necesitate pentru
populaþia din judeþele grav afectate de fenomenele meteorologice extreme ale acestei ierni. Nu considerãm cã facem
ceva ieºit din comun, în acest context, ci doar cã ne facem
datoria, ca orice militar aflat sub drapel.

este necesar ca, la toate aceste categorii de pregãtire, întregul personal sã obþinã rezultate bune ºi foarte bune. ªtim
bine cã numai aºa vom confirma renumele de adevãraþi profesioniºti pe care l-am dobândit prin muncã, responsabilitate
ºi echilibru în exerciþiile din anii precedenþi, dar ºi în activitãþile legate de menþinerea nivelului capacitãþii operaþionale
a brigãzii ca parte a structurilor angajate de România în misiuni desfãºurate sub egida NATO.
- Urmeazã o perioadã de instrucþie intensã. Cum vãd
militarii din brigadã acest lucru?
- Toþi militarii din brigadã îºi cunosc prioritãþile profesionale ºi, de aceea, îmi exprim încrederea cã, în aceastã nouã
etapã de muncã asiduã ºi responsabilã, toþi militarii vor manifesta spirit de echipã pentru îndeplinirea misiunilor ºi va
exista o mai bunã relaþionare între camarazi, la toate nivelurile. Instrucþia trebuie sã fie intensã pentru cã altfel nu se mai
numeºte instrucþie. Viaþa a demonstrat cã, acolo unde existã
simþul lucrului bine fãcut ºi unde „omul sfinþeºte locul”,
rezultatele nu vor fi altfel decât cele aºteptate. Bineînþeles cã
are ºi hazardul un rol în starea finalã de atins, dar eu am un
principiu, cunoscut de subordonaþii mei; vreau sã las hazardului un „spaþiu de manevrã” cât mai restrâns... Nouã ne
place sã credem cã vânãtorii de munte fac parte din forþele
de elitã ale Armatei României; nu suntem ºi nu am fost forþe
speciale dar, la fel, ne place sã credem cã suntem „speciali”
ºi, mai ales, specialiºti, în adevãratul sens al cuvântului, în a
rezolva provocãrile spaþiului montan ºi nu numai, iar, dacã
luãm în calcul profesionalismul dovedit de atâtea ori, faptul
cã vânãtorii de munte desfãºoarã instrucþia specificã în vederea desfãºurãrii acþiunilor de luptã în zone muntoase greu
accesibile, acest lucru pare de netãgãduit.
Muntele reprezintã mereu un bun prieten pentru militarii
Brigãzii 2 Vânãtori de Munte care se instruiesc, zi de zi, pentru a rãspunde provocãrilor de orice fel ce pot apãrea în acest
mediu. O zi de instrucþie a vânãtorilor de munte începe devreme ºi se terminã atunci când trebuie, adicã atunci când
structurile implicate: grupã, pluton, companie, batalion ºi-au
îndeplinit obiectivele de atins în acea zi... Nu prea poþi sã-þi
„calezi” programul zilnic la vânãtorii de munte dupã orarul
autobuzelor de transport în comun, ci dupã ceea ce îþi cere
muntele - de la care ne tragem numele ºi renumele... Militarilor din subordinea mea nu le stã în cale nici o provocare
prea grea, nici gerul pãtrunzãtor ºi nici mãcar zãpada abundentã cãzutã pretutindeni în jur, acum, în plinã iarnã. Aceºtia
sunt conºtienþi cã numai în astfel de condiþii dificile de instruire îºi pot perfecþiona deprinderile de buni luptãtori, gata
sã facã faþã unui mediu de luptã atât de complex cum este
muntele.
- Aþi avut probleme cu zãpada? Cum s-a
au descurcat
militarii din subordinea dumneavoastrã?
- A vorbi vânãtorilor de munte despre zãpadã este ca ºi
cum ai vorbi cu olarul care îºi pregãteºte lutul ca materie
primã pentru a-ºi desãvârºi opera. Zãpada este, pentru noi,
„materia primã” a cãlirii vânãtorului de munte ºi, de aceea,
ori de câte ori avem zãpadã, ne bucurãm s-o folosim aºa cum
se cuvine. Deplasarea în teren muntos în condiþii de iarnã
este uneori foarte dificilã, iar vânãtorii de munte trebuie sã
aibã abilitãþi de deplasare pe schiuri pe distanþe mari, în teren accidentat ºi pe pante abrupte acoperite cu zãpadã sau
gheaþã. Condiþia fizicã ºi concentrarea sunt necesare, nu doar
la antrenamentul pe schiuri, ci ºi atunci când vorbim de
instrucþia alpinã, în ansamblu.
La instrucþia alpinã, chiar ºi în condiþii vitrege, de iarnã,
militarii din brigadã pun mare accent pe coordonarea ºi încrederea în camaradul de alãturi, fiindcã sprijinul între camarazi este esenþial pentru reuºita oricãrei misiuni. Prin eforturi susþinute, dãruire, perseverenþã ºi disciplinã, instrucþia
militarilor din brigadã evidenþiazã complexitatea unor activitãþi militare care contribuie, din plin, la recunoaºterea acestora ca militari cu adevãrat profesioniºti, deoarece, fãrã o

- Care sunt momentele cele mai importante din cariera
dumneavoastrã de care vã aduceþi aminte cu plãcere?
- Elementele de discuþie, în acest context, sunt prea complexe, din perspectivã personalã, pentru a putea fi „tranºate”
pe scurt. Nu cred cã unele momente ale carierei mele sunt
mai importante decât celelalte. Cred cã ar fi nedrept sã catalogãm aºa lucrurile. Din perspectiva cumulului de experienþã
de viaþã profesionalã, toate aceste momente au rolul lor clar
determinat în formarea mea profesionalã ºi sunt convins cã
toate „câºtigurile” din fiecare etapã a vieþii mele profesionale converg cãtre o problematicã esenþialã: sã eficientizeze la
maximum cãile ºi mijloacele de îndeplinire a misiunii pe care o am în momentul de viaþã, aceea de comandant al unei
brigãzi de vânãtori de munte cu renume, acasã ºi peste hotare.
Este firesc sã-mi aduc aminte cu plãcere de momentele
începutului carierei militare, atunci când, la comanda plutonului, ulterior, a companiei ºi a batalionului, am câºtigat primele experienþe în formarea mea pe linie de comandã. Am
traversat toate etapele normale carierei unui ofiþer de comandã, începând de la nivelul ierarhic inferior, pânã la cel de
comandant de brigadã ºi, de aceea, cred cã ºtiu bine toate imperativele ce guverneazã viaþa de militar în cadrul unei
brigãzi, atât la nivelul statelor majore, cât ºi al subunitãþilor
ºi unitãþilor brigãzii.
- Ce vã preocupã mai mult, oamenii sau tehnica?
- Ecuaþia de mai sus se rezolvã foarte simplu: mã preocupã în egalã mãsurã ºi oamenii, ºi tehnica din dotare. Brigada
nu poate exista ca entitate gata în a-ºi îndeplini misiunile,
fãrã ca aceste douã componente sã nu aibã întreaga mea
atenþie. Pot spune, în acest context, cã am învãþat foarte
multe lecþii de-a lungul carierei militare, dar cred cã una dintre cele mai importante este, din perspectiva celor discutate
aici, cã gestionarea factorului uman este cea mai dificilã sarcinã care îþi poate da satisfacþii majore sau, câteodatã, deziluzii. Gestionarea celorlalte resurse aduce, zilnic, noi provocãri cãrora un comandant trebuie, neapãrat, sã le facã faþã.
Pot spune cã, de când sunt la conducerea acestei mari unitãþi,
am reuºit, prin eforturi susþinute, împreunã cu comanda brigãzii ºi comenzile unitãþilor subordonate, sã devenim o echipã care se poate mândri cu realizãri notabile, apreciate la
toate nivelurile ierarhice ale organismului militar. Resursele
umane ºi materiale au un rol determinant în îndeplinirea sarcinilor ºi misiunilor pe care le are brigada pe care o comand.
Pentru mine, totuºi, cea mai importantã resursã o constituie cea umanã. Repet ceea ce împãrtãºesc adesea cu subordonaþii mei: „Omul sfinþeºte locul!”. Dacã cel care conduce
ºtie sã lucreze eficient cu resursa umanã ºi gãseºte cãile ºi
metodele pentru a ajunge la sufletul oamenilor astfel încât sã
iºte acel declic necesar câºtigãrii lor de partea lucrului bine
fãcut ºi cu simþ de rãspundere, atunci succesul misiunilor
primite este garantat.
Capacitatea acþionalã a unei structuri este exprimatã de
puterea de luptã, deci de abilitatea de a-ºi îndeplini misiunea, de a manevra într-un mediu ostil, în care, de regulã, tehnica sofisticatã nu poate acþiona. Este punctul forte al unitãþilor de vânãtori de munte, dar realizarea acestei capacitãþi
impune standarde foarte riguroase de instruire a comandamentelor ºi unitãþilor, deci atât resursa umanã, cât ºi tehnica
din dotare sã „funcþioneze” ireproºabil... Altfel nu se poate
ºi, pentru acest lucru, militez zilnic la comanda brigãzii. Am
în subordine un personal numeros în structurile brigãzii, în
cele douã judeþe Braºov ºi Argeº, ºi spun, cu mândrie, cã
acesta este de calitate, bine pregãtit profesional ºi responsabil.
Sigur, totdeauna sunt multe de fãcut în domeniul resursei
umane. Îmi propun ca, împreunã cu comanda brigãzii ºi comandanþii unitãþilor subordonate, sã organizãm ºi sã desfãºurãm, la cote maxime, întreaga „panoplie” de activitãþi pentru dezvoltarea ºi perfecþionarea pregãtirii militare generale
ºi de specialitate a tuturor categoriilor de militari din
brigadã.
(continuare în pag. 6)
Colonel Ion PAPALEÞ
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ALPINIADA, un test al vânãtorilor de munte
Prima impresie

Dimineaþa zilei de 6 februarie m-a dus cu gândul acum
câþiva ani, la începuturile vieþii mele militare, când tot
auzeam cã în armatã îþi trebuie mult curaj ºi multã dãruire
coroborate cu un gram de nebunie pentru a duce la bun
sfârºit sarcinile ºi a încheia toate activitãþile cu bine.
Mi-am amintit acest lucru pentru cã o mânã de cadre militare ne-am îmbarcat într-un microbuz cu destinaþia Vatra
Dornei în condiþiile în care, în Bucureºti, ningea, iar atmosfera era una geroasã ºi drumul cel mai scurt ºi mai cunoscut
era închis de cãtre autoritãþi din cauza riscurilor de înzãpezire. Cu toate acestea, am pornit hotãrâþi spre Ardeal ºi prin
Ardeal, peste 400 de kilometri, prin pasul Tihuþa. De ce
aceastã hotãrâre? De unde aceastã dorinþã de a rãzbate prin
ger ºi viscol? Din faptul cã urma sã se desfãºoare „Alpiniada Vânãtorilor de Munte”, ediþia de iarnã. Pentru mine a fost
prima activitate de acest tip ºi pentru prima oarã când
vedeam atâþia „fii” ai muntelui în luptã cu acesta.
Cãlãtoria a fost în regulã, destul de obositoare deoarece a
durat mult, dar pentru cã a fost presãratã cu glume ºi poveºti,
nu a mai pãrut chiar aºa de nesuportat. Drumurile patriei îþi
stricã bucuria admirãrii peisajelor, dar acestea sunt; altele, de
unde? Prima zi a fost marcatã de impactul aerului curat pe
care l-am simþit pânã în adâncul fiinþei mele. La coborârea
din microbuz senzaþia a fost ca ºi cum o mie de sãgeþi de
gheaþã mã strãpungeau din nas pânã în suflet. Pe loc am
simþit cum îmi ies flãcãri din obraji ºi aveam impresia cã
inspiram un volum mai mare de aer decât aveam nevoie.
Curând, când corpul s-a obiºnuit cu diferenþa de altitudine,
de presiune ºi de temperaturã am început sã mã simt mai
uºuratã ºi, parcã, îmi venea sã arunc þigãrile cât acolo. Ziua
s-a încheiat cu impresia bunã lãsatã de cazare, primire ºi tot
protocolul de întâmpinare.

Momentul mult aºteptat

A doua zi a început în forþã. La ora 09:00, s-a desfãºurat
deschiderea competiþiei în acordurile imnului olimpic, dar
nu înainte de a vizita Sala de tradiþii a Batalionului 17 Vânãtori de Munte „Dragoº Vodã”, gazda competiþiei. Atât cât
mã pricep, spun cã este una reuºitã. Dupã asta, fuguþa, cu
autovehiculul din dotare, 8km pânã în poligonul Floreni,
unde, la ora 11:00, s-a dat startul probei de ºtafetã. ªase militari pregãtiþi au pornit, mai repede, mai încet, pe schiuri, prin
zãpadã, într-o atmosferã geroasã specificã zonei. Am avut
noroc cu soarele care ne zâmbea mândru, încãlzindu-ne.

Chiar ºi aºa, când vuia vântul, simþeai cum nu mai ai echilibru ºi te dã jos din picioare. Concurenþii, spirite de luptãtori,
nu au lãsat nici o secundã impresia cã acesta ar fi un impediment pentru ei. Încã de la start, care a implicat urcarea unei
porþiuni de pantã, s-a putut vedea cine sunt cei care se vor
lupta la titlu. Proba a constat în parcurgerea unui traseu de
aproximativ 6,5km din douã ture. La prima trecere, au efectuat o tragere din poziþia culcat nerezemat asupra unei þinte
piept aflate la distanþa de 100m. Nu s-au luat în calcul decât
gloanþele care au lovit un cerc negru cu diametrul de 15cm.
La cea de a doua trecere prin poligon, concurenþii au tras
asupra aceluiaºi tip de þintã, însã din poziþia în picioare, iar
cercul mãsura 20 de centimetri în diametru. Fiecare loviturã
ratatã însemna adãugarea a 30 de secunde la timpul total al grupei. Echipa de ºtafetã a fost formatã
din patru concurenþi, dintre care obligatoriu un
ofiþer, iar acesta a fost ºi concurentul care a plecat
primul. Schimbarea de ºtafetã s-a realizat dupã
parcurgerea celei de-a doua ture (ºi executarea
celei de-a doua trageri) într-un culoar de zece metri
amenajat în zona startului. Competiþia a fost clar
dominatã de batalioanele 17, 22 ºi 24 Vânãtori de
Munte. Reprezentanþii Brigãzii 2 Vânãtori de
Munte au tras foarte bine, pãcat cã într-un timp relativ lung pentru nivelul competiþiei. Ceea ce i-a
tras cu adevãrat în jos a fost timpul scos la deplasare cumulat cu cel pierdut pentru tragere ºi cu
penalizãrile. Astfel, clasamentul dupã prima zi de
concurs, punea unitatea din Braºov pe locul 5 la 12
puncte faþã de lider. Diferenþa a fãcut-o faptul cã
brigada este implicatã în pregãtirea unui detaºament ce urmeazã sã efectueze o misiune în teatrul
de operaþii din Afganistan ºi, astfel, timpul de
pregãtire pentru aceastã competiþie a fost limitat. Dacã suntem fair-play, recunoaºtem cã dornenii sunt mai bine pregãtiþi. E terenul lor ºi sunt veºnic aproape de pârtie unde antrenamentul este mai mult gratis. Per ansamblu, prima zi a fost
una a bucuriei pentru unii ºi a ambiþionãrii pentru alþii.

Ziua a lor noºtri

Miercuri, 8 februarie, a fost ziua în care mi s-a demonstrat ce înseamnã frigul în Vatra Dornei. La momentul startului probei de coborâre, ora 10:30, discuþiile erau de genul:
„Sunt -280C afarã(…) Termometru meu arãta -250C.” de
parcã mai conta. Oricum, la sub -20, diferenþa nu mai conteazã pentru noi, cei care nu suntem familiarizaþi cu asemenea indici ai termometrului. Singurii câºtigaþi erau competitorii, cei care au fãcut multã miºcare ºi ale cãror emoþii erau
mai puternice decât gerul nãprasnic. Proba de triatlon s-a
desfãºurat pe pârtia „Veveriþa” ºi a cuprins douã probe
alpine, coborârea ºi slalomul uriaº, ºi proba de fond. Concurenþilor li s-a permis sã îmbrace echipament sportiv adecvat fiecãrei probe, deoarece, spre deosebire de ºtafetã, probele din cadrul triatlonului nu au caracter aplicativ-militar.
Au luat startul 18 concurenþi, câte trei de lot. Pe traseu au
avut un numãr de porþi de ocolit ºi a trebuit sã strãbatã cei
peste 700 de metri ai pârtiei în timpul cel mai scurt. Nu ºtiu
dacã aºteptãrile celor care au participat la alpiniadã erau ca
timpul cel mai bun sã fie al unui membru al lotului din
Braºov, dar nici nu conteazã. Cel mai important este cã, dupã
prima zi, în care au fost oarecum în umbra
celorlalþi, în aceasta au reuºit sã spulbere zãpada de pe pârtie cu locotenentul Anghelache
(41,80 sec.) ºi caporalul Jitaru (44,72 sec.),
care au ocupat locurile 1 ºi 3, iar plutonierulmajor Hâncu (51,76), ce a venit pe 10, a ajutat
echipa sã câºtige un bine meritat ºi mult aºteptat loc întâi. Proba de slalom uriaº a fost tot a
locotenentului Ionuþ Anghelache, care s-a
dovedit a fi un vârf al lotului sãu. Acesta a terminat proba într-un minut ºi 45 de secunde.
Au terminat proba într-un timp relativ apropiat unii de alþii, drept pentru care au urcat pe
treapta a treia a podiumului la slalom uriaº.
Schiul fond a încheiat ziua, oferindu-le schiorilor braºoveni treapta a doua a clasamentului.
Numai privind pe unii dintre ei am putut sã îmi
dau seama cât de greu este sã parcurgi 10km
pe schiuri, urcare ºi coborâre. Feþele roºii, transpirate, respiraþssia sacadatã cu gura deschisã
vorbeau de la sine. La fel ºi faptul cã, pentru
mulþi, finish-ul a însemnat o cãdere în
genunchi de parcã mulþumeau cerului cã au
terminat cursa ºi au fãcut cinste loturilor lor.

Momentul adevãrului

Joi se anunþa a fi cea mai grea dintre toate ºi pe bunã
dreptate. A fost ziua probei de patrulã care a constat în parcurgerea unui traseu de aproximativ 17 kilometri cu o echipã
formatã din ºapte oameni, dintre care un ofiþer, trei subofiþeri
ºi trei soldaþi gradaþi profesioniºti. Prima parte a traseului a
trebuit sã fie parcursã cu masca contra gazelor în poziþia de
luptã, dupã care, dupã multe suiºuri ºi coborâºuri, s-a ajuns
la proba grenadelor. Aceasta le-a impus sã arunce câte trei
grenade de sportiv într-un cerc cu diametrul de trei metri dis-

într-o þintã dispusã la 100 de
metri în timp de zece secunde. Fiecare cartuº care nu se
ducea unde trebuie a mai adãugat douã minute la timpul
lotului. La sfârºit, dacã nu
vroiau alte penalizãri, trebuiau sã respecte o condiþie
obligatorie „Toþi pentru unul
ºi unul pentru toþi!”, adicã sã
treacã cu toþii linia de sosire.
Mulþi dintre noi, dacã suntem
sinceri cu noi înºine, recunoaºtem cã este extraordinar
de greu sã parcurgi o aºa distanþã altfel decât cu ceva motorizat. Finalul era ca o gurã
de aer proaspãt. Mulþi afirmau „S-a terminat. Doamne,
credeam cã nu mai ajung!”
ªi, cu toate acestea, au avut
tãria sã zâmbeascã la pozã ºi
sã sarã în sus de bucurie, ce e
drept doar unii, la aflarea rezultatelor. Ceea ce este extraordinar este faptul cã, la câteva
secunde de la verificarea materialelor, s-au scuturat, ºi-au
luat haine uscate pe ei ºi au început sã vorbeascã despre
competiþiile urmãtoare.
Pentru Brigada 2 Vânãtori de Munte, ultima zi a competiþiei a însemnat un loc cinci cu un punctaj de 130. Per
total, aduce Diviziei 1 un loc cinci, într-un concurs la care au
participat ºase loturi. Scorul total a fost de 34 de puncte, la
36 diferenþã de lider. Batalionul 17 Vânãtori de Munte „Dragoº Vodã” meritã toatã consideraþia noastrã pentru cã a înþeles ce înseamnã un sport în echipã ºi a ºtiut cum trebuie
abordat.
Festivitatea de premiere s-a desfãºurat într-o atmosferã
veselã sub uralele câºtigãtorilor ºi în aplauzele celor care

le-au recunoscut meritele. Cei care nu s-au aflat printre premiaþi promit cã la competiþiile urmãtoare îºi vor lua revanºa.
Din punct de vedere organizatoric nu este nimic de
comentat. Lucrurile sunt foarte clare, totul a mers perfect,
asta dacã se poate atinge perfecþiunea, datoritã muncii unei
mâini de oameni care au fost prezenþi în garnizoanã cu o sãptãmânã înainte de începerea competiþiei pentru a pune totul
la punct, pânã la cele mai mici detalii. Prezenþa salvamontului, faptul cã sportivii care au concurat au beneficiat de gratuitate la urcarea pe pârtie ºi elementul de noutate, cronometrarea timpului de la proba de coborâre ºi slalom cu celulã
fotoelectricã, aparat pe care armata nu îl are în dotare, stau
mãrturie a acestui fapt.
Despre modul cum a decurs competiþia, din punctul de
vedere al organizatorului, colonelul Gheorghe Zidaru spune:
„Vânãtorii de munte din cadrul forþelor terestre s-au prezentat la un nivel ridicat. Concursul în sine a fost o reuºitã din
toate punctele de vedere. Sunt mulþumit de faptul cã mi-am
atins un obiectiv important ºi anume identificarea unor militari care au calitãþi individuale ºi ne pot reprezenta la activitãþi de instrucþie în comun cu armatele altor state, nu neapãrat membre NATO. Sunt oameni, militari, în cadrul Brigãzii
2 Vânãtori de Munte care au demonstrat cã pot fi ambasadorii noºtri. Aº vrea sã-i trimit pe cei mai buni la cursuri
specifice în þãri cu tradiþie în domeniul trupelor alpine pentru a putea beneficia ulterior de cunoºtinþele lor ºi sã îi folosim ca instructori. Dupã pãrerea mea, competiþia ºi-a atins
toate obiectivele.”
Privesc în ansamblu asupra întregii activitãþi ºi afirm cã
vânãtorii de munte sunt demni de toatã lauda. Pentru ei vremea rea, probele dificile ºi aceste douã elemente însumate au
fost un test de rezistenþã pe care l-au trecut cu fruntea sus ºi
cãruia s-au încãpãþânat sã îi demonstreze cã nu e obstacol pe
care sã nu îl poatã trece.

Din nou acasã

pus la 25 faþã de locul de staþie. Fiecare grenadã în afara ariei
a însemnat un minut penalizare pentru echipã. Ultimul test,
înainte de mult aºteptata trecere prin panglica ce marcheazã
finalul cursei, a fost tragerea. Fiecare militar a beneficiat de
cinci cartuºe cu care au încercat sã tragã cât mai grupat

Cu toate cã am respectat acelaºi traseu, la întoarcere, drumul nu mai pãrea la fel. Cred cã cel mai bun mod de a
descrie sentimentele ce te cuprind la intrarea în Bucureºti,
dupã cinci zile în Vatra Dornei, sunt versurile poetului
George Bacovia din poezia „ªi ninge...”:
“ªi ninge în oraºul mare
E noaptea plinã de orgii,
Iar prin saloane aurii
S-aud orchestre ºi fanfare...”
Maistru militar cls.IV
Monica DEACU

M
C
K
Y

Pagina 6

Curierul

UNIVERS SPIRITUAL

Lecþia de istorie a

Cartea din vitrinã

Cum sã depãºeºti cele mai dificile
momente din viaþã
Adesea e greu sã identifici momentul exact în care viaþa þi se face
praf ºi pulbere. În majoritatea cazurilor, lucrul acesta nu se întâmplã
dintr-odatã. Aproape nimeni dintre cei ce trec printr-o asemenea
experienþã, care au pierdut ce le era mai drag sau fiinþa în care au
crezut, nu-þi va spune cã a fost vorba de un telefon sau de o scrisoare,
ori cã au avut brusc o revelaþie, o iluminare,
în urma cãreia viaþa, aºa cum o înþelege fiecare, sã se prãbuºeascã.
Am sã va spun povestea unui autor bine
vândut de la New York Times, ajuns falit,
fãrã locuinþã. Am sã vã arãt cum se terminã o
relaþie de 37 de ani cu un divorþ prin e-mail.
Am sã împãrtãºesc cu dumneavoastrã detalii
intime despre cum un învãþãtor spiritual
recunoscut pe plan internaþional sfârºeºte pe
marginea unui pat dintr-o casã de un milion
de dolari, ipotecatã, reflectând la sinucidere.
Am sã vã spun ºi despre forþa prietenilor, a credinþei ºi a rugãciunii.
Îmi doresc sã împãrtãºesc cu dumneavoastrã ce-am aflat despre a
avea sau nu o viziune ºi cât de scump plãteºti dacã te agãþi de una
care nu-þi aparþine. E dureros ºi sã te uiþi la cum se spulberã o viaþã,
darãmite sã treci prin asta. ªi mai devastator e cã, pe mãsurã ce existenþa ta începe sã se depene zi dupã zi, crâmpei dupã crâmpei, nu
mai poþi face absolut nimic ca s-o opreºti. (O.M.)
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culturale

Concert Holograf la Sala Polivalentã, Bucureºti

Vineri, 24 februarie 2012, ora 19:30, Holograf va concerta pe
scena Sãlii Polivalente din Bucureºti, eveniment ce marcheazã
lansarea noului album „Love Affair”.
Dupã o aºteptare de câþiva ani, fanii trupei ºi nu numai se vor
putea bucura de 11 noi piese marca Holograf. De fiecare datã
membrii trupei au ºtiut sã-ºi surprindã publicul cu un sunet
proaspãt ºi inovator pentru muzica româneascã, iar cel de-al
17-lea album în cei 34 de ani de muzicã, „Love Affair”, cu siguranþã nu va face excepþie de la aceastã regulã. Primul single de pe
album, lansat anul acesta pe 10 ianuarie, este piesa „Nu mai e
timp”, un duet cu celebra sopranã Angela Gheorghiu.
Albumele vândute în sute de mii de copii ºi piese precum
„Ochii Tãi”, „Þi-am dat un inel”, „Sã nu-mi iei niciodatã
dragostea” sau „Taina” care au dominat topurile muzicale
româneºti la momentul apariþiei lor au fãcut din Holograf una dintre cele mai iubite ºi apreciate trupe de rock din România.

Gala Baletului Berlinez: Stele internaþionale
ale Baletului de Stat din Berlin.
Joi, 23 februarie 2012, începând cu ora 19:30, Sala Palatului
va gãzdui Gala Baletului Berlinez: Stele internaþionale ale Baletului de Stat din Berlin, un show ce va înfãþiºa publicului una dintre cele mai faimoase ºi talentate companii de balet din lume ºi
cea mai mare din Germania.
În cadrul galei de la Bucureºti, vor evolua 11 balerini prim
soliºti ºi soliºti celebri ai prestigioasei companii internaþionale.
Aceºtia vor susþine un program variat ce va cuprinde capodopere
ale baletului clasic, precum ºi bijuterii ale repertoriului neoclasic
ºi contemporan, dintre care enumerãm: Grand pas classique,
Lacul Lebedelor, Carmen Barocco, Blumenfest von Genzano, Le
Corsaire, Spirit, Les Bourgeois. Evident, show-ul va oferi publicului spectator surprize inedite pentru o experienþã unicã, plinã de
eleganþã ºi savoare.
www.iconcert.ro

Grigore Gafencu,
om politic, diplomat ºi ziarist român
Grigore Gafencu (n. 1892, Bucureºti - d. 30 ianuarie 1957, Paris) a fost un om politic, diplomat ºi ziarist
român.
Dupã studiile superioare, îºi ia doctoratul în Drept
la Universitatea din Bucureºti. În timpul Primului
Rãzboi Mondial, pentru participarea pe front ca
locotenent, a primit Ordinul „Mihai Viteazul”. Dupã
rãzboi, devine ziarist ºi înfiinþeazã ziarul „Timpul
familiei” care, tradus în limba francezã, a fost distribuit în mai multe þãri. La vârsta de 32 de ani, este
ales deputat în Camera Deputaþilor ºi funcþioneazã ca
adjunct al ministrului de externe, în guvernul Maniu
din 1928. În 1938, devine ministru al afacerilor strãine. Timp de doi ani a încercat sã asigure neutralitatea
României, prinsã între Germania ºi Uniunea Sovieticã. Datoritã strãduinþelor sale, la 13 aprilie 1939,
România primeºte garanþiile Angliei ºi Franþei, care
însã nu au fost respectate. Dupã anexarea Ardealului
de nord de cãtre Ungaria, în urma Dictatului de la
Viena, precum ºi a Basarabiei, nordului Bucovinei ºi
a Þinutului Herþei de cãtre Uniunea Sovieticã în 1940,
Gafencu este trimis ca ambasador la Moscova. Dupã
ce a revenit în þarã, deoarece regele Carol al II-lea îl
numise ca ministru de externe pe Ion Gigurtu (30 mai
1940), Gafencu pleacã din România ºi se stabileºte la
Geneva, în Elveþia.
În timpul rãzboiului
colaboreazã la „Journal de Geneve” ºi la
alte ziare din Europa.
În anul 1944, îi apare
cartea „Preliminariile
rãzboiului din Rãsãrit”. Dupã rãzboi, se
mutã la Paris unde, în
anul 1946, publicã volumul „Ultimele zile
ale Europei”. Consideratã o carte clasicã, a
fost tradusã în mai
multe limbi. Ea se referã la descrierea cãlãtoriilor întreprinse în anii 1939 ºi
1940 în mai multe capitale „în cãutarea Europei”. În
prefaþa cãrþii, autorul avanseazã ideea cã „lumea a fãcut un rãzboi ca sã omoare zonele de influenþã: noi
trebuie sã facem o pace ca sã le omorâm a doua
oarã”.
În anul 1947, merge în Statele Unite ale Americii,
invitat de „Yale University Press” pentru o serie de
conferinþe ºi þine apoi cursuri la „New York University”. Iniþiazã formarea de grupuri care sã propage
„Miºcarea Europeanã”, adicã o federalizare a statelor
europene, în care sã fie inclusã ºi România. Participã
la înfiinþarea „Comitetului Europa Liberã” ºi organizeazã în apartamentul sãu din Park Avenue (New
York) întrunirile numite „Tuesday Panels”. În fiecare
marþi seara, aduna aici fruntaºi politici exilaþi din
þãrile de sub captivitate comunistã, care, împreunã cu
oameni politici americani, discutau problemele la ordinea zilei. În aceste întruniri, Gafencu domina dezbaterile prin informaþiile sale, prin intervenþii ºi sugestii.
Grigore Gafencu a fost membru în „Comitetul Naþio-

nal Român” încã de la formarea lui, în 1949, în fruntea grupului personalitãþilor din afara partidelor politice, ºi l-a pãrãsit la începutul anului 1952, cu ocazia
primei crize a Comitetului. A fost unul dintre fondatorii „Ligii Românilor Liberi”. S-a stins din viaþã la
30 ianuarie 1957, în locuinþa sa din Paris.
Ministru de externe adjunct în perioada guvernãrii
din 1928 ºi ministru de externe al României într-un
moment dramatic - retragerea trupelor române din
Basarabia ºi Bucovina de Nord (1938-1940), bun
cunoscãtor al politicii externe româneºti ºi internaþionale, considerat în mediile Occidentale drept unul
dintre cei mai buni analiºti politici ai epocii, Grigore
Gafencu este cel care a susþinut, în ultima parte a celui
de-Al Doilea Rãzboi Mondial, conferinþe publice în
principalele capitale europene, pledând interesele
României.
Tot el, în calitate de reprezentant al grupului diplomaþilor în exil, care desfãºurau o acþiune paralelã
cu cea a guvernului de la Bucureºti, a depus pe masa
Conferinþei de Pace din 1947 douã memorandumuri
prin care cerea respectarea drepturilor politice ºi economice ale României, în mãsura în care fuseserã asigurate prin Convenþia de Armistiþiu din 12 septembrie
1944.
Relaþiile cu guvernul instalat la Bucureºti dupã
abdicarea Regelui Mihai, tensionate oricum din cauza
poziþiei pro britanice ºi pro aliate a lui Gafencu, s-au
înrãutãþit dupã întoarcerea delegaþiei regimului comunist de la Tratatul de Pace de la Paris ºi dupã ce rezultatele au fost puse în discuþie la ºedinþa Comitetului
Central al PCR.
În urma acestei analize, Grigore Gafencu, care
locuia din 1941 în Elveþia, a apãrut ºi în evidenþa
Siguranþei drept „principalul exponent al miºcãrii
reacþionare româneºti din strãinãtate”, iar Gheorghe
Maurer, pe atunci ministru al comunicaþiilor ºi
lucrãrilor publice, a pus problema ridicãrii cetãþeniei
membrilor grupãrii Gafencu (inclusiv diplomaþii
Alexandru Cretzeanu ºi Camil Demetrescu), ceea ce
avea sã se întâmple un an mai târziu.
În cele din urmã, Grigore Gafencu a fost condamnat în lipsã, pe 11 noiembrie 1947, la pedepse
însumând 52 de ani de închisoare, în lot cu Iuliu
Maniu ºi Ion Mihalache.
În anul în care a fost condamnat în România,
Grigore Gafencu rãspundea invitaþiei de a conferenþia
la douã prestigioase universitãþi din Statele Unite.
Discuþiile legate de sferele de influenþã în Europa
ºi de o Europã federalizatã au început dupã ce Grigore
Gafencu, stabilit deja la New York, ºi-a pus la dispoziþie apartamentul din Park Avenue pentru o serie
de întâlniri sãptãmânale cunoscute drept conferinþele
la „Tuesday Panels”, la care participau personajecheie ale exilului românesc, dar ºi americani, printre
care ºi Allen Dulles, primul director civil al CIA
(care, de altfel, îl ºi sprijinise financiar, potrivit anumitor surse, dupã ce averea sa fusese sechestratã de
comuniºti), sau fratele acestuia, John Foster Dulles,
secretar de stat în administraþia Eisenhower. (O.M.)
www.istorie.ro

Curaj, dãruire, spirit de sacrificiu, altruism ºi isteþime
(urmare din pag. 4)
- Care sunt principiile dumneavoastrã
de viaþã? Ce consideraþi cã trebuie sã pri meze: competenþa sau caracterul oame nilor?
- În viaþã, am acordat atenþia cuvenitã
lucrului bine planificat ºi minuþios dus la
îndeplinire. Ce-i drept, am acordat atenþia
cuvenitã ºi întâmplãrii, care poate avea rolul
ei în viaþã, ºi m-am rugat pentru ca ea sã fie
favorabilã structurii din care am fãcut parte
în momentele carierei mele militare. Dar
trebuie sã spun cã nu am transformat acest
lucru într-o axiomã ºi nu am devenit
„sclavul” acesteia. Am încercat sã nu
depind, atât cât a fost posibil, de jocul hazardului, ci sã mã bazez pe lucrul bine
„croit”, cu responsabilitate ºi dus la
îndeplinire cu meticulozitate.
Întotdeauna, la subordonaþi, ºi, în general la oameni, apreciez, în mod deosebit,
caracterul ºi competenþa. Sunt douã noþiuni
inseparabile care definesc un militar adevãrat. Vânãtorii de munte sunt cunoscuþi,
dintotdeauna, drept militari hotãrâþi ºi energici, oameni de onoare ºi luptãtori desãvârºiþi. Cred cã ei sunt asemenea crestelor Carpaþilor care le sunt teren de instrucþie ºi
izvor de energie ºi au responsabilitatea datoriei faþã de þarã, reuºind, cu eroism ºi cu
modestia lor caracteristicã, sã îºi îndeplineascã misiunile încredinþate. Mai cred, de

asemenea, cã firea vânãtorului de munte
român e în concordanþã cu firea românului
de pretutindeni ºi cã acel ceva ce-i defineºte
ºi, câteodatã, îi deosebeºte pe vânãtorii de
munte de alþi militari, este acel ethos specific lor, dat de mediul în care trãiesc ºi se
instruiesc. Cred cã un factor important în
gestionarea resursei umane în orice structurã, fie ea militarã ori civilã, îl reprezintã
comunicarea. Se ºtie cã, în principiu, românul este deschis la comunicare, fapt certificat de modul în care militarii brigãzii participanþi la misiuni în teatrele de operaþii au
ºtiut ºi ºtiu sã aibã un dialog deschis cu aliaþii ºi populaþia localã. Aºa cum spunea
marele gânditor indian Mahatma Gandhi,
„...nu poþi da mâna cu cineva, având pum nul strâns!”.
Standardele vânãtorilor de munte din
brigadã sunt impuse de mediul în care ei acþioneazã, adicã de muntele de la care ne tragem numele ºi renumele. Este, aproape întotdeauna, un mediu ostil, având multe constrângeri ºi limitãri, în care este nevoie de
voinþã, inteligenþã, experienþã ºi, nu în ultimul rând, de curaj în luarea deciziilor în
condiþii în care riscul nu poate fi, în totalitate, evaluat. Sunt momente în viaþa vânãtorului de munte în care pare cã nimeni sau
nimic nu mai poate înclina balanþa dintre
bine ºi rãu. Sunt zile în care totul pare sortit
a începe sau a se termina într-un anumit fel.
Cu toate acestea, în astfel de clipe ce sunt cu

adevãrat o provocare, existã oameni ce
schimbã cursul unei acþiuni printr-o decizie
luatã corect de cei îndrituiþi a o face ºi aplicatã cu priceperea profesioniºtilor formaþi
prin prisma unor experienþe similare. De
aceea, rãspunzând întrebãrii dumneavoastrã, aº spune cã atât competenþa, cât ºi caracterul oamenilor fac parte dintr-o ecuaþie
cu un singur rezultat: amândouã sunt necesare.
- Ce le puteþi spune celor care, acum, se
aflã la început de carierã?
- Aº începe prin a afirma cã este nevoie,
astãzi, de militari inteligenþi de toate gradele
ºi nu de „roboþi” care sã execute orbeºte ordine, fãrã a le trece prin filtrul gândirii proprii ºi fãrã a conºtientiza ceea ce au de îndeplinit pe termen scurt, mediu ºi lung.
Celor aflaþi, acum, la început de carierã
le pot transmite cã, în concepþia mea, inteligenþa necesarã unui bun militar, de orice
grad ºi pe orice funcþie s-ar afla acesta, este
rezultatul unor eforturi deosebite, depuse în
timp, prin învãþare ºi acumulare de cunoºtinþe. Mai plec de la premisa cã trebuie sã ne
servim cu demnitate, credinþã ºi onoare þara.
Pot pãrea vorbe mari, dar eu cred în aceste
valori ºi-mi doresc mult ca acest lucru sã-l
transmit ºi celor mai tineri, aflaþi la început
de drum.
Le mai pot spune cã, în Brigada 2 Vânãtori de Munte „Sarmizegetusa”, mare uni-

tate cu un palmares bogat de realizãri, cu o
tradiþie valoroasã în pregãtirea vânãtorilor
de munte, sunt reprezentanþii unei forþe specializate, de o importanþã deosebitã în arhitectura de astãzi a armatei, lucru care-i onoreazã ºi-i obligã, în acelaºi timp. Le mai
spun ceea ce majoritatea ºtiu deja, cã sunt ºi
vor mai fi zile, în viaþa lor de militari când
vor fi supuºi unor încercãri grele pe care vor
trebui sã le depãºeascã. Trebuie doar sã-ºi
aminteascã pentru ce luptã ºi mai ales pentru cine. Cert este un lucru, trebuie sã trecem împreunã, cu capul sus, peste cele mai
grele momente ºi sã punem la loc de cinste
filosofia lucrului bine fãcut. Le amintesc
întotdeauna ºi o fac ºi acum, fãrã a avea pretenþia cã spun vorbe mari: trebuie sã-ºi
aminteascã de curaj, dãruire, spirit de sacrificiu, altruism, camaraderie ºi, nu în ultimul
rând, de isteþime. Viaþa în brigadã mai
înseamnã ºi dedicarea unui volum de timp ºi
de energie la cote mai ridicate decât cele
cotidiene din alte structuri ºi aceasta reprezintã un lucru firesc pentru noi. Altfel nu se
poate, pentru cã ... „rãmân de cãruþã”.
Le doresc ca, prin ceea ce întreprind, sã
fie, cu adevãrat, „ostaºii crestelor carpatine” ºi, prin muncã ºi pregãtire asiduã, sã
rãmânã ceea ce au fost dintotdeauna, aºa
cum spunea un mare înaintaº al vânãtorilor
de munte, „eºalonul de suflet al ostaºilor
Armatei României”, profesioniºtii cãliþi la
ºcoala durã a muntelui.
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ªtiinþã
Un meteorit descoperit în Maroc
provine de pe Marte

Un meteorit rar de ºapte kilograme, a cãrui
prãbuºire în Maroc a fost observatã în 2011,
provine de pe planeta Marte, au confirmat experþii,
care considerã cã descoperirea este preþioasã atât
pentru ºtiinþã, cât ºi pentru colecþionarii pasionaþi
de aceste corpuri cereºti.
Roca este de 10-20 de ori mai valoroasã decât
aurul. Un grup de opt experþi de la Meteoritical
Society, organism ºtiinþific de referinþã, a
analizat timp de peste
o lunã fragmente din
acest meteorit ºi a
concluzionat cã provine într-adevãr de pe
Marte, a precizat Carl
Agee, directorul Institute of Meteoritics din
cadrul Universitãþii
din New Mexico.
„Aceastã descoperire are o importanþã uriaºã,
prin prisma calitãþii meteoritului, care nu a fost
contaminat, întrucât nu a petrecut o perioadã îndelungatã pe planeta noastrã înainte de a fi descoperit”, a explicat acelaºi specialist.
Raritatea acestei roci marþiene, care a primit
numele Tissint, constã în faptul cã este doar a
cincea a cãrei prãbuºire pe Terra a fost observatã de
martori, a subliniat Carle Agee, al cãrui institut a
achiziþionat o bucatã de 108 grame.
Meteoritul provine din resturile care au rezultat,
în trecut, în urma impactului unui asteroid care s-a
prãbuºit pe Marte. Aceste resturi pot sã cãlãtoreascã în spaþiu timp de milioane de ani înainte de a
cãdea pe Terra.

Pangolinii,
timizii cu armuri de solzi

Junglele ºi savanele din Africa ºi sudul Asiei
sunt (încã) cutreierate de niºte simpatice animale
cu alurã foarte interesantã. Pangolinii, cãci despre
ei este vorba, par a fi animale din alte lumi, sau
plãsmuirea bizarã a vreunui artist adept al curentului Fantasy. Au solzi, dar sunt mamifere. Par marsupiale, dar nu sunt. Par rude cu tatu-ii, dar sunt
foarte diferiþi de aceste mamifere cu carapace mobilã, care trãiesc în cele douã Americi. Cu toatã
înfãþiºarea lor stranie, rãmân niºte animale demne
de respectul ºi ocrotirea noastrã. Cu atât mai mult
cu cât la ora actualã pangolinii sunt în pericol de
extincþie din vina (cui altcuiva?) lãcomiei ºi ignoranþei omeneºti...
Ce este pangolinul?
Astãzi, majoritatea zoologilor au încadrat pangolinii în Ordinul Pholidota, cu o singurã familie,
Manidae, respectiv un singur gen, Manis. În trecut,
pangolinii au fost incluºi în diverse ordine de mamifere, cel mai adesea fiind grupaþi în ordinul
Xenartha, care cuprinde leneºii, furnicarii ºi tatu-ii
sau armadillo. Cu toate acestea, noile studii bazate
pe analize genetice ne aratã, în mod surprinzãtor, cã
rudele cele mai apropiate ale pangolinilor sunt cele
din ordinul Carnivora. Adicã, felinele, urºii, câinii,
lupii, jderii ºi toate celelalte mamifere carnivore
„clasice” cu care suntem obiºnuiþi...
Datoritã înfãþiºãrii sale, pangolinul este comparat, mai în glumã, mai în serios, cu un uriaº con
de pin mergãtor.
Când sunt atacate sau simt cea mai micã formã
de pericol la adresa lor, straniile mamifere se apãrã
într-o modalitate caracteristicã: datoritã coloanei
vertebrale extrem de flexibile, pangolinii se pot
ghemui atât de mult încât formeazã literalmente o
sferã vie din trupurile lor.
În aceastã poziþie, solzii sãi mari sunt orientaþi
spre exterior cu
marginile lor, care
sunt tãioase precum lamele de cuþit. Orice prãdãtor
care ar încerca sã
îi muºte se lasã
repede pãgubaº.
Riscul de a-ºi tãia
buzele, gingiile ºi
limba este prea
mare.
Ca mijloc secundar de apãrare,
pangolinii mai pot emite un miros greu ºi insuportabil dintr-o pereche de glande situate în zona
analã. ( O . M . )
www.stiinta.ro

MOZAIC

Pagina 7

Noutãþi în lumea IT
PanicGuard:
prima aplicaþie agreatã
de poliþia din UK

Noua aplicaþie PanicGuard te poate
salva în cazul în care eºti victima unui
atac sau te afli într-o situaþie limitã.
Cum funcþioneazã? Foarte simplu, poate
fi pornitã prin atingerea
sau miºcarea bruscã a
telefonului. În prima
fazã este activatã o
alarmã audio ºi este
pornit bliþul telefonului
pentru a transmite semnale luminoase, ambele
menite sã descurajeze
atacatorul.
Ulterior, intrã în
funcþiune localizarea
prin GPS, iar telefonul va transmite un
SMS cãtre numerele de urgenþã setate în
aplicaþie (pãrinþi, prieteni etc.). Aceºtia
vor putea sã afle locaþia exactã a telefonului ºi vor primi înregistrãri audio ºi
video în timp real.
Practic, din momentul pornirii aplicaþiei, toate miºcãrile telefonului ºi
implicit ale posesorului sunt urmãrite ºi
înregistrate cu scopul de a îndruma
rudele sau poliþia sã vinã în ajutorul victimei.
PanicGuard este disponibilã pentru
download gratuit, atât pentru Android,
cât ºi pentru iOS. Totuºi dupã familiarizarea cu aplicaþia pe parcursul a 30 de
zile, cei care doresc sã beneficieze în
continuare de funcþiile PanicGuard vor

trebui sã plãteascã o taxã de 3,99 lire pe
lunã.
În momentul de faþã, existã mai
multe aplicaþii de acest gen, dar conform pocket-lint.com, PanicGuard este
singura care corespunde standardelor
poliþiei din UK ºi este agreatã ºi recomandatã de Asociaþia Ofiþerilor de
Poliþie (ACPO).

Piaþa de tablete
în Q4 2011

Dacã tot am vorbit despre ce a fost
în 2011 pe piaþa smartphone-urilor, de
ce sã nu vorbim ºi despre cea a tabletelor? Ultimele informaþii pe care le
avem la dispoziþie
sunt despre cel
de-al patrulea trimestru, dar cred
cã sunt suficiente
pentru a ne face o
idee. Situaþia nu a
mai fost exact ca
în 2010, chiar
daca iPad a rãmas pe locul întâi.
Tabletele cu Android au reuºit sã acapareze 39% din piaþa de tablete a ultimului trimestru. Conform aceluiaºi
studiu, realizat de Strategy Analytics,
Apple iPad a luat 57,6%, iar tabletele cu
Windows, surprinzãtor, au reuºit sã fure
1,9% din piaþã.
Altfel, trebuie precizat cã 36% din
tabletele cu Android sunt Kindle Fire.
Probabil ASUS va fura o felie bunã din
piaþã acum cu noile tablete.

Razr Developer Edition vine
cu Bootloader deblocat,
fãrã garanþie

Motorola a anunþat cã acceptã precomenzi pentru o nouã ediþie a telefonului RAZR. Intitulat Developer Edition,
telefonul va veni fãrã nici un fel de
restricþii, utilizatorii putând opta pentru
instalarea oricãrui ROM de Android
dorit. Din aceastã cauzã, însã, pachetul
nu va include garanþie. Anunþul este
destinat momentan doar pieþei europene, iar pre-comenzile pot fi fãcute de pe
magazinul Motorola Shop. Spre deosebire de versiunea normalã, cea pentru
development nu poate fi cumpãratã sub
un contract, ceea ce înseamnã cã preþul
telefonului este destul de piperat. Dacã
sunteþi neapãrat
convinºi cã Motorola RAZR
XT910 Developer Edition este
terminalul pe
care vi-l doriþi,
trebuie sã fiþi
împãcaþi cu ideea de a vã despãrþi de 499 de
euro.
Nu se ºtie când vor începe livrãrile
pentru acest model, iar pentru piaþa
americanã telefonul va fi disponibil doar
prin programul MOTODEV ºi nu va putea fi cumpãrat pur ºi simplu din magazin. (O.M.)
www.infoit.ro

Ce nu ºtim despre Madonna...
- Din 2007, Madonna este recunoscutã de Cartea Recordurilor ca fiind cea mai de succes cântãreaþã din lume, din
toate timpurile. Recording Industry Association of America
o plaseazã pe primul loc în topul celor mai bine vândute
artiste rock ale secolului XX ºi a doua cea mai bine vândutã
din toate timpurile, dupã Barbara Streisand.
- Mama Madonnei a decedat când cântãreaþa avea doar 5
ani. Madonna Louise, aºa cum se numea mama artistei, s-a
stins la doar 30 de ani, pe 1 decembrie 1963, din cauza unui
cancer la sân. Tatãl, Silvio Ciccone, s-a recãsãtorit apoi cu
menajera familiei, Joan Gustafson, o cãsãtorie pe care copilul Madonna nu a acceptat-o uºor.
- Artista a fãcut parte din echipa de majorete a liceului.
Talentul pentru dans, observabil ºi acum în concertele divei,
a fost remarcat de profesorul ei de balet din facultate care a
încurajat-o sã urmeze o carierã de dansatoare.
- La sfârºitul anului 1977, când avea doar 19 ani, Madonna a pãrãsit facultatea ºi s-a mutat în New York pentru a-ºi
urma visul de a deveni dansatoare profesionistã. Dupã cum
declara mai târziu, acesta a fost cel mai curajos gest din
viaþa ei pentru cã atunci „a zburat prima datã cu avionul ºi a
circulat pentru prima datã cu taxiul”. Mai mult, a ajuns în
New York având doar 35 de dolari în buzunar.
- În timp ce era în New York, luptându-se sã ajungã
dansatoare profesionistã, Madonna a lucrat ca ºi chelneriþã

la Dunkin` Donuts (celebru lanþ american de tip fast-food).
- Prestaþia live a Madonnei din anul 1984, în timpul
MTV Music Awards, când a interpretat piesa Like a Virgin
de pe albumul cu acelaºi nume este considerat „momentul
naºterii” celei care avea sã devinã cea mai de succes cântãreaþã din toate timpurile. ªocant ºi îndrãzneþ, show-ul artistei a propulsat-o rapid în topuri ºi în conºtiinþa publicului ca
o artistã nonconformistã.
- În 1978, în timp ce se zbãtea sã îºi câºtige existenþa în
New York, artista a pozat dezbrãcatã. Pozele au apãrut în
presã 7 ani mai târziu, în revistele Playboy ºi Penthouse ºi
au fost vândute pentru nu mai puþin de 100.000 de dolari.
Madonna a refuzat sã îºi cearã scuze sau sã se simtã vinovatã pentru întâmplare.
- Comportamentul ºi punctele de vedere ale Madonnei au
transformat-o într-o personalitate foarte apreciatã în comunitatea gay. Istoria Madonnei în comunitãþile de gay începe
încã din facultate când profesorul sãu de balet, Christopher
Flynn, primul bãrbat care i-a spus artistei cã este frumoasã,
a introdus-o în viaþa comunitãþii gay locale. The Advocate,
cea mai veche revistã despre comunitatea LGBT din SUA, a
numit-o „cea mai mare personalitate a comunitãþii LGBT”,
iar artista recunoaºte cã „aprecierea comunitãþii gay este cea
care a menþinut-o în prim-planul culturii pop”. (O.M.)
www.curiozitati.ro

ªtiaþi cã... ?
* Autostrada Eisenhower din
S.U.A. cere ca din fiecare cinci mile
una sã fie dreaptã? Aceste secþiuni
drepte se folosesc pentru aterizarea
aeronavelor pe timp de rãzboi sau pentru alte urgenþe.
* Este mai posibil sã fii înþepat de
o albinã pe o vreme cu vânt decât pe
orice altã vreme?
* O persoanã râde în medie de circa 15 ori pe zi?
* A existat o specie de cal care
avea mãrimea unei pisici de casã?
* Cea mai ridicatã temperaturã a
corpului deþine capra domesticã: 40
grade C?
* Cam 70% dintre americani merg
la colegiu doar ca sã facã mai mulþi
bani?
* Albinele pot fi folosite pentru
depistarea minelor terestre?
* Sã mãnânci cu furculiþa era considerat odinioarã un obicei scandalos?
* În 1987, American Airlines a
economisit 40.000$, eliminând câte o
mãslinã din fiecare salatã servitã celor
care stãteau la bussines class?
* China reprezintã 25% din populaþia lumii?
* Exista un mic peºtiºor, înarmat
cu un ac ascuþit, care e unul dintre

GÂNDURI
ÎN TREACÃT...

duºmanii cei mai primejdioºi ai rechinului? Dacã este înghiþit de acest uriaº
animal rãpitor, peºtiºorul sparge cu
acul pântecele rechinului ºi iese în
libertate. Ca urmare, rechinul moare.
* Energia unui uragan este aproximativ egalã cu cea a 500.000 de
bombe atomice?
* Timp de 186 de zile nu se poate
vedea soarele la Polul Nord?
* Un hipopotam poate alerga mai
repede decât un om?
* Detectorul de minciuni a fost inventat de John Augustus Larson în
anul 1921?
* Prima carte de credit a fost inventatã în 1950 de cãtre Frank M. Namara?
* China are mai mulþi cunoscãtori
de limbã englezã decât U.S.A.?
* Noua Zeelandã este singura þarã
care are toate tipurile de climã din
lume?
* În apele Oceanului Pacific trãieºte peºtiºorul Mixima, care are 4 inimi,
dispuse în organism cu funcþii separate: una pentru partea superioarã a corpului ºi celelalte pentru organele digestive, muºchi ºi coadã? (O.M.)

- Pãstreazã-þi emoþiile pentru
lucrurile ce le meritã.
- Nu e nimic mai primejdios
decât a întemeia o formã statornicã pe simþiri trecãtoare.
- Durerea înalþã pe omul de
valoare ºi coboarã pe cel de rând.
- Nu în orice noapte se aratã
stelele, numai în noaptea cea
seninã.
- Când se aflã omul în
momentele hotãrâtoare ale vieþii,
nu-l mai conduce mintea; ea
aratã numai alternativele. Direcþia finalã o dã inima.
- Numai Dumnezeu are privilegiul sã abandoneze. Oamenii
nu pot decât sã-þi întoarcã spatele.
- Nu conteazã decât un singur
lucru: sã înveþi sã pierzi.
- Dacã ar fi cu putinþã sã ne
privim cu ochii celorlalþi, am dispãrea pe loc.
- Am toate defectele celorlalþi
ºi totuºi ceea ce fac aceºtia mi se
pare inadmisibil.
- Nu e profund, nu e autentic
decât ceea ce ascundem.

www.romaniaforum.ro

Col. (r.) ªtefan MITINCU
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„Ne-am ridicat
la nivelul aºteptãrilor”
Dragi camarazi
Vã scriu aceste rânduri pentru a vã
mulþumi, ca ministru al Apãrãrii
Naþionale ºi ca român, pentru eforturile deosebite pe care le-aþi depus în
ultimele zile ºi continuaþi sã le depuneþi
în cadrul operaþiunilor pentru salvarea
de vieþi omeneºti ºi pentru limitarea
efectelor produse de ninsori ºi viscol.
Au fost executate cu succes misiuni de
salvare ºi transport de persoane, de asigurare a aprovizionãrii cu alimente ºi apã, de
protejare a infrastructurii critice, precum
ºi alte misiuni specifice unei perioade atât
de dificile cum este cea pe care o traversãm.
Succesul înregistrat de militari în
cadrul misiunilor ºi operaþiunilor din
aceastã perioadã au probat, în condiþii ºi în
timp real, gradul înalt de pregãtire ºi
capacitatea exemplarã de mobilizare ºi
intervenþie a personalului militar ºi a
tehnicii militare. În egalã mãsurã, eforturile dumneavoastrã ºi ale tuturor celor
care au participat la aceste misiuni au confirmat o datã în plus devotamentul militarilor români ºi puterea jurãmântului care
ne leagã de þarã.
Armata a fost ºi va fi mereu alãturi

de popor. Fie cã luptã în teatrele de
operaþii pentru libertatea, liniºtea ºi siguranþa celor de acasã, fie cã intervine,
la greu, în sprijinul semenilor sãi, militarul român este un simbol de onoare,
curaj, statornicie ºi devotament. În
aceste zile, Armata a dovedit, încã o datã,
cã îºi meritã întregul respect ºi întreaga
apreciere de care se bucurã în societatea
noastrã. Ne-am ridicat la nivelul celor mai
exigente aºteptãri, i-am fãcut mândri pe
toþi militarii activi sau în rezervã ºi, cel
mai important, am adus alinare oamenilor
greu încercaþi de viscol ºi ninsori.
Gândul meu se îndreaptã cu recunoºtinþã ºi mulþumire spre dumneavoastrã, dar ºi spre familiile dumneavoastrã,
care vã susþin ºi vã dau putere pe drumul
greu al carierei militare. Vã asigur cã vã
sunt alãturi, cã spiritul de corp al Armatei
rãmâne de nezdruncinat ºi cã haina militarã va fi în continuare respectatã ºi apreciatã de societatea noastrã, pe mãsura
sacrificiilor ºi a eforturilor pe care le faceþi
în slujba þãrii.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
Gabriel OPREA
Ministrul Apãrãrii Naþionale

ARMATEI
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În inima Bãrãganului
Armata a intervenit, intervine ºi
este pregãtitã sã
ajute, în continuare,
la solicitarea autoritãþilor publice locale din zonele
afectate de viscol ºi
de ninsorile abundente pentru salvarea vieþilor puse în
pericol, pentru distribuirea de alimente ºi bunuri de strictã necesitate, precum ºi pentru deszãpezirea cãilor de
acces.
Astfel, la solicitarea preºedintelui Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã
Ialomiþa ºi la ordinul comandantului Garnizoanei Slobozia, colonel Marcel Mergeanu,
Batalionul 113 Artilerie „Bãrãganul”, din
Brigada 1 Mecanizatã „Argedava”, ºi Regimentul 51 Artilerie Mixtã „General Cornel
Paraniac” al Diviziei 1 Infanterie „Dacica”,
au participat cu efective de militari la activitãþi de întrajutorare a populaþiei din judeþul
Ialomiþa. Localitãþile în care au intervenit

militarii au fost: Griviþa, Raºi, Horia, Malu,
Borãneºti ºi Axintele.
În cadrul acestor acþiuni, în perioada 0912 februarie, militarii au lucrat, cu lopata în
mânã, pentru deszãpezirea gospodãriilor,
eliberarea cãilor de acces cãtre anexele acestora (magazie de lemne, surse de apã ºi grajduri), precum ºi pentru transportul de alimente cãtre zonele calamitate.
Maior Daniel LUCA
Foto: Cãpitan Claudiu GHERMAN

Hohenfels, conceptul unei operaþiuni multinaþionale

Î

n perioada 09-25 ianuarie a.c., la baza de
instrucþie de la Hohenfels, Germania, a avut loc
un exerciþiu multinaþional de instruire, destinat structurilor care urmeazã sã execute misiuni în teatrul de operaþii din Afganistan, între care ºi echipele operaþionale de
consiliere ºi legãturã, în care au fost implicate detaºamente militare din mai multe state central ºi est europene,
cum ar fi: România, Bulgaria, Polonia, Slovenia, Ungaria,
Cehia, Serbia, Turcia ºi Albania, exerciþiu ce a presupus
antrenarea a aproximativ 2.000 de militari. Efectivele româneºti care au participat la exerciþiul din Germania au
fost constituite din douã detaºamente formate din unitãþi
ale Brigãzii 1 Mecanizate „Argedava”, Brigãzii 2 Infanterie „Rovine”, din cadrul Diviziei 1 Infanterie „Dacica”,
ºi Brigãzii 18 Infanterie „Banat”, din Divizia 4 Infanterie
„Gemina”.
Pe parcursul exerciþiului de instruire, cei aproximativ
400 de militari români au desfãºurat activitãþi pe linie
logisticã, dar ºi alte acþiuni specifice de escortã convoi,
transport materiale ºi de asigurare medicalã pe timpul
deplasãrii convoiului.
Mai multe detalii despre ceea ce s-a petrecut în Germania ne-au fost oferite de domnul maior Aurelian BAGI,
ºeful compartimentului Interoperabilitate, evaluare ºi lecþii învãþate din cadrul comandamentului Diviziei 1 Infanterie, care, pe perioada misiunii, a fost ºeful unui minidetaºament format din militari aparþinând celor douã
structuri subordonate diviziei: „Aflaþi în prima fazã a
instruirii, aceea de predislocare, am jucat rolul unui
comandament de batalion afgan, adicã de Kandak, iar cei

cea de-a doua fazã a pregãtirii, dar ºi de a-i certifica în
vederea introducerii în teatrul de operaþii din Afganistan.”

Un pic de istorie bavarezã

Baza militarã de la Hohenfels, localizatã în land-ul
Bavaria, pune la dispoziþie cele mai bune condiþii
pentru a îmbunãtãþi instruirea forþelor multinaþionale,
asigurând un nivel maxim de securitate ºi sustenabilitate a mediului înconjurãtor, ºi, în acelaºi timp,
oferind cele mai bune ºanse „unui soldat de a fi soldat
ºi unui comandant de a fi comandant”. Trecând prin
istoria bavarezã, au existat, de-a lungul timpului, mai
multe armate care s-au perindat prin aceastã regiune.
Oraºul Regensburg, de exemplu, a fost fondat de cãtre
romani, în anul 179 d.H. În 788, Charlemagne a acaparat Bavaria în cadrul imperiului sãu. Mai departe,
în anul 1.600, Regensburg a fost ocupat de cãtre
suedezi, iar Napoleon s-a stabilit aici, în 1809, pe timpul luptelor cu austriecii. Armata germanã a fondat
baza de instrucþie de la Hohenfels în anul 1938, iar,
din 1951, a devenit bazã de instrucþie pentru forþele
militare ale Statelor Unite. Între 1956 ºi 1988, baza de
la Hohenfels a fost folositã de cãtre forþele NATO, în
special de cãtre militarii americani, germani ºi canadieni, iar, în mod ocazional, a fost frecventatã ºi de
forþele militare engleze ºi franceze. În anul 1988,
Hohenfels s-a transformat în Centru de Instrucþie pentru
Luptã, misiunea acestuia fiind aceea de promova
instrucþia într-un cadru cât mai realistic. În luna decembrie a anului 2005, ºi-a schimbat denumirea în Centru de
Pregãtire Multinaþional Întrunit, iar aceastã transformare i-a conferit capabilitãþile unice de a instrui
militari ai coaliþiilor multinaþionale. Hohenfels
reprezintã cea mai bunã oportunitate pentru
partenerii de coaliþie în vederea acþionãrii ca un tot
unitar într-un teatru de operaþii real. În acest sens,
anual, aici se instruiesc peste 60.000 de militari.
Ca particularitate, la Hohenfels, existã mai multe replici fidele ale satelor afgane ºi condiþiile optime de instruire necesare detaºamentelor, ce
urmeazã a fi dislocate în Afganistan. Acesta este
unul dintre motivele pentru care prezenþa noastrã
acolo este mai mult decât justificatã.

Train to win!

care ne consiliau au fost corespondenþii noºtri din echipa
bulgarã. Rolul acestora nu se limita doar la instruirea
noastrã cu privire la activitãþile statului major de batalion,
în cadrul procesului de luare a deciziei, al pregãtirii informative a câmpului de luptã ºi al emiterii ordinelor, ci ºi la
consilierea ori, mai bine zis, la schimbul de experienþã în
domeniul TTP-urilor utilizate de subunitãþi, cu elemente
referitoare la tehnici, tactici ºi proceduri destinate trupelor. Militarii americani aveau rolul de observatori-controlori, cu misiunea de a-i evalua pe cei bulgari, aflaþi în
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În primele zile de la ajungerea detaºamentelor
româneºti la Hohenfels, s-au organizat cursuri de
pregãtire pe diferite domenii, în care principalele
teme au fãcut referire la: procesul de luare a
deciziei, pregãtirea informativã a câmpului de
luptã, Counter IED, Counterinsurgency, conducere
HUMMVEE ºi cursuri de acordare a primului ajutor (Combat Life Saver): „Misiunile se succedau la
un interval de douã-trei zile. Din momentul în care
primeam situaþia, începea procesul de luare a deciziei, se
analizau cursurile de acþiune, se întocmea ordinul de operaþii, acesta fiind transmis cãtre subordonaþi în vederea
pregãtirii misiunii. De altfel, ultimul exerciþiu a fost de tip
CULMEX, <<exerciþiu culminant>>, în care, practic, au
fost înglobate toate tipurile de misiuni executate pânã în
acel moment”.
Scenariul exerciþiului CULMEX a fost destul de complex, inspirat fiind de o posibilã situaþie realã ce poate

apãrea în teatrul de operaþii din Afganistan. Fãrã a insista
prea mult pe detalii, se pare cã situaþia conflictualã a fost
generatã de graniþa Afganistanului cu Pakistanul, graniþã
care devenise destul de dificil de controlat din cauza
insurgenþilor pakistanezi ce instalau puncte de observare
pe teritoriul afgan ºi lansau diferite atacuri armate. Tensi-

unile dintre cele douã naþiuni se pare cã au fost alimentate
ºi de interferenþele autoritãþilor pakistaneze. Aceastã
campanie de teroare ºi intimidare, presãratã cu amplasarea de DEI-uri de-a lungul principalelor cãi de comunicaþie rutierã, atacuri cu rachete ºi mortiere, asasinate
politice ºi rãpiri, ºi-a atins scopul asupra populaþiei locale,
astfel încât Forþele Coaliþiei ºi cele ale Armatei Naþionale
a Afganistanului trebuiau sã acþioneze imediat pentru protejarea populaþiei afgane ºi eliminarea influenþei insurgenþilor.
De aici ºi pânã la declararea unui climat sigur ºi stabil
în Afganistan ºi o armatã capabilã sã asigure securitatea
regionalã, au fost executate mai multe operaþiuni, dar care
nu a ridicat probleme militarilor români ce ºi-au îndeplinit misiunile ordonate la cele mai înalte cote de performanþã.

În loc de concluzii

Cunoºtinþele dobândite de cãtre militarii români, pe
timpul desfãºurãrii exerciþiului din baza de instrucþie de la
Hohenfels, îºi vor pune amprenta, cu siguranþã, atunci
când vor fi executate activitãþi similare în cadrul procesului de instrucþie, deoarece experienþa este cea care conteazã cel mai mult atunci când vine vorba despre profesionalism. Pe de altã parte, relaþionarea cu partenerii de
Coaliþie a favorizat schimbul de experienþã în ceea ce
priveºte TTP-urile în vigoare specifice teatrului de operaþii afgan, precum ºi îmbunãtãþirea abilitãþilor de a
comunica în limba englezã. ªi, nu în ultimul rând, solicitãrile la care au fost supuºi militarii detaºamentelor, dar ºi
sarcinile la a cãror rezolvare ºi-au adus contribuþia, au dus
la dezvoltarea rezistenþei fizice, a capacitãþii de a acþiona
în condiþii de stres, mai ales în ceea ce priveºte capacitatea de luare a deciziei ºi executarea misiunilor încredinþate.
Cristina FRATU
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