PUNCTE DE VEDERE

“Mã miºc între Dumnezeu ºi neamul meu”

Logistica, elementul potenþator
al acþiunilor militare
Baza 2 Logisticã „Valahia” este o mare unitate
nedislocabilã, din subordinea comandamentului Diviziei 1 Infanterie „Dacica”, ce are în compunere unitãþi
ºi subunitãþi, specializate, destinatã pentru a
executa sprijinul logistic
integrat, cu toate forþele
sau cu parte din forþe,
marilor unitãþi ºi unitãþilor subordonate Diviziei
1 Infanterie. În actuala
structurã organizatoricã,
potrivit competenþelor ºi
responsabilitãþilor pe linia marketingului...
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Responsabilitate ºi echilibru

Instrucþie în poligon
„Petru Cercel”, un detaºament
format din 66 militari deservit
de cinci tancuri T-55 ºi douã
camioane DAC R10215 FA, s-a aflat în
poligonul „Viorel Mãrceanu”, situat lângã
oraºul Târgoviºte pentru executarea unor ºedinþe de tragere, ºi anume: 4 pregãtitoare, 2 ºi
3 instrucþie cu tancul.
La acestea se adaugã

cele executate cu armamentul
de infanterie.
Tragerile din zilele de 29 ºi
30 au avut ca scop verificarea
deprinderilor militarilor în descoperirea diverselor obiective ºi
executãrii focului asupra lor.
Dacã în primele douã zile, ºedinþele de tragere individuale
s-au concentrat pe observarea
modului în care acþioneazã un
echipaj, în ziua de 31, a fost
urmãritã activitatea...

În perioada 31.05–01.06.2012,
în garnizoana Târgoviºte, au fost
convocaþi toþi consilierii comandanþilor din Divizia 1 Infanterie

„Dacica”. S-au discutat problemele cu care se confruntã. În ultima
zi, a fost prezent ºi colonelul Gheorghe VIªAN, ºeful de stat major
al Diviziei 1 Infanterie, care le-a
transmis un mesaj din partea
echipei de comandã ºi le-a recomandat sã se implice mai mult
pentru concursul „Subofiþerul/
Soldatul anului”. O parte dintre
problemele ridicate în cadrul întâlnirii a fost preluatã de cãtre dumnealui pentru analizã...

MOZAIC

REPERE ÎN COTIDIAN

Stãpânii traiectoriei
au confirmat în Babadag
Zorii zilei de 29 mai m-au surprins în drum spre Babadag. Din
nou a trebuit sã parcurg cu autoturismul de teren militar distanþa
de aproximativ 400 de kilometri.
Ar fi fost frumos, totuºi, dacã popasurile fãcute erau numai voluntare ºi dacã am fi ajuns la ora esti-

8 pagini

KAKI 100%

ACTUALITATE

În perioada 29 – 31 mai, în
baza Planului de instrucþie al
Batalionului 114 Tancuri

(PetreÞUÞEA)

matã. Dar, cum niciodatã socoteala de acasã nu se potriveºte cu cea
din târg, la câþiva kilometri de poligon, într-o pantã, s-a supãrat
ARO pe noi, a tuºit de douã ori
dupã care STOP. M-am gândit cã
se transformã în Duster, dar cred
cã mai avem mult pânã acolo...

A fost creat mini-covorul zburãtor
În 2007, Lakshminarayanan
Mahadevan, un matematician de
la Universitatea Harvard, ºi-a transformat lucrarea Princeton a pus
de analizã într-o încercare de a determina o foaie în practicã ideea
flexibilã sã zboare deasupra solului. Din studiul lui Mahadevan.
sãu reieºea cã o folie subþire care vibreazã rapid ºi Ceea ce Jafferis
a reuºit sã produse unduieºte poate rãmâne suspendatã în aer.
Mahadevan nu ºi-a pus niciodatã în practicã cã anul trecut nu
aceastã teorie, el continuând sã analizeze, din este tocmai un
punct de vedere matematic, modul în care se on- „covor zburãduleazã hârtia umedã ºi fenomenul de înflorire a tor”, fiind doar
un mic obiect de 10 pe 4 cm, capabil sã pluteascã
crinului.
Însã, în 2008, Noah Jafferis de la Universitatea deasupra solului.
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Stockholm – Ameninþarea nuclearã este încã puternicã,
în pofida limitãrii cheltuielilor militare. Ameninþarea
nuclearã a rãmas puternicã în 2011 în pofida încetãrii cheltuielilor globale pentru armament, o premierã dupã 1998, subliniazã raportul anual 2012 al Sipri, relateazã AFP. Institutul internaþional de cercetare pentru pace din Stockholm (Sipri) aratã
de asemenea în raportul sãu cã Primãvara arabã a generat noi
tipuri de conflict. Cheltuielile anuale pentru armament se ridicã la aproximativ 1.738 miliarde de dolari (1.398 miliarde
euro), acestea cunoscând în 2011 cea mai slabã creºtere anualã (plus 0,3 la sutã), care se explicã în mare parte prin criza
economicã. Acestea reprezintã 2,5 la sutã din PIB-ul mondial
sau 249 de dolari (199,4 euro) de persoanã. „Este încã prea
devreme pentru a spune dacã aceasta înseamnã cã ºi cheltuielile cu armamentul s-au stabilizat în sfârºit”, subliniazã Sipri.
Numãrul focoaselor nucleare s-a diminuat în 2011, în mare
parte deoarece Rusia ºi Statele Unite ºi-au redus arsenalul. La
începutul lui 2012, opt state (Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franþa, China, India, Pakistan ºi Israel) deþineau aproximativ 19.000 de focoase nucleare. Acestea aveau peste 20.500
în 2011, precizeazã raportul. „Programele de modernizare
demarate de majoritatea statelor sugereazã cã armele nucleare
rãmân un atribut al puterii la nivel internaþional”, apreciazã un
cercetãtor al Sipri, Shannon Kile. În ceea ce priveºte programul iranian, este necesar „de acum înainte sã ºtim dacã negocierile actuale între Iran ºi grupul 5+1 vor avea rezultate concrete”, a declarat Kile pentru AFP. „ªansele de a obþine un (…)
acord rãmân incerte deoarece cele douã pãrþi nu joacã corect”,
a adãugat acesta. Printre altele, Sipri aratã cã Phenianul ar dispune de aproximativ 30 de kilograme de plutoniu de calitate
militarã ce i-ar permite sã construiascã pânã la opt arme nucleare, „în funcþie de intenþiile sale ºi de competenþele tehnice”.
„Am fost martori la dispariþia aproape completã a rãzboaielor
între state, al cãror numãr a atins un minim istoric”, a comentat pentru AFP directorul Sipri al programului Conflicte armate ºi Gestiunea conflictelor, Neil Melvin. Astfel „violenþa în
interiorul statelor s-a intensificat”, aºa cum a fost cazul Libiei
ºi cum poate deveni Siria, a arãtat Melvin. În concluzie, Sipri
constatã cã Primãvara arabã a redefinit condiþiile conflictelor.
„Evenimentele anului trecut nu sunt izolate(…), acestea sunt
ecoul schimbãrilor intervenite în cadrul conflictelor din
ultimele decenii”, explicã Melvin. WASHINGTON –
Comandouri americane paraºutate în Coreea de Nord.
Comandouri americane ºi sud-coreene au fost paraºutate în
Coreea de Nord pentru a supraveghea instalaþii militare subterane, a dezvãluit comandantul american al forþelor speciale din
Coreea, citat de presa americanã, relateazã AFP. Generalul
Neil Tolley s-a exprimat sãptãmâna trecutã în timpul unei
conferinþe privind forþele speciale, organizate de Asociaþia
Industrialã de Apãrare Naþionalã (NDIA). „Dupã 50 de ani,
încã nu se ºtie mare lucru despre capacitãþile ºi amploarea
acestor instalaþii subterane (nord-coreene). Mijloacele noastre
electronice de recunoaºtere ºi de supraveghere nu sunt atât de
eficiente cât ne-am dori ºi trebuie sã trimitem oameni acolo”,
a afirmat ofiþerul, informeazã NDIA pe site-ul sãu. Aceste
instalaþii sunt puse la adãpost de sateliþi de spionaj, „astfel cã
am trimis soldaþi sud-coreeni ºi americani în Nord, pentru a
efectua misiuni speciale de recunoaºtere”, a adãugat el, potrivit The Diplomat, o revistã specializatã în relaþii internaþionale. Generalul Neil Tolley a explicat cã aceste comandouri au
fost paraºutate cu minimum de echipament pentru a evita sã
fie reperate. Phenianul a construit mii de tuneluri de la sfârºitul Rãzboiului din Coreea din 1953. Cel puþin patru au fost în
zona demilitarizatã, care marcheazã frontiera cu Coreea de
Sud. Printre instalaþiile militare identificate figureazã 20 de
baze aeriene parþial îngropate ºi mii de poziþii de artilerie. În
februarie, agenþia sud-coreeanã Yonhap a precizat cã Nordul
sapã cel puþin încã douã tuneluri la o bazã de teste nucleare,
cel mai probabil în pregãtirea unui nou test. PARIS Aproximativ 1.400 de militari francezi vor rãmâne în Afganistan ºi dupã 2012. Cei 1.400 de militari francezi vor rãmâne în Afganistan ºi dupã sfârºitul lui 2012, pentru a asigura repatrierea echipamentelor ºi pentru a continua formarea
armatei ºi poliþiei afgane, conform anunþului ministrului
francez al Apãrãrii, Jean-Yves Le Drian, relateazã AFP. „De
acum pânã la sfârºitul lui 2012, forþele angajate în lupte, în
special în Kapisa (est) ºi Kandahar (sud), vor fi retrase, fiind
vorba despre aproximativ 2.000 de persoane”, dintre cei 3.500
de militari ºi jandarmi aflaþi în Afganistan, a declarat ministrul. Astfel „începând cu 1 ianuarie 2013, vor rãmâne mijloacele logistice care vor trebui repatriate în cel mai scurt timp,
dar va trebui asiguratã în aceastã fazã de tranziþie ºi protecþia
persoanelor”. Preºedintele francez, Francois Hollande, a confirmat în timpul summit-ului NATO de la Chicago (20-21 mai
2012) retragerea anticipatã, la sfârºitul anului, a „forþelor combatante” franceze din Afganistan, cu aproximativ 18 luni
înainte de data stabilitã de calendarul NATO. Le Drian, care
l-a însoþit pe ºeful statului francez în Afganistan, a declarat cã
va trebui sã revinã în aceastã þarã la începutul lunii iulie. Vor
fi purtate discuþii „cu un anumit numãr de actori pentru a
asigura ieºirea” echipamentelor, în special prin nord, „dar
aceastã plecare se va face în cursul primelor luni ale lui 2013”,
a menþionat Le Drian.
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CERC 2012
În perioada 7-8 iunie a.c., la sediul Academiei
Tehnice Militare, s-a desfãºurat cea de-a XI-a ediþie a sesiunii anuale de comunicãri a cercurilor
ºtiinþifice studenþeºti cu participare internaþionalã,
„CERC 2012”.
Anul acesta, manifestarea ºtiinþificã a fost organizatã pe 14 secþiuni, dintre care reamintim: Comunicaþii ºi prelucrarea semnalelor, Sisteme aeronautice militare, Roboticã, Tehnologia materialelor, Matematicã, Ingineria autovehiculelor, Electrotehnicã ºi sisteme electronice, Sisteme de armament ºi a reunit peste 200 de studenþi de la universitãþi militare ºi civile, din 5 þãri.
Eveniment ºtiinþific de tradiþie în cadrul Academiei Tehnice Militare, „CERC 2012” constituie
cadrul profesional propice pentru întâlniri ºi informãri
ºtiinþifice reciproce între studenþii militari ºi civili din
þarã ºi strãinãtate, în scopul punerii în valoare a potenþialului ºtiinþific ºi a învãþãmântului universitar ingineresc.
Sesiunea a început cu ceremonia de deschidere în
Aula Magna, unde prorectorul Academiei Tehnice Militare, domnul colonel doctor inginer Ion Nicolaescu, a
þinut un scurt discurs urmat de unul dintre reprezentanþii
Colegiului Tehnic Militar din Cairo, cãpitanul Ahmed
Mohamed Refaat Ahmed Abdelmeged, Universitãþii de
Tehnologie Militarã din Varºovia, Pawel Kwiatkowski,

Universitãþii de Apãrare din Veliko Tirnovo, Nikolay
Georgiev Kanchev. A urmat poza de grup ºi o scurtã
pauzã, iar apoi toþi cei prezenþi s-au îndreptat cãtre
locurile de desfãºurare ale fiecãrei secþiuni.
La ora 15:30, delegaþiile din strãinãtate au avut o
întâlnire cu comandantul (rectorul) A.T.M. Dupã acest
moment, studenþii au participat din nou la o serie de
sesiuni de comunicãri iar, dupã ora 17:00, au fost prezentate reviste ºi producþii audio-video studenþeºti.
Sergent-major Codruþ MIEILÃ
concentrat pe observarea modului în
care acþioneazã un echipaj, în ziua de
31, a fost urmãritã activitatea comandanþilor de plutoane pentru a vedea
cum îºi îndeplinesc misiunea de foc.
Activitatea a început de la simplu la complex. Comandanþii de companii au dat ordine pentru concentrarea
focului pe toate þintele care au apãrut în poligon, au urmãrit lovirea lor ºi comenzile transmise de comandanþii
de plutoane. Un alt aspect important a fost aproximarea
corectã ºi executarea unei repartiþii judicioase a focului
pe obiective. De la domnul maior Laurenþiu Dragomir,
ºef al Operaþilor ºi Instrucþiei, am aflat scopul principal
al activitãþii desfãºurate în aceastã perioadã: „Aceste
ºedinþe sunt obligatorii pentru executarea în bune
condiþii a LFX-ului de nivel companie ce se va juca
între 13 ºi 16 iunie, în poligonul Smârdan.”
Pentru cã totul a decurs fãrã incidente, iar aceasta
este numai meritul oamenilor, cãpitanul Nicolae Drãgan, comandantul Companiei 1 tancuri, este de pãrere
cã: „Existã subordonaþi care îºi iau energia din satisfacþia lucrului bine fãcut, dar asta nu înseamnã cã nu
trebuie recompensaþi. Nu existã stimulare în muncã fãrã recompense. Începând de la simpla bãtaie pe umãr
pânã la poze cu Drapelul de Luptã, oricare ar fi varianta aleasã, consider cã ar trebui sã reprezinte principala
pârghie în stimularea subordonaþilor. Din acest punct
de vedere avem parte de o conducere care nu uitã de
oameni ºi care ºtie cã prin ei se vãd reuºitele întregului
batalion.” Aici nu pot decât sã îi dau dreptate pentru cã,
indiferent cât de scurtã ar fi perioada petrecutã în sânul
colectivului Batalionului 114 Tancuri, tot rãmâi cu sentimentul datoriei îndeplinite ºi al modestiei cumpãtate.

Instrucþie în poligon
În perioada 29 – 31 mai, în baza Planului de instrucþie al Batalionului 114 Tancuri „Petru Cercel”, un
detaºament format din 66 militari deservit de cinci tancuri T-55 ºi douã camioane DAC R-10215 FA, s-a aflat
în poligonul „Viorel Mãrceanu”, situat lângã oraºul Târgoviºte pentru executarea unor ºedinþe de tragere, ºi
anume: 4 pregãtitoare, 2 ºi 3 instrucþie cu tancul. La
acestea se adaugã cele executate cu armamentul de infanterie.
Tragerile din zilele de 29 ºi 30 au avut ca scop verificarea deprinderilor militarilor în descoperirea diverselor obiective ºi executãrii focului asupra lor. Dacã în
primele douã zile, ºedinþele de tragere individuale s-au

(M.C.)

Ziua Internaþionalã a trupelor ONU de Menþinere a Pãcii
Adunarea Generalã a ONU a decis ca ziua de 29 mai
a fiecãrui an sã fie marcatã drept Ziua Internaþionalã a
trupelor ONU de Menþinere a Pãcii, pentru a aduce un
omagiu femeilor ºi bãrbaþilor care au activat în cadrul
acestor trupe, dând dovadã de profesionalism, devotament ºi curaj. De asemenea, s-a luat decizia de a se
onora memoria celor care ºi-au jertfit viaþa pentru cauza
pãcii.
ONU a început sã existe oficial la 24 octombrie
1945, când Carta organizaþiei a fost ratificatã de China,
Franþa, Uniunea Sovieticã, Marea Britanie, Statele
Unite ale Americii ºi de majoritatea celorlalþi semnatari.
În ultimii ani, organizaþia ºi-a diversificat activitãþile
vizând promovarea dialogului intercultural ºi interreligios ºi cooperarea pentru promovarea toleranþei,
înþelegerii ºi diversitãþii culturale.
În prezent, ONU numãrã 192 de state membre, printre care se aflã ºi þara noastrã.

În paleta largã a acþiunilor sub egida ONU, se numãrã ºi misiunile de observator militar. Misiunea unui
observator militar este aceea de a observa, monitoriza ºi
raporta oricare incident ce poate ameninþa pacea ºi stabilitatea într-o anumitã zonã.
Pe teritoriu, ei sunt ochii ºi urechile comandantului
cãruia i se repartizeazã o anumitã arie de responsabilitate. În cadrul acestei arii, 24 de ore din 24, ºapte zile din
ºapte, ofiþerul este dator sã ºtie tot ceea ce se întâmplã.
În general, dupã o perioadã, un observator militar
care îºi îndeplineºte atribuþiunile mãcar la nivel bun va
trebui sã îºi cunoascã aria de responsabilitate mai bine
decât un locuitor al acelei zone. Acesta ajunge sã cunoascã toate drumurile, potecile, geografia politicã ºi
socialã, liderii de comunitãþi, liderii formali ºi alþi
oameni cu care intrã în contact.
Colonel Ion PAPALEÞ
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Responsabilitate ºi echilibru
În perioada 31.05 – 01.06.2012, în garnizoana Târgoviºte au fost convocaþi toþi consilierii comandanþilor
din Divizia 1 Infanterie „Dacica”. Convocarea a fost condusã de cãtre plutonierul-adjutant principal Tudora
BÃRARU, consilier al comandantului Diviziei 1. S-au
discutat problemele cu care se confruntã. În ultima zi, a
fost prezent ºi colonelul Gheorghe VIªAN, ºeful de stat
major al Diviziei 1 Infanterie, care le-a transmis un mesaj
din partea echipei de comandã ºi le-a recomandat sã se
implice mai mult pentru concursul „Subofiþerul/Soldatul
anului”. O parte dintre problemele ridicate în cadrul întâlnirii a fost preluatã de cãtre dumnealui pentru analizã ºi
rezolvare la nivel superior.

Lecþie de camaraderie

Deoarece consilierul comandantului este o pârghie de
legãturã între acesta ºi subordonaþii sãi, am discutat cu
trei dintre ei în vederea stabiliri acelor atribute necesare
funcþiei.
Plutonierul-adjutant Gabi BOLDIªOR este consilierul comandantului Batalionului 26 Infanterie „Neagoe
Basarab” din decembrie 2008. Are o bogatã experienþã
militarã, experienþã dobânditã prin absolvirea unui numãr
considerabil de cursuri. Este preocupat ºi de pregãtirea individualã, iar, în acest sens, a absolvit Facultatea de Istorie, Filozofie, Geografie, din cadrul Universitãþii din Craiova, în prezent fiind masterand anul II în Diplomaþia
Apãrãrii, la Univeristatea „Lucian Blaga” din Sibiu. A
optat sã ocupe funcþia actualã deoarece este un caracter
puternic capabil sã facã faþã provocãrilor de orice naturã.
Este de pãrere cã poate îndeplini atribuþiunile funcþionale
ºi cu ajutorul primit de la subofiþerii de companie,
spunând despre
cele douã funcþii
cã „sunt inseparabile, cel puþin la
nivelul unitãþiilor
de tip batalion”.
Se ºtie cã, în primul rând, un bun
consilier trebuie
sã cunoascã fiecare militar din aria
sa de responsabilitate, sã traiascã
ºi sã munceascã zi
de zi alãturi de ei.
Este o fire altruistã care nu îºi asumã meritele subordonaþiilor ºi chiar afirmã urmãtoarele: „canalul de sprijin al subofiþerilor este modalitatea de comunicare ºi supervizare care începe cu consilierul comandantului, continuã prin intermediul subofiþerului de companie ºi se
extinde cu ajutorul comandantului de pluton, încheinduse cu cei de grupã ºi de echipã. Prin îndeplinirea exemplarã a sarcinilor, cei ce încadreazã aceste funcþii nu fac
altceva decât sã sprijine necondiþionat actul de comandã
de la nivelul fiecãrei structuri.” Când vine vorba despre
unitatea în care activeazã, faþa parcã i se lumineazã, iar în
priviri i se citeºte acea mândrie specificã „Scorpionilor
Roºii”. Numai din faptul cã face parte din acest colectiv
putem trage concluzia cã este un caracter deosebit, un
camarad de nãdejde ºi un adevãrat profesionist. Dacã
privim atent la statura impunãtoare, la faþa serioasã ºi la
nenumãratele barete din piept, înþelegem cã numai dupã
ani de studiu ºi muncã asiduã, dupã dobândirea unei
pregãtiri profesionale de netãgãduit, poþi impune respect
în faþa a sute de oameni. Caracterul care este el astãzi s-a
format ºi prin participarea la ºase misiuni în teatrele de
operaþii internaþionale precum: Bosnia – Herzegovina,
Kosovo, Irak ºi Afganistan. Fiecare în parte a reprezentat
o probã a calitãþiilor umane ºi profesionale, un test de
rezistenþã fizicã ºi psihicã în care valoarea umanã a triumfat. Din faptul cã el le-a încheiat pe toate primind numai
laude, deducem cã subofiþerul Boldiºor este un militar
desãvârºit, dedicat meseriei pe care o practicã cu dãruire
ºi respect pentru valorile naþionale pe care le-a purtat
mândru peste hotare.
Întrebat despre secretele meseriei de consilier spune:
„Din punctul meu de vedere, nu existã reþete „bãtute în
cuie” în aceastã activitatea. Tocmai aici este arta, sã gãseºti instrumentele ºi pârghiile propice, care sã se plieze
pe caracterul celui consiliat. Întotdeauna trebuie ales momentul ºi locul cel mai adecvat pentru acest lucru, fapt
care duce la rezultatele scontate.”
Pentru el concursul „Subofiþerul/soldatul anului” vine
ca un tribut adus faptului cã nu mai existã în Planul de
Instrucþie al unitãþii etapa individ. Oamenii aleºi cu grijã,
în urma unor probe la nivel de batalion, au fãcut cinste
diviziei, iar acest aspect nu poate spune despre Gabi decât
cã nu face nimic de dragul de a fi fãcut, ci tot ceea ce
întreprinde este planificat pânã în cele mai mici detalii.
Fire ambiþioasã, nu ar accepta niciodatã sã nu lupte pentru un loc fruntaº ºi nici nu va conteni, pânã la sfârºitul
carierei, sã demonstreze cã este un militar de elitã.
Vorbeºte despre categoriile de oamenii pe care îi repre-

zintã cu respect ºi consideraþie ºi, chiar dacã admite cã
mai au de învãþat, nu poate sã nu recunoascã faptul cã este
înconjurat numai de prieteni pe care se poate baza mereu.
Dincolo de bariera trasatã de grade ºi de vârstã, rãmâne
sentimentul amiciþiei fãrã de care nu se poate realiza un
grup unit.
Despre activitatea desfãºuratã în garnizoana Târgoviºte spune: „Din punctul meu de vedere, convocarea consilierilor pentru problemele maiºtrilor militari, subofiþerilor
ºi soldaþilor gradaþi profesioniºti a fost o oportunitate pentru fiecare dintre noi de a identifica problemele apãrute în
activitatea pe care o desfãºurãm, ºi, în acelaºi timp, de a
gãsi soluþii comune în rezolvarea acestor situaþii. De asemenea, ne-a oferit ºansa unor schimburi de experienþã
pentru cã este bine ºtiut cã, în aceastã poziþie, ai tot timpul ceva de învãþat.”

Responsabilitatea poziþiei de team leader

Maistrul militar cls.I-a Cãtãlin FLOREA este un
constãnþean care, încã de la vârsta de 12 ani, a învãþat ce
înseamnã viaþa militarã când, împreunã cu familia sa, a
fost nevoit sã se mute în Braºov pentru a-l urma pe tatãl
sãu, militar de carierã. Aceastã schimbare a contat mult în
luarea deciziei de a urma cursurile Institutului Militar de
Rachete si Artilerie Antiaeriane „General Bungescu”. De
atunci ºi pânã în prezent, a absolvit mai multe cursuri
militare dintre care îl aminteºte pe cel din Germania, din
anul 2011 - USAFE NCO Academy.
Fiecare funcþie ocupatã de-a lungul carierei sale a
reprezentat câte un pas înainte spre cea de astãzi, ºi
anume consilier al comandantului în Batalionul 228 Apãrare Antiaerianã „Piatra Craiului”. Este o persoanã pregãtitã din punct de vedere fizic, are cunoºtinþe militare de
specialitate, este un bun cunoscãtor al legilor ºi regulamentelor militare în vigoare, ce poate realiza legãtura dintre maiºtri militari, subofiþeri si soldaþii gradaþi profesioniºti. Deoarece considerã cã un bun consilier trebuie: „sã
creeze acel team atât de necesar pentru îndeplinirea în bune condiþii a sarcinilor ºi misiunilor primite”, se apropie
de oameni, îi considerã prieteni, dar totodatã îºi asumã ºi
responsabilitatea poziþiei de team leader. Oricum simpla
lui prezenþã impune respect. Fiind un militar perceptiv
prioritizeazã cu uºurinþã sarcinile ce îi revin de la integrarea în unitate a oamenilor de-abia veniþi din promoþie
pânã la formarea lor ca militari cu tot ce presupune acest
statut.
Este o persoanã conºtiincioasã care îºi ia în serios rolul
dat de poziþia lui în rândul personalului, lucru ce reiese
din conºtinetizarea atribuþiunilor funcþiei ce îi revin:
„într-o unitate tip batalion, consilierul comandantului
reprezintã liantul între personalul din aria de responsabilitate ºi comanda batalionului. Este persoana care consiliazã comandantul cu privire la problemele apãrute ºi cautã soluþii pentru rezolvarea acestora. Participã la ºedinþele de pregãtire, îndrumã ºi sprijinã personalul de care
este direct rãspunzãtor, personal mai puþin experimentat
de care trebuie sã fie alãturi, sã îl înþeleagã ºi gãseºte soluþii eficiente pentru depãºirea acestei perioade de început
în cariera fiecãruia.”
Cu toþii ºtim cã orgoliul nu are ce cãuta când se lucreazã la crearea unui grup unit. Secretul coeziunii este respectul pentru grade, pentru vârstã ºi pentru cunoºtinþele
profesionale ale fiecãruia. Înþelegând aceste lucruri, recunoaºte cu mâna pe inimã, fãrã sã se simtã lezat de faptul
cã se presupune cã este ºeful tuturor maiºtrilor militari,
subofiþerilor ºi s.g.p.-ilor, cã mai are de învãþat ºi cã întotdeauna discuþile lui cu cei a cãror viaþã militarã o coordoneazã sunt de tipul dialog, nu dupã modelul „taci ºi ascultã, vã vorbeºte ºeful!”. Din cele câteva minute cât am stat
de vorbã cu el, am putut constata cã este o fire deschisã,
comunicativã pentru care nu existã subiect inabordabil,
iar diplomaþia stã la baza fiecãrei idei. S-a putut vedea cã
cea mai mare realizare profesionalã a lui de pânã acum o
considerã a fi urmarea ºi finalizarea cursurilor Academiei
de Subofiþeri a Forþelor Aeriene a SUA din Europa, din
mândria pe care o avea în glas ºi privirea fermã când povestea despre experienþa dobânditã acolo: „Academia a
însemnat pentru mine un nou început în carierã. M-am
pregãtit cot la cot cu partenerul american fãrã sã simt vreo
diferenþã între noi. Este drept cã efortul depus de mine a
fost dublu; este ºi normal sã fie aºa, deoarece a trebuit sã
dobor barierele lingvistice, dar, la final,
rezultatul ºi satisfacþiile au fost mari.
Baza materialã ºi logisticã au fost impresionante, iar instructorii militari bine pregãtiþi în domeniile pe care le
predau. Ca ºi plusuri în carierã, consider cã am cãpãtat
experinþã ºi o încredere mult mai mare
în forþele proprii.
Am simþit pe pielea
mea modul în care

se pregãtesc subofiþerii din armata SUA.” El încheie aici,
dar eu aº adãuga: „ºi nu am cum sã nu fiu mândru de mine
pentru faptul cã am þinut pasul cu ei”. În spatele militarului Cãtãlin Florea, se aflã tatãl ºi soþul care se mândreºte cu o familie frumoasã, întregitã cu ºapte ani în
urmã când a venit pe lume bãieþelul lor.

Calitatea de a rãzbi în orice situaþie

Cel care stã în dreapta comandantului Batalionului 30
Vânãtori de Munte „Dragoslavele”, cel care îl consilieazã
când vine vorba despre problemele celorlalte categorii de
militari, nu cea din care face el parte, este plutonieruladjutant principal Emilian STÃNESCU. Cu el, discuþia
a trecut direct la subiect. Are foarte clarã în cap imaginea
consilierului potrivit ºi este hotãrât când ar trebui sã poatã
cineva sã acceadã la aceastã funcþie: „Din punctul meu de
vedere consider cã, aceastã funcþie, fãrã sã jignesc pe nimeni, este cea mai înaltã treaptã pe care poate ajunge un
subofiþer. Vorbesc prin prisma experienþei acumulate în
douã teatre de operaþii ºi a celor câteva schimburi de experienþã pe care le-am avut cu militarii francezi, italieni ºi
americani. Afirm cu tãrie cã, un consilier al comandantului trebuie neapãrat sã aibã arma ºi specialitatea unitãþii
din care face parte, deoarece instruirea reprezintã obiectivul principal în viaþa unui militar, capacitatea de luptã ºi
îndeplinirea misiunii depind de abilitatea fiecãruia de a
acþiona conform standardelor. De asemenea, consilierul
trebuie sã fie pregãtit în multe domenii, pentru a putea înþelege perfect cu ce se confruntã cei din aria sa de responsabilitate, pentru a-i putea consilia eficient în vederea
creºterii performanþelor ºi standardelor profesionale. Trebuie sã manifeste respect pentru subordonaþi, sã fie onest
ºi constant în ceea ce spune ºi ceea ce face, sã fie deschis
ºi sã arate înþelegere faþã de problemele, trãirile ºi experienþele militarilor de care rãspunde. De aceea consider cã,
aceastã funcþie trebuie încadratã cu cineva care a parcurs
pas cu pas treptele carierei militare.”
A amintit de arma pe care trebuie sã o aibã un subofiþer pentru a fi consilier ºi eu aº vrea sã consemnez cã
el, a absolvit ªcoala de ofiþeri „Nicolae Bãlcescu”, specialitatea subofiþeri,
arma
Infanterie, iar,
pentru
a
se
încadra în peisajul unui batalion de V.M., a
absolvit douã cursuri, unul de formare vânãtori de
munte ºi unul de
instructori schi ºi
alpinism. La capitolul funcþii, vorbeºte tot din experienþa proprie,
trecând prin cinci
pânã la aceasta.
Are cunoºtinþe în
mai multe domenii, cunoºtinþe dobândite în cadrul
Facultãþii de Finanþe-Contabilitate, dar ºi de pe urma
masterului în managementul resurselor umane. Schimbul
de experienþã din Franþa la care se adaugã cele douã misiuni internaþionale (Kosovo ºi Afganistan) fac din Emilian
un subofiþer cu o bogatã experienþã militarã, pentru care
nu existã domeniu inabordabil.
Consilierul comandantului trebuie sã fie un cunoscãtor
de oameni, o persoanã deschisã dialogului, ce se pote
încãrca cu problemele altora, dupã care sã mai ºi aibã
energia necesarã pentru a le rezolva. Toate acestea plus
faptul cã trebuie sã întreþinã o legãturã strânsã între comanda unitãþii ºi categoriile de militari pe care îi reprezintã, nu fac altceva decât sã îi scoatã în evidenþã firea
ambiþioasã pentru care nici un zid nu este de nedoborât.
Este o fire activã, lucru recunoscut chiar de el prin dezvãluirea hobby-urilor: fotbal, schi, tenis de câmp, tenis de
masã ºi cãlãtoriile.
Este o fire puternicã, cu o moralitate desãvârºitã ce îºi
poate exercita forþa ºi asupra celorlalþi, lucru dovedit de
modul în care a gestionat situaþia creatã de pierderea, în
2008, în teatrul de operaþii din Afganistan, a unui camarad ºi rãnirea altor cinci. Printre problemele cu care se
confruntã la serviciu, zi de zi, enumerã: „La capitolul
probleme întâmpinate, pot spune cã sunt cele cotidiene cu
care ne-am cam obiºnuit, adicã, lipsa echipamentului la
soldaþii ºi gradaþii profesioniºti, multe detaºãri care
afecteazã capacitatea de instruire a batalionului, unele numiri în funcþii superioare gradului direct din ºcoala militarã sau de la alte unitãþi ale unor subofiþeri care nu fac
altceva decât sã blocheze sistemul piramidal ºi sã scadã
moralul celor care aspirã la promovare.”
Una peste alta, mie mi-a lãsat impresia unui luptãtor
pentru carse nu existã altã variantã decât reuºita ºi a unui
tatã mândru de fiica sa în vârstã de 20 de ani care este studentã la Facultatea de Medicinã Generalã din cadrul Universitãþii „Carol Davila”, Bucureºti.
Sergent-major Codruþ MIEILÃ
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Logistica, elementul potenþator al acþiunilor militare
Interviu cu domnul colonel Maricel MOLDOVIANU, comandantul Bazei 2 Logistice „Valahia”
- Care este rolul Bazei 2 Logistice „Valahia” din perspectiva poziþiei pe care o are faþã de marile unitãþi ºi
unitãþile subordonate Diviziei 1 Infanterie „Dacica”?
- Baza 2 Logisticã „Valahia” este mare unitate, nedislocabilã din subordinea comandamentului Diviziei 1 Infanterie „Dacica”, ce are în compunere unitãþi ºi subunitãþi,
specializate, destinatã pentru a executa sprijinul logistic
integrat, cu toate forþele sau cu parte din forþe, marilor
unitãþi ºi unitãþilor subordonate Diviziei 1.
În actuala structurã organizatoricã, potrivit competenþelor ºi responsabilitãþilor pe linia marketingului, contractãrilor ºi achiziþiilor, asigurãrii tehnico-materiale ºi depozitare, mentenanþei, transporturilor ºi depozitãrii materialelor atipice ºi excedentare, Baza 2 Logisticã „Valahia” a
îndeplinit în condiþii foarte bune misiunile de aprovizionare a marilor unitãþi ºi unitãþi cu materiale de toate tipurile;
asigurarea asistenþei tehnice, transportul materialelor, întreþinerea ºi repararea cazãrmilor. Baza 2 Logisticã dispune atât de un sistem de transport structurat conform nevoilor de sprijin logistic al marilor unitãþi din Divizia 1, cât ºi
de un sistem de mentenanþã a tehnicii ºi echipamentelor
militare. Sistemul de transport permite miºcarea materialelor din toate clasele de aprovizionare din depozitele proprii, ale eºaloanelor superioare ºi sursele din economia
naþionalã la beneficiari. În acest domeniu al sprijinului logistic, s-au implementat principiile managementului calitãþii, pe toate etapele planificãrii ºi executãrii transporturilor militare. Astfel, la nivelul comandamentului, existã un
program de management al transporturilor, iar baza de
date a compartimentului Coordonarea miºcãrii oferã toate
datele necesare desfãºurãrii activitãþii.
Prin aplicarea planului de modernizare a Armatei României, structurile de mentenanþã din subordinea Bazei
s-au completat ºi modernizat începând cu anul 2010. Centrul 102 Mentenanþã este structura cu cele mai importante
capacitãþi de producþie tehnice, umane ºi materiale. În subordinea Centrului, au fost înfiinþate trei secþii de mentenanþã a echipamentelor militare, dislocate în garnizoanele
Bucureºti, Craiova ºi Braºov care acordã sprijinul de mentenanþã marilor unitãþi de luptã din subordinea Diviziei 1.
Managementul activitãþilor de producþie impune noi
provocãri în condiþiile resurselor financiare tot mai limitate
ºi creºterii cererilor pentru lucrãri de reparaþii ca urmare a
duratei mari de funcþionare a tehnicii ºi echipamentelor din
dotare. Pentru a fi viabil, sistemul de mentenanþã a fost astfel organizat încât sã aibã o mare disponibilitate, supleþe ºi
vitezã de reacþie. Printr-o bunã organizare a producþiei ºi
optimizarea utilizãrii tuturor resurselor avute la dispoziþie
s-a reuºit sã se rãspundã tuturor cerinþelor formulate de
eºaloanele superioare, sã se prioritizeze intervenþiile de
mentenanþã ºi sã se acorde asistenþã tehnicã în zona de responsabilitate a bazei. În prezent, un efort deosebit se realizeazã pe linia punerii în funcþiune a secþiilor de mentenanþã echipamente militare, care din punct de vedere al încadrãrii, dotãrii ºi infrastructurii au pornit de la zero. Concomitent cu reparaþiile efectuate la infrastructura din dotare, s-au pus în funcþiune elementele funcþionale specifice
fiecãrei structuri militare, urmând ca, eºalonat, pe baza
planurilor multianuale de înzestrare, sã se realizeze capacitatea de producþie proiectatã ºi obþinerea tuturor avizelor
ºi autorizaþiilor necesare funcþionãrii în siguranþã ºi securitate a secþiilor de mentenanþã ºi echipamente militare.
Pentru sporirea eficienþei activitãþilor de mentenanþã
sunt necesare o serie de mãsuri care sã vizeze: asigurarea
unui stoc de agregate principale ºi piese de schimb astfel
încât structurile de mentenanþã sã poatã repune rapid în
stare de operativitate tehnica ºi sã utilizeze eficient timpul
pentru executarea lucrãrilor de întreþinere periodicã,
dotarea autoatelierelor ce asigurã asistenþa tehnicã cu scule
ºi dispozitive performante, care sã permitã creºterea capacitãþii de mentenanþã ºi calitãþii lucrãrilor, atât în zona de
responsabilitate, cât ºi în teatrele de operaþii.
- Ne aflãm la jumãtatea anului ºi este un moment
potrivit sã ne referim la obiectivele propuse ºi îndeplinite,
chiar dacã fenomenul restricþiilor bugetare a devenit în
ultimii ani o variabilã care intervine în orice analizã.
Aºadar, cum v-a
aþi atins cele propuse?
- Avem în faþã un an la fel de încãrcat ca ºi cel precedent. Tradiþia rezultatelor foarte bune obþinute ne obligã sã
pãstrãm acelaºi standard de performanþã. Anul 2012 a venit cu provocãri considerabile generate de activitãþile
specifice ale Diviziei 1 Infanterie. Baza 2 Logisticã a participat de la începutul anului la o multitudine de exerciþii
planificate, primind o sarcinã importantã la CFX „FURIA
OLTULUI”. Tot în acest an am reuºit sã finalizãm pe linie
de cazarmare popota de garnizoanã, pe care am dat-o în
funcþiune, sã modernizãm camerele de tranzit din cãminul
de garnizoanã; am început lucrãrile de reabilitare ale Cercului Militar, iar pe linie de mentenanþã am finalizat ºi am
pus în funcþiune douã staþii ITP, în conformitate cu
RNTR1. Pânã la sfârºitul anului, vrem sã realizãm o structurã mai bunã pe linia comunicaþiilor ºi informaticii cu
unitãþile subordonate Bazei prin implementarea sistemului
INTRAMAN.
- Procesul de instrucþie este specific fiecãrei unitãþi în
parte. Care este acea caracteristicã definitorie ce imprimã instrucþiei un specific logistic?
- În zilele noastre, operaþiile militare sunt desfãºurate
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S-a nãscut la 20 februarie 1957, în comuna Soleºti, judeþul Vaslui.
A absolvit Academia Militarã, Facultatea de Mecanicã
în 1981, al 15- lea din 31 absolvenþi.
Funcþii îndeplinite:
* 1981- 1990, inginer proiectant, la Baza 102 reparaþii
autotractoare;
* 1990- 1992, inginer proiectant principal, la Baza 102
reparaþii autotractoare;
* 1992- 1995, ºef birou planificarea producþiei, la Baza
102 reparaþii autotractoare;
* 1995- 1996, ºef laborator control tehnic de calitate, la
Baza 102 reparaþii autotractoare;
* 1996- 2000, inginer-ºef (prim locþiitor al comandantului), la Baza 102 reparaþii autotractoare;
* 2000- 2002, comandant al Bazei 102 reparaþii autotractoare;
* 2002-2004, comandant al Centrului 102 Mentenanþã
Tehnicã Specialã;
* 2004-2007, ºef Secþie Management Materiale ºi Patrimoniu la Comandamentul Bazei 2 Logistice „Sud”;
* 2007- 2009, ºef Secþie Mentenanþã la Serviciu Management Resurse Materiale din Direcþia Logisticã a Statului Major General;
* 2009-2011, ºef Serviciu Management Resurse Materiale în Direcþia Logisticã din Statul Major General;
De la data de 31.03.2011, îndeplineºte funcþia actualã.
în condiþii de mare dificultate ºi complexitate ale câmpului de luptã modern. Fãrã capabilitãþi logistice adecvate,
misiunile ordonate sau asumate nu pot fi îndeplinite conform obiectivelor propuse; putem avea în dotare armamente ºi echipamente supersofisticate sau sã dispunem de
trupe foarte bine pregãtite, dar, dacã nu sunt asigurate cantitãþile ºi sortimentele necesare de muniþie, combustibil
sau de hranã, succesul este absolut aleatoriu.
Nici un comandant nu declanºeazã un proces de execuþie/operaþie militarã fãrã a avea asigurat suportul logistic
(totalitatea bunurilor materiale ºi echipamentelor necesare
unei structuri conform prevederilor statelor de organizare
ºi normelor de înzestrare) ºi sprijinul logistic (totalitatea
activitãþilor ce se desfãºoarã de cãtre structurile logistice,
în scopul asigurãrii forþelor cu tot ceea ce le este necesar
pentru menþinerea suportului logistic în ducerea acþiunilor
militare).
Pentru desfãºurarea operaþiilor militare sau orice alt
proces de execuþie în care sunt implicaþi, comandanþii trebuie sã aibã forþele corespunzãtor echipate ºi dotate cu
echipament, tehnicã ºi armament modern.
Logistica este, fãrã îndoialã, dacã nu factorul cheie, cel
puþin elementul potenþator al oricãrei acþiuni militare, cu
atât mai mult cu cât tipul confruntãrilor militare s-a diversificat incredibil în ultimii ani. Astfel, logistica prezintã o importanþã aparte pentru generarea puterii de luptã,
fiind unul dintre elementele principale ale componentei
fizice ºi, în plus, prin sprijinul acordat personalului, este ºi
un element al componentei morale a puterii de luptã. În
acest sens, trebuie sã menþionez faptul cã, sistemul logistic
asigurã puntea de legãturã dintre sursele logistice ºi
forþele luptãtoare.
Menþinerea operabilitãþii depinde de doctrina ºi tacticile adoptate, de moralul ºi motivaþia propriilor trupe, dar
ºi de echipamentul din dotare. Astfel, logistica viitorului
va avea abilitatea de a asigura forþelor personalul necesar,
echipamentul, mijloacele de subzistenþã ºi suportul, la destinaþia corectã, la timpul potrivit, în cantitatea exactã ºi pe
parcursul întregii game de operaþii.
- Stilul de a conduce al fiecãrui comandant reprezintã
o cale de comunicaþie cu oamenii din subordine. Pãstrând
latura figurativã a exprimãrii, maniera dumneavoastrã de
a conduce permite concretizarea acelei „uºi deschise”
permanent pentru rezolvarea problemelor?
- Consider cã modul de acþiune al unui comandant trebuie bazat pe mai multe principii. Un comandant ar trebui sã emane integritate, nu numai sã vorbeascã despre
ea, ci ºi sã acþioneze în acest sens, accentuând deopotrivã
integritatea personalã ºi cea instituþionalã. Ar fi necesar sã
întreprindã o acþiune corectivã atunci când se produc
încãlcãri ale integritãþii ºi sã ridice la timp standardele
celei instituþionale. Este, de asemenea, responsabilitatea
lui sã se asigure cã toþi înþeleg angajamentul fundamental
faþã de valorile instituþiei ºi trebuie sã caute modalitãþi de
a-l demonstra. Încrederea este de o importanþã vitalã.
Pentru un comandant cu adevãrat eficient, în special al
unei mari unitãþi, este nevoie de multã încredere în propriii
sãi subordonaþi. Aceastã încredere este necesar sã fie contrabalansatã de o disponibilitate de a înlocui oamenii pe
care nu se poate pune bazã ºi de a adapta unele decizii
dure. Fãrã încredere ºi respect reciproc între comandanþi ºi
subordonaþi, o mare unitate va suferi adesea o combinaþie
de performanþã slabã ºi moral scãzut. Comandantul trebuie sã înþeleagã procesele de luare a deciziei ºi de
implementare a acesteia. Deciziile luate au puþinã valoare dacã nu sunt aplicate. În acest sens, comandantul trebuie sã dezvolte strategii de implementare. Este necesar sã
dispunã de anumite sisteme de monitorizare pentru a se
asigura cã deciziile sunt aplicate cu bunã credinþã în sub-

stanþã ºi în spirit. Comandantul ar trebui sã fie perceptiv. Cei mai buni comandanþi sunt aceia ale cãror minþi
sunt deschise la nou, care sunt interesaþi sã audã noi puncte
de vedere ºi nu manifestã rigiditate ºi inflexibilitate. Comandanþii ar trebui sã aibã grijã de oamenii lor. Este
de datoria lor sã-i sprijine, sã le mulþumeascã atunci când
o meritã, evitând în acelaºi timp, capcana prieteniei excesive.
De asemenea, comandantul ar trebui sã fie un om capabil sã comunice, sã asigure perspectivã, sã-ºi subordoneze
ambiþiile ºi ego-ul obiectivelor unitãþii sau instituþiei pe
care o conduce, sã fie vizibil ºi abordabil, sã fie introspectiv ºi un bun dascãl, organizat ºi eficient, sã ºtie cum sã
desfãºoare ºedinþele ºi sã fie hotãrât, dar sã manifeste ºi
rãbdare.
- Profesionalismul se traduce prin competenþã, iniþiativã, abilitãþi, energie pozitivã ºi multe altele dublate,
însã, de un caracter desãvârºit. Cum i-a
aþi putea descrie pe
oamenii din subordinea dumneavoastrã?
- A fi un bun profesionist înseamnã a face faþã problemelor ºi a le rezolva suficient de bine încât sã-ºi asigure
reuºita. Înseamnã un succes obþinut mai degrabã prin muncã, decât prin noroc. Înseamnã diferenþa dintre a obþine ceva la un standard satisfãcãtor ºi a nu obþine nimic.
La venirea mea în aceastã unitate am gãsit un colectiv
bine pregãtit ºi închegat care întotdeauna a dorit sã ducã la
bun sfârºit sarcina încredinþatã. În anul care a trecut de
când am venit la comandã, personalul din subordine a demonstrat cã este acea echipã pe care mã pot baza permanent. Deoarece în aceastã perioadã, am reuºit sã-i conving
pe toþi cã numai lucrul bine fãcut, încrederea în echipa de
comandã ºi permanenta colaborare dintre compartimente,
am obþinut rezultate superioare anilor trecuþi.
În general, dacã ar fi sã descriu în câteva cuvinte
oamenii cu care lucrez, aº spune cã îºi cunosc standardele
solicitate, comunicã clar ºi concis, sunt entuziaºti ºi productivi, înþeleg bine ce au de fãcut, necesitã mai puþinã
supervizare ºi mai puþin control.
- Viaþa, pe tot parcursul ei, ne scoate în cale acele
repere la care ne raportãm în ideea creãrii unui model
perfect la nivel ideatic, acea sumã de principii care corespunde persoanei în calitate de om, dar ºi de comandant.
Aveþi un asemenea model sau principiu?
- Consider cã stilul de conducere este propriu fiecãrui
comandant în parte ºi nu este de ajuns numai sã-l asimilezi
din anumite lucruri, mai mult sau mai puþin ºtiinþifice, sau
prin frecventarea anumitor cursuri în domeniu. Cineva îmi
spunea odatã cã lucrul cu oamenii este printre cele mai
dificile meserii: cu soarta lor, nu ai voie sã te joci; faþã de
ei, nu trebuie niciodatã sã greºeºti, pentru cã te pot judeca.
În aceste vremuri, când subordonaþii trec prin aceleaºi
greutãþi pe care le simþim ºi noi la nivelul întregii þãri, cred
cã aptitudinea unui comandant de a fi în acelaºi timp ºi un
bun manager, exemplul personal, dar ºi experienþa îºi pun
considerabil amprenta asupra stilului de a conduce. În
acest sens, le-am creat sentimentul ºi siguranþa cã, dacã
vor colabora cu un comandament sigur de sine, îºi vor înþelege clar sarcinile, iar comportamentele negative vor fi
reduse la minimum, mai ales prin faptul cã au la îndemânã
o relaþie directã, fãrã uºi închise, cu comandantul.
Mie îmi plac lucrurile simple ºi directe. Ca urmare,
acþionez aºa cum gândesc. Dacã sunt în acest moment
comandantul Bazei 2 Logistice „Valahia”, este ºi meritul
majoritãþii personalului unitãþii cu care am mai lucrat de-a
lungul timpului. Dar, nu se opreºte totul aici. Funcþia pe
care o ocup mã obligã în continuare ºi mai mult!
Cristina FRATU
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Stãpânii traiectoriei au confirmat în Babadag
Zorii zilei de 29 mai m-au surprins în drum spre
Babadag. Din nou a trebuit sã parcurg cu autoturismul
de teren militar distanþa de aproximativ 400 de kilometri. Ar fi fost frumos, totuºi, dacã popasurile fãcute
erau numai voluntare ºi dacã am fi ajuns la ora estimatã. Dar, cum niciodatã socoteala de acasã nu se
potriveºte cu cea din târg, la câþiva kilometri de
poligon, într-o pantã, s-a supãrat ARO pe noi, a tuºit de
douã ori, dupã care STOP. M-am gândit cã se transformã în Duster, dar cred cã mai avem mult pânã acolo...
Pur ºi simplu a refuzat sã mai porneascã. ªi uite aºa,
nici nu vã închipuiþi ce frumos este sã stai cu maºina
trasã pe dreapta cu capota ridicatã în mijlocul unui sat.
Lumea curioasã îºi fãcea drum sã tragã cu ochiul, unde
mai pui ºi faptul cã era ora plecãrii copiilor de la grãdiniþã. Aceastã situaþie a durat 90 de minute pânã a
venit un DAC sã ne tracteze ºi, în cele din urmã, am
ajuns la destinaþie. Dupã ploaie, poligonul aratã ca o
imensã întindere de pãmânt cu pâlcuri verzi pe ici-colo,
o mini pãdure, iar, în rest, mult noroi ºi apã, condiþii
numai bune pentru dezvoltarea þânþarilor ºi altor zburãtoare ºi târâtoare ce muºcã. Dacã nu ar fi fost compania
plãcutã a oamenilor, singura imagine cu care rãmâneam ar fi fost aceea a buruienilor pline de insecte ºi a
clãdirilor de dormit desprinse parcã din filmele despre
Al Doilea Rãzboi Mondial (cred cã nici mãcar, pentru
cã aceia aveau grupuri sanitare).

Retrãirea unor momente marcante

În perioada 28 mai – 01 iunie, teritoriul Babadagului a gãzduit Batalionul 3 Ar.P.R. ºi statul major al Regimentului 51 Artilerie Mixtã, cãruia se ºi subordoneazã. Aceºtia s-au deplasat pe ruta Slobozia – Babadag
prin procedeul marº forþat, în condiþii meteo nu tocmai
favorabile. Au avut tehnicã, atât îmbarcatã, cât ºi tractatã, iar totul s-a executat conform graficului, fãrã incidente. Aproximativ 120 de militari au luat drumul poligonului pentru a-ºi testa practic cunoºtinþele acumulate în cele cinci luni de instrucþie. Acest lucru s-a fãcut
prin executarea unui exerciþiu tactic cu trageri de luptã
(LFX), de nivel piesã ºi secþie, cu trei categorii de
tehnicã de artilerie terestrã: tunul-obuzier, tunul antitanc ºi aruncãtorul de proiectile reactive (Ar.P.R.). Ca
un plus, au planificat ºi douã ºedinþe de tragere cu
armamentul de infanterie, ºi anume – 3, instrucþie ziua
ºi 2, specificã noaptea. Atât cât am fost alãturi de ei am
remarcat cã au avut un program foarte încãrcat. Ziua de

Pentru a vedea prin ochii lor ce presupune o astfel
de activitate l-am rugat pe sublocotenentul Bogdan
Mrejeriu sã ne dezvãluie în câteva cuvinte: „Fiecare
tragere este precedatã de o pregãtire amãnunþitã ºi o
muncã destul de obositoare ce implicã lucrul înainte de
ocuparea poziþiilor. Cel mai important în acele
momente este ca oamenii sã
ºtie ce au de fãcut ºi sã îºi
îndeplineascã sarcinile întocmai. Dupã aceea urmeazã tragerea propriu-zisã, iar aceasta
a fost destul de stresantã în prima zi din cauza condiþiilor meteo. Nu am putut decât sã ne
bucurãm, însã, pentru cã, în
momentul în care a început activitatea practicã, soarele ºi-a
fãcut simþitã prezenþa ºi, astfel, nu a trebuit sã suportãm
ploaia. Un alt moment important este ºi acela care urmeazã
dupã finalizarea misiunii de
foc. Atunci este vremea analizelor, în care tragem concluziile ºi vedem unde mai avem de
lucrat ºi ce puncte forte posedãm.”
Aceste lucruri se vãd în
aspectul poziþiilor de tragere,
în care piesele de artilerie stau
aliniate, cu fãlcelele îngropate
ºi þevile simetric ridicate, iar la
tragerea prin ochire indirectã,
plasa de mascare face ca de la o distanþã relativ micã sã
parã cã acolo nu este altceva decât terenul. Cred cã
toate aceste aspecte þin foarte mult de pregãtire ºi caracter, dar, pentru a ne lãmuri, l-am lãsat pe sublocotenentul Adrian Stroe, comandant de baterie ºi conducãtor al LFX-ului de nivel pluton, sã stabileascã clar care
cum e: „Artileria terestrã este o combinaþie între disciplinã ºi matematicã. Aºa cã, dupã pãrerea mea, o activitate planificatã ºi executatã de un grup de oameni cu
o minte tehnicã, o isteþime înnãscutã ºi un caracter
maleabil, dar puternic, nu are cum sã nu se finalizeze
cu aplauze.”
Dincolo de vorbe pompoase ºi laude, totul se vede ºi
este clar definit de rezultate. Atunci când pe hârtie
scrie FB în timp ce în teren,
dupã împrãºtierea fumului, nu
se mai vede obiectivul, ce ar mai
fi de adãugat?

Caracterul ºi
pregãtirea conteazã

instrucþie începea undeva la ivirea zorilor ºi se termina
la lãsarea întunericului, iar aceasta pentru cã militarii
sunt foarte conºtiincioºi ºi, pentru ca ziua urmãtoare sã
decurgã fãrã probleme, pregãteau totul de seara. Nimic
nu era lãsat la voia întâmplãrii, iar dacã tragerea nu a
început la o orã matinalã a fost din cauza inconºtienþei
unor civili care nu au înþeles cã atunci când trage artileria terestrã nu poþi sã te plimbi ca pe bulevard pe drumul ce mãrgineºte zona în care se executã foc.
Nu pot spune cã pentru mine a fost ceva nou. Nu era
prima oarã când mergeam în Babadag sau când vedeam Regimentul 51 în acþiune. Cu toate acestea, nu
am putut sã nu remarc faptul cã oamenii sunt din ce în
ce mai pregãtiþi, iar calitãþile precum determinarea ºi
dedicaþia nu au pierit, ba dimpotrivã, ºi-au înfipt rãdãcinile ºi mai adânc în mintea lor. Nu vedeai decât feþe
senine care aºteptau nerãbdãtoare sã le vinã rândul, de
parcã mergeau la distracþie, nu la „bubuieli”. De aici se
vede cât de mult îndrãgesc meseria pe care o practicã.
Plus de asta chiar ei recunosc cã aºa, prin instrucþie
practicã executatã în poligoanele de trageri, culeg roadele muncii de peste an ºi reuºesc sã îºi perfecþioneze
deprinderile, sã se formeze în spiritul artileristic, adicã
orice trebuie finalizat cât mai aproape de perfecþiune.

Din partea comandamentului
Diviziei 1 Infanterie „Dacica” a
fost prezent domnul colonel
Eugen Ciobanu, care prin cele
declarate nu dezminte cu nimic:
„Exerciþiile tactice cu trageri de
luptã executate de subunitãþile
Regimentului 51 Artilerie Mixtã, în perioda 28.05 – 01.06, au
reprezentat un efort comun ºi o
bunã metodã de autoevaluare a
instrucþiei desfãºurate pânã la
momentul actual. Militarii prezenþi la activitate au înþeles cã,
numai printr-o pregãtire susþinutã ºi temeinicã, dupã ce obþin calificative superioare la fiecare exerciþiu de rezolvare a
unei situaþii tactice sau de antrenament în teren, pot
demonstra, în poligon, nivelul de pregãtire, adicã sã
execute misiunile FOARTE BINE. Se aflã la a doua
activitate de acest fel în teren ºi au demonstrat cã,
printr-o pregãtire militarã de specialitate ºi o instrucþie
la materialul de artilerie desãvârºite, sunt stãpâni ai
traiectoriei. De la tragerile prin ochire indirectã pânã la
salvele aproape perfect sincronizate din cadrul misiunilor executate din poziþiile de tragere acoperite, totul a
fost desfãºurat conform planului tragerilor, exact aºa
cum ar trebui sã se execute un LFX. Nimic nu a
dezvãluit faptul cã cei mai mulþi dintre servanþi ºi dintre comandanþii de piese se aflau la a doua activitate de
acest tip.”
Chiar am urmãrit cu interes aprecierea cadrelor de
arma artilerie terestrã din cadrul batalionului. Nu a fost
unul care sã încerce sã se eschiveze sau sã treacã la
coadã când îi venea rândul în ideea de a mai sta puþin
sã prindã curaj. S-a putut observa în cazul unora o
uºoarã emoþie tratatã rapid cu o inspirare adâncã ºi
strângerea mâinii pe carnetul comandantului de piesã.
Cred cã este ºi normal sã ai aceastã atitudine în momentul în care încrederea în sine este completatã cu

cea acordatã de cãtre comandantul regimentului.
Colonelul Marcel Mergeanu este o prezenþã care te
face sã crezi cã nimic nu este imposibil. Dacã pui la
socotealã ºi profesionalismul comandantului batalionului, locotenent-colonel Valentin Croitoru, care a fost tot
timpul alãturi de ei ºi nu le-a dat ocazia sã greºeascã,

atunci lucrurile sunt clar puse la punct încã de la început. Una peste alta, tabloul creat de cãtre aceastã unitate tânãrã este unul clasic, al formelor perfect definite
ºi al succedãrii acþiunilor aºa cum trebuie pe un câmp
de luptã. Lãsând deoparte regulamentele ºi cãrþile de
specialitate, militarii învaþã unii de la alþii, iar cei mai
mici ºtiu sã profite de experienþa statului major care îi
sprijinã ºi îi consilieazã ori de câte ori situaþia o impune
sau o cer ei. ªi în cazarma de dispunere la pace, lucrurile sunt la fel de matematic planificate, iar acest fapt
se desprinde din cuvintele locotenent-colonelului
Gheorghe ªtirbu, ºeful Operaþiilor ºi Instrucþiei la
Regimentul 51: „În unitate, toþi militarii regimentului
sunt organizaþi într-un batalion de instrucþie pe structura Batalionului 3 Ar.P.R., amândouã având acelaºi comandant. El are în subordine 4 secþii cu care desfãºoarã
instrucþia pânã la acest nivel. Una dintre micile probleme de care ne lovim în desfãºurarea zilnicã a pregãtirii
profesionale sunt lipsurile din baza materialã pentru instrucþie. Din cauza faptului cã suntem relativ la început
de drum, nu avem încã amenajat un poligon redus de
artilerie. Un lucru foarte bun este cã avem tehnicã de
specialitate. Suntem încadraþi la acest capitol aproximativ 100%. Ce e drept, necesitã unele revizii ºi reparaþii, dar, cu toate acestea, avem cu ce sã ne desfãºurãm
activitatea în poligon, cu rezultate foarte bune.”
Pe fondul aprecierilor pozitive primite, domnul colonel Marcel Mergeanu nu a vrut decât sã mulþumeascã
celor care au sprijinit cu personal ºi tehnicã regimentul,
ºi anume: Grupului 2 EOD, Centrului 102 Mentenanþã,
Batalionului 117 Sprijin Logistic, Batalionului 96
Geniu, Batalionului 113 Artilerie, Batalionului 2 Infanterie, Batalionului 495 Infanterie, Batalionului 22
Transport ºi echipajului elicopterului MEDEVAC al
Forþelor Aeriene.
Am pãrãsit, dupã douã zile, poligonul Babadag cu
sentimentul minunat al succesului garantat în toate
activitãþile începute, sentiment insuflat de ei, militarii
Regimentului 51 Artilerie Mixtã. Mã mândresc cu
aceºtia pentru cã sunt dovada vie a faptului cã artileria
terestrã, prin oamenii care o reprezintã, este un element
imperativ în câºtigarea unui conflict armat.
Încãrcatã cu aceste trãiri, am trecut ºi peste calvarul
drumului de întoarcere. De ce calvar? Pentru cã nu ºtiu
cum altfel se poate numi deplasarea cu maximum
60km/h. Pe lângã faptul cã nu prindea mai mult, dacã
încercai, mirosea a ars. Ce siguranþã poate sã îþi inspire
o maºinã în care ºoferul trebuie sã ducã muncã de
lãmurire cu schimbãtorul de viteze pentru a se lãsa convins sã intre în treapta comandatã? Sã nu mai pomenesc de faptul cã aveam cardanul la picioare, iar roata
de pe dreapta faþã nu rãspundea indicaþiilor pedalei din
mijloc. Sunt aspecte peste care se presupune cã trebuie
sã treci ºi pe care sã nu le bagi în seamã. Am reuºit
primul lucru, deoarece eram încã fermecatã de modul
în care a decurs activitatea în poligon ºi de compania
militarilor pe care i-am întâlnit. Pânã la urmãtoarea
misiune... sper.
Maistru militar cls a IV-a Monica DEACU
Foto: Plutonier-adjutant Dumitru ªOLCÃ
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Lecþia de istorie

Cartea din vitrinã

Împãratul Galerius

Ideea era, ºi în cazul de faþã
rãmâne, a rolului unor mari personalitãþi istorice pentru regiunea
aceasta vastã care priveºte formarea romanitãþii orientale în formã
spiritualã creºtinã. Ori, în cazul
lui Galerius, un autohton romanizat ajuns prin merite recunoscute
împãrat între anii 305-311, poate
fi acum de înþeles mai lesne de ce
a dat acel edict de toleranþã a
creºtinilor cu puþin înainte de a
muri. Desigur, Lactantius, al cãrui text a fost avut în vedere ºi de
autorul monografiei de faþã, punea accentul din unghiul de vedere al propriei credinþe creºtine de
la acea datã. Revãzând însã realitatea în faþa cãreia se afla
atunci Galerius, înþelegerea istoriei are ºi altã cale. Decizia lui era
o cedare în faþa unei creºteri mai mult decât viguroase a numãrului creºtinilor. Era, deci, o hotãrâre logicã ºi ea avea sã fie reconfirmatã la puþin timp dupã aceea prin edictul mai bine cunoscut
al lui Constantin. De fapt, se poate afirma acum cã a fost în acel
moment din anul 311 o viziune genialã a împãratului, într-un
moment decisiv pentru el însuºi ca fiinþã ºi ca împãrat. A înþeles
atunci traiectoria spiritualã a lumii pe care o pãrãsea.
Lucrarea de faþã încadreazã faptele lui Galerius în contextul
epocii sale, ea deschizându-se printr-o prezentare a prefacerilor
prin care a trecut statul roman la începutul antichitãþii târzii.
Galerius, alãturi de Diocletian, a fost una dintre personalitãþile
care a modelat aceastã evoluþie. (O.M.)
www.cartinoi.ro
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IRIS - 35 ani, vineri, 22 iunie 2012, Arena Naþionalã,
Bucureºti - Concertul aniversar IRIS 35 este
prima super-producþie muzicalã pe noua Arenã
Naþionalã. IRIS este cel mai iubit grup de muzicã rock, din România, o legendã vie a muzicii
româneºti, care, în cei 35 de ani de carierã,
ºi-a pãstrat fidel publicul, cucerind, pe parcursul timpului, noi ºi noi fani.
În primii 35 de ani, grupul IRIS a publicat
16 albume, 3 maxi-single-uri ºi un DVD/VHS.
Formaþia a evoluat, pânã acum, în faþa a peste
9 milioane de oameni, în peste 5.500 de concerte.
Dineu cu Proºti - de Francis Veber, 25 iunie 2012, Teatrul
Tineretului, Bucureºti - Dineu cu proºti e o piesã veºnic actualã. În primul rând prin calitatea scriiturii ºi,
fãrã doar ºi poate, datoritã transparenþei acþiunii, e uºor de adaptat în orice societate posibilã. Personajul principal este un mare naiv,
el face parte din familia personajelor etalon
ce au fost întruchipate de mari artiºti ai
tuturor timpurilor. Putem ºi râde la acest
Dineu…,dar ºi ascunde un plâns discret
atunci când ne dãm seama cã superioritatea
moralã, în lumea noastrã, e asiguratã de
oamenii curaþi, cinstiþi, simpli ºi generoºi.
Putem spune cã e vorba despre o comedie
amarã, dar în acelaºi timp sunt convins cã plecãm acasã marcaþi
de un binecuvântat catharsis comic. (O.M.)
www.spectacole.ro

Eliberarea Basarabiei ºi Bucovinei de Nord
Declanºarea rãzboiului mondial, prin atacarea
Poloniei, ºi masiva concentrare de forþe sovietice la
graniþa polonezã, pe care au ºi trecut-o la 17 septembrie 1939, au impus guvernului român sã ia o serie de
mãsuri urgente. Astfel, la 11 septembrie 1939, s-a
constituit grupul de armate comandat de generalul
Ilasievici, grup compus din armatele 3 ºi 4 ºi însãrcinat cu siguranþa graniþei de est ºi de nord-est.
Marele Stat Major, prin directivele operative, a
asigurat, pânã în iunie 1941, fiecare zonã de operaþii
cu forþele ºi mijloacele necesare unor misiuni defensive, în concordanþã cu estimãrile privind intenþiile
forþelor adverse ºi noul statut politic ºi militar al
României, având Germania ca aliat ºi „garant” al
noilor frontiere româneºti. Moldova dintre Carpaþi ºi
Prut urma sã fie apãratã de Armata a 4-a (din aprilie
ºi Armata a 3-a), cu accent deosebit în sectorul de pe
Prutul inferior ºi Dunãre. La operaþia strategicã ofensivã a Werhmacht-ului contra Uniunii Sovietice, alãturi de Germania (152 de divizii), Ungaria (3 brigãzi), Slovacia (3 divizii), Italia (3 divizii) ºi Finlanda (18 divizii), România participa cu Armatele 3 ºi 4
Române (circa 15 divizii) care numãrau 325.685 militari. Ele constituiau împreunã cu Armata 1 Germanã, Grupul de armate „General Antonescu” al trupelor germane care atacau U.R.S.S, înaintând pe
direcþia generalã nord-est.
Primul obiectiv al acestor forþe era eliberarea
Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord. În faþa Grupului
de armate „General Antonescu” se gãseau trei
armate sovietice care dispuneau de 30 de divizii de
infanterie, 14 brigãzi motorizate ºi 8 divizii de cavalerie. La declanºarea ostilitãþilor, în zorii zilei de 22
iunie 1941, ordinul de atac al generalului Ion Antonescu suna astfel: „V-am fãgãduit din prima zi a noii
domnii ºi a luptei mele naþionale, sã vã duc la biruinþã, sã ºterg pata de dezonoare din CARTEA NEAMULUI ºi umbra de umilire de pe fruntea ºi epoleþii
voºtri. Azi a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta
drepturilor strãmoºeºti ºi a bisericii, lupta pentru
vetrele ºi altarele româneºti de totdeauna.
OSTAªI,
Vã ordon: Treceþi Prutul! Zdrobiþi vrãjmaºul din
Rãsãrit ºi Miazãnoapte! Dezrobiþi din jugul roºu al
bolºevismului pe fraþii voºtri cotropiþi! Reîmpliniþi
în trupul Þãrii glia strãbunã a Basarabilor ºi codrii
voievodali ai Bucovinei, ogoarele ºi plaiurile voastre...! Ostaºi! Plecaþi azi pe drumul biruinþei lui
ªtefan cel Mare, ca sã cuprindeþi cu jertfa voastrã
ceea ce au supus strãmoºii voºtri cu lupta lor.
Înainte! Fiþi mândri cã veacurile ne-au lãsat aici
straja dreptãþii ºi zid de apãrare creºtinã. Fiþi vrednici de trecutul romanesc!”
Întrucât frontul românesc era mai înaintat spre est
decât restul frontului pânã la Marea Balticã, s-a prevãzut ca ofensiva pe Prut sã înceapã mai târziu,
atunci când celelalte forþe germane vor fi la acelaºi
nivel de înaintare. Astfel, în intervalul 22 iunie-1 iulie 1941, de-a lungul Prutului s-au desfãºurat acþiuni
militare locale, incursiuni de pe un mal pe celãlalt ale
ambilor adversari, un bombardament foarte puternic
al aviaþiei germano-române, care a distrus 400 de
avioane ruse la sol, executarea de capete de pod la
ªtefãneºti, Sculeni ºi Ungheni, pe malul stâng al Pru-

tului, bombardamente sovietice asupra centrelor
urbane româneºti din Moldova ºi Muntenia. Lovitura
principalã trebuia sã o dea Armata 11 Germanã, care
trebuia sã ajungã pe Nistru între Moghilev ºi Vadul
Rascu. Armata 3 Românã urma sã elibereze Bucovina de Nord, iar Armata 4 sã execute acþiuni demonstrative pentru fixarea inamicului, urmând sã înainteze mai târziu, dupã deplasarea frontului în nord ºi
la centru. În zorii zilei de 2 iulie 1941, s-a trecut la
ofensivã pe întreg frontul românesc. Diviziile de

vânãtori de munte au atacat pe direcþia principalã
Rãdãuþi-Cernãuþi-Hotin, determinând Armata a 18-a
Sovieticã sã se retragã. La 4 iulie a fost eliberat
oraºul Cernãuþi, apoi cele douã corpuri de armatã au
trecut Prutul ºi, dupã patru zile de urmãrire, au atins
linia Nistrului.
Astfel, în intervalul 2-15 iulie, divizii sovietice
din compunerea Armatei 18 au fost alungate la est de
Nistru, iar forþele româno-germane au ieºit pe cursul
mijlociu al fluviului. Forþele din Armata 4 Românã,
dupã ce au realizat la 2 iulie trei capete de pod (Costuleni, est-Huºi ºi Falciu), au înaintat simultan cu
Armata 11 Germanã, eliberând Basarabia de Sud.
Pânã la 26 iulie ºi aceste forþe au atins Nistrul.
Dupã 33 de zile de rãzboi, întreaga Basarabie ºi
Bucovina de Nord erau eliberate. Comunicatul nr. 6
din 25 iulie 1941 al Comandantului frontului româno-german avea urmãtorul conþinut: „Lupta pentru dezrobirea brazdei româneºti de la Rãsãrit s-a terminat. Din Carpaþi ºi pânã la mare suntem din nou
stãpâni peste hotarele strãbune”.
Preþul eliberãrii a fost plãtit de armata românã cu
4.112 morþi, 12.120 rãniþi ºi 5.506 dispãruþi, ceea ce
reprezintã aproximativ 60% din efectivele angajate
în operaþiile din iulie 1941. Acest lucru dovedeºte cã
eliberarea Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord „nu s-a
fãcut prin plimbãri demonstrative de oºti în þinutã de
rãzboi, ci prin încleºtãri pe viaþã ºi pe moarte”, cã
„au fost duse lupte dârze pentru cucerirea fiecãrei
poziþii, fiecãrei linii de rezistenþã”, cã a curs „mult
sânge ºi multe vieþi au fost aduse ca preþ statuãrii
veºnice a dreptului românesc pe aceste þinuturi”, dupã cum apreciazã istoricul Gh. Mãrgherescu. (O.M.)
www.istorie.ro

Cuvânt de învãþãturã creºtinã

Pãcatul nu cunoaºte amânare
Amânarea este una dintre cele mai
ascunse patimi ale omului contemporan.
Având un program foarte încãrcat, omul
de astãzi tinde sã amâne lucrurile care
nu i se par a fi de o urgenþã majorã. Din
pãcate însã, printre lucrurile amânate se
numãrã adesea cele de mare necesitate
sufleteascã. Amânând hrana sufleteascã,
omul moare puþin câte puþin. Amânarea
ne face sã trãim în viitor ºi sã uitãm de
prezent, iar prin trecerea cu vederea a
prezentului, singurul pe care îl putem
trãi cu adevãrat, ne stricãm viitorul ºi ne
pierdem viaþa veºnicã. „Astãzi e numele
timpului lui Dumnezeu, iar al demonului
este mâine, sã amâni totul pe mâine”.
(Pãrintele Constantin Galeriu). Sfânta
Scripturã ne îndeamnã sã ne ferim de
amânare, arãtând pericolul ascuns al
acesteia. „Astãzi de veþi auzi glasul Lui,
sã nu vã învârtoºaþi inimile voastre”.
„Nu întârzia a te întoarce la Dumnezeu
ºi nu amâna din zi în zi. Cã fãrã de veste
va izbucni mânia Domnului ºi în vremea
rãzbunãrii vei fi dat afarã”.
Când diavolul nu poate sã-l facã pe
om sã urascã cele sfinte, rugãciunea ºi

faptele bune, el cautã sã-l piardã pe om
altfel, ºi anume prin amânarea celor bune pe mai târziu: „Lasã, nu te ruga acum,
cã eºti obosit ºi oricum nu-þi poþi aduna
mintea. Dar mâine te vei odihni dupã
masã, iar seara te vei ruga pânã târziu, în
noapte. ªi vei face cât ºi pentru azi”.
Amânarea ne face sã credem cã suntem
liberi, noi însã nefiind liberi, ci slujind
unor gânduri strãine ºi viclene.
Amânarea te împiedicã sã trãieºti în
prezent, te face sã trãieºti în viitor. Dacã
nu vom lucra astãzi la mântuirea noastrã,
poate nu vom mai lucra niciodatã, iar totul este în zadar. În acest sens, o cântare
bisericeascã spune: „Astãzi este începutul mântuirii noastre”, iar poporul îndeamnã: „Ce poþi face astãzi, nu lãsa pe
mâine”. Amânarea vizeazã, de obicei,
cam tot ce presupune nevoinþe ºi osteneli, însã niciodatã ceea ce implicã desfãtarea ºi plãcerile cele lumeºti. Atunci
când amânãm pocãinþa sau o faptã bunã
s-ar putea sã nu mai avem prilejul sã le
sãvârºim vreodatã. Câte lucruri bune am
fi putut sãvârºi, dacã nu le-am fi amânat,
de pe o zi, pe alta. Atâta amânare, atâta

timp pierdut, iar toate acestea numai
spre veºnica noastrã tânguire târzie.
Obiºnuinþa cu pãcatele este cel mai periculos lucru din viaþa noastrã, cãci pãcatele devin a doua noastrã fire.
De cele mai multe ori, pãcatul nu cunoaºte amânare. Poate numai atunci
când, mânuite cu înþelepciune, atât amânarea, cât ºi delãsarea pot fi folosite ca
arme tocmai în lupta cu pãcatul. Singura
utilizare bunã a amânãrii este deci aceea
de a fi aplicatã unui pãcat. Spre exemplu, dacã vreau sã fac un pãcat, sã spun:
„Nu acum, lasã, cã mai încolo e vreme
mai multã ºi mai bunã pentru a sface
acest lucru”. Iar mai apoi, se rânduieºte
sã se schimbe planurile, sã pleci undeva,
sã te caute cineva, sã te iei cu una, cu
alta ºi gata, moare ºi gândul pãcatului.
Timpul diavolului este întotdeauna
„mâine”, însã nimeni dintre noi nu ºtie
dacã va mai apuca ziua de mâine. Pentru
cã ziua morþii nu ne este cunoscutã, trebuie sã avem candela faptelor bune
aprinsã tot timpul, iar cu precãdere
„astãzi”. Timpul trece! Acest lucru ar
trebui sã fie un semnal înfricoºãtor pen-

tru noi toþi, iar mai ales pentru aceia dintre noi care ne lãsãm pradã amânãrii pocãinþei ºi faptelor cele bune. Ziua trece,
iar noi ne bucurãm, fãrã a ne gândi cã a
mai trecut o zi din viaþã; sãptãmâna trece, iar noi ne bucurãm, fãrã a ne gândi cã
a mai trecut o sãptãmânã din viaþã; anul
trece, iar noi ne bucurãm, fãrã a ne gândi
cã a mai trecut un an din viaþa aceasta
scurtã.
A hrãni nãdejdea cã vom trãi ani îndelungaþi ºi în putere, ba încã ºi cã vom
lucra toate cele bune, dar mai târziu, este
o nãdejde neîntemeiatã, cãci vedem cum
oamenii de peste tot mor în floarea vârstei, ori chiar în copilãrie, fie de boalã, fie
în accidente. Pentru aceasta, a spune
„mai bine mai târziu decât niciodata” nu
este un lucru pe care sã ne bazãm în cele
ce priveºte viaþa duhovniceascã. Mai
înþelept este a spune „mai bine mai devreme, decât prea târziu”.
Duhul amânãrii trebuie spovedit, ca
un duh viclean ce este.
Colonel (r.) ªtefan MITINCU
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ªtiinþã
Vaccinul care va schimba viaþa
a sute de milioane de persoane

O reuºitã a cercetãtorilor de la Universitatea ItäSuomen din Finlanda ar putea face viaþa mai uºoarã
celor 65 de milioane de persoane din Statele Unite ºi
87 de milioane de persoane din Europa care suferã de
alergii. La nivel global, problema alergiilor se agraveazã de la an la an. Specialiºtii estimeazã cã, pânã în
2015, jumãtate din populaþia Europei va fi afectatã de

alergii.
În acest moment, singurele tratamente pentru alergii acþioneazã fie asupra simptomelor, atenuându-le,
fie asupra inflamaþiei, însã nu existã soluþii care sã
trateze cauza lor. Chiar ºi aºa, piaþa tratamentelor împotriva alergiilor este una importantã ºi în continuã
creºtere, estimându-se cã doar în SUA, la nivelul anului 2015, vânzãrile totale urmeazã sã fie în valoare de
14,7 miliarde de dolari.
Mecanismul care stã la baza unei alergii este urmãtorul: o moleculã a unui alergen reacþioneazã cu o
moleculã de IgE (immunoglobulin E), un anticorp ce
se aflã în corpul uman ºi care stã la baza alergiilor.
Aceastã moleculã dã startul unui proces celular cunoscut sub numele de degranulare, ce încurajeazã producþia de histaminã din celulele albe. Histamina, care
reprezintã o reacþie inflamatoare, provoacã simptomele tipice alergiei, precum rinitã alergicã, secreþii nazale, nas înfundat ºi multe altele. Prin suprimarea simptomelor alergice nu este tratatã, însã, cauza problemei.
„Antihistaminicele nu sunt o soluþie, deoarece
acestea doar reduc efectele alergiei, dar aceasta nu
dispare”, afirmã Rouvinen. „Noi credem cã vindecarea de alergii se poate obþine prin modificarea structurii genetice a moleculelor alergenilor din corp, pentru
a elimina cauza, nu simptomele”, a adãugat profesorul
Rouvinen. Cercetãtorii afirmã cã vaccinul, ce se anunþã a fi esenþial pentru sute de milioane de persoane la
nivel mondial, va fi disponibil pe piaþã în aproximativ
5-7 ani, dupã efectuarea tuturor paºilor necesari pentru obþinerea aprobãrii de la autoritãþile medicale.

A fost creat mini-covorul zburãtor

În 2007, Lakshminarayanan Mahadevan, un matematician de la Universitatea Harvard, ºi-a transformat
lucrarea de analizã într-o încercare de a determina o
foaie flexibilã sã zboare deasupra solului. Din studiul
sãu reieºea cã o folie subþire care vibreazã rapid ºi se
unduieºte poate rãmâne suspendatã în aer.
Mahadevan nu ºi-a pus niciodatã în practicã
aceastã teorie, el continuând sã analizeze, din punct
de vedere matematic, modul în care se onduleazã hârtia umedã ºi fenomenul de înflorire a crinului.
Însã, în 2008, Noah Jafferis de la Universitatea
Princeton a pus în practicã ideea lui Mahadevan. Ceea
ce Jafferis a reuºit sã producã anul trecut nu este tocmai un „covor zburãtor”, fiind doar un mic obiect de
10 pe 4 cm, capabil sã pluteascã deasupra solului. Cu
toate acestea, invenþia lui Jafferis este primul obiect
de acest gen care realizeazã propulsia prin aer. Ea este
creatã din douã folii de plastic fixate una de alta. Fiecare foaie este împãrþitã în patru secþiuni. Când este
aplicatã o tensiune electricã, unele pãrþi ale suprafeþei
se contractã, în timp ce altele se extind, determinând
miºcãrile ondulatorii ale covorului. Aceste miºcãri
împing aerul dintre
foaie ºi sol într-o direcþie, propulsând, în acelaºi timp, plasticul în
direcþia opusã.
Pentru
moment,
„covorul” este alimentat prin conductori metalici de 10 cm ataºaþi
unei baterii externe,
dar Jafferis sperã sã instaleze o sursã de alimentare
chiar pe mica „aeronavã”.
Din pãcate, planul sãu nu seamãnã cu ce ne-am fi
imaginat gândindu-ne la „O mie ºi una de nopþi”:
„Pentru a transporta un om, am avea nevoie de o foaie
de plastic cu lungimea de 15 metri ºi asta pentru a se
ridica doar un milimetru de pe sol”, a declarat el.
Totuºi, considerã interesantã ideea de a crea un astfel
de covor care sã zboare deasupra suprafeþelor acoperite de praf ale planetei Marte. (O.M.)
www.descoperiri.ro
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Noutãþi în lumea IT
Colia Power – baterii
externe pentru smartphone-uri
ºi tablete

Colia Power este posibil unul
dintre cele mai utile gadget-uri pe
care m-aº gândi sã le achiziþionez.
ªtim cu toþii cã cea mai mare
problemã în ziua de astãzi la smartphone-uri în general este durata
scãzutã de viaþã a acumulatorului în
cazul folosirii mai intense. Problema
este de fapt creºterea exponenþialã a
puterii de calcul din acestea, în timp
ce acumulatorul nu a beneficiat de o
revoluþionare pe mãsurã.
Astfel, un smartphone performant riscã sã epuizeze dupã doar 68 ore acumulatorul proaspãt încãrcat
de dimineaþã. Majoritatea dintre noi

am dori mai mult de la acesta, mai
ales cã pentru unii ziua de muncã
depãºeºte chiar ºi 16 ore, nu din vina
lor desigur.
Aici intervine Colia Power, care
vine cu o serie de acumulatori externi, cu conectori microUSB în general. Existã câteva modele diferite
enumerate mai jos, iar apoi imagini
cât cuprinde ale acestora. Colia
Power Stick este modelul cel mai
mic ºi mai portabil. Are un design
elegant, cu o carcasã de aluminiu ce
vine în 8 culori.
Existã 2 variante de conectori ascunºi în capac: Apple ºi Micro-USB
pentru BlackBerry ºi Android.
Capacitatea e suficientã pentru a reîncãrca un smartphone o datã ºi jumãtate. Reîncãrcarea se face prin
portul USB ataºat. Colia Power
QYG 5000 are integraþi ambii conectori, pentru Apple ºi Micro-USB,
în mod discret în carcasã. Capacitatea e suficientã pentru a încãrca de
2-3 ori un telefon. Colia Power Ideo
5500 este dedicatã doar telefoanelor
ce folosesc portul Micro-USB, are
un design elegant cu conectorii inte-

graþi elegant în carcasã. Colia
Power QYG 6000 reprezintã energie
disponibilã, bateria fiind afiºatã cu
leduri verzi sub carcasa translucidã
neagrã. Prin adaptorul ataºat, se poate încãrca orice dispozitiv care foloseºte conectorul Micro-USB, USB
standard sau Apple. Reîncãrcarea se
face tot prin cablul conector integrat.
Colia Power Ideo 8000 este potrivitã pentru tablete ºi are douã porturi USB, de 1A ºi respectiv 2A, ºi o
ieºire cu tensiune variabilã, astfel
încât acoperã cam cea mai mare gamã de tablete existente.

- Computex multe ultrabook-uri ºi
Thunderbolt din fabricã

Cu ocazia expoziþiei Computex
ce va avea loc în iunie anul acesta,
Intel pregãteºte o serie de noutãþi
atât în domeniul soluþiilor desktop,
dar mai ales al portabilelor. Este
anunþatã nouã serie de noi procesoare Ivy Bridge dual core, care vor fi
14 la numãr. Dintre acestea, 6 vor fi
destinate sistemelor PC, iar celelalte

- Lenovo Lephone K800 al doilea smartphone cu intel,
primul comercializat

Titlul de primul smartphone creat
vreodatã la nivel global cu Intel
Medfield îi revine lui Lava Xolo
X900. Lenovo LePhone K800 este al
doilea telefon cu procesor Intel fãcut
vreodatã, în condiþiile în care primul
creat nici mãcar nu se comercializeazã încã ºi este dedicat SUA. LePhone K800 este dedicat teritoriului
„restrâns” al Chinei.
Anunþat la CES în urmã cu câteva luni, smartphone-ul vine preinstalat cu un sistem de operare Android 2.3 – Gingerbread. Are un procesor Intel Atom la 1,6 GHz, un
panou de 4,5 inch IPS ºi 1GB
RAM. Nu lipsesc nici 16 GB de spaþiu de stocare, plus o camerã foarte

capabilã, de 8 megapixeli. Prezent
deja în câteva magazine de pe teritoriul Chinei, smartphone-ul poate fi
achiziþionat ºi direct de la Lenovo cu
525 dolari transformaþi în moneda
localã.
În ceea ce priveºte piaþa din SUA
sau chiar ºi Europa, nu se cunosc
mai multe detalii legat de popularizarea acestui terminal sau a altor
modele cu procesor Intel Medfield.

Peºtii - ª t i a þ i c ã . . . ?
rechinul-balenã este cel mai mare peºte din
lume? Acesta mãsoarã aproximativ 16 metri la
maturitate în timp ce la naºtere pot atinge chiar
ºi 60 de centimetri. Totodatã, ei pot trãi chiar ºi
peste 100 de ani!
Schindleria brevipinguis este cel mai mic
peºte din lume? El poate atinge maximum
8,4mm la maturitate.
în trecut, unii specialiºti denumeau ºi hipopotamii, amfibienii sau crocodilii ca peºti?
speciile de peºti cunoscute pânã în acest moment de oameni reprezintã mai bine de jumãtate
din numãrul de vertebrate existente pe glob?
Sunt peste 28.000 de specii de peºti în lume.
majoritatea peºtilor îºi procurã oxigenul necesar din apã, dar existã ºi specii care
pot respira oxigen atmosferic? Unii îºi folosesc gura pentru a respira în timp ce alþii
o fac prin piele sau folosindu-se de sistemul digestiv.
peºtele electric poate genera un ºoc de 500 de volþi ºi 1 amper? Aceastã cantitate
de electricitate (500V) este periculoasã pentru om. Ea este folositã atât pentru a
vâna, cât ºi pentru autoapãrare.
conform unui profesor american, peºtii nu pot simþi senzaþia de durere? James D.
Rose de la Universitatea din Wyoming a demonstrat cã le lipseºte zona din creier
responsabilã cu senzaþia de durere, iar peºtii nu o pot simþi.
peste 97% dintre speciile de peºti se înmulþesc prin depunerea ouãlelor? Aºadar,
ouãle se dezvoltã în afara ovarelor femelelor.
Labroides dimidiatus, o specie de peºti ce trãieºte în recifurile de corali din Oceanul Indian se hrãneºte cu paraziþii sau þesuturile moarte ale altor peºti? Existã ºi aºa
numitele „zone de curãþare”, unde peºtii care au diverºi paraziþi vin pentru a fi „dezinfectaþi”.
organele senzoriale ale peºtilor sunt bine dezvoltate? Unele specii au mirosul ºi
auzul extrem de bune.
peºtii dorm cu ochii deschiºi?
www.stiatica.ro

vor echipa device-uri mobile având
un consum redus. Versiunile Core i5
ºi Core i7 vor fi primele lansate, urmate de Core i3 ºi noi modele Pentium ºi Celeron.
Aºadar, avem toate ºansele ca în
cadrul expoziþiei Computex sã vedem noi Ultrabook-uri ºi alte portabile echipate cu noile „bunãtãþi”
Intel „ultra-low voltage”. ªi, pentru
cã deja discutãm de ultrabook-uri,
tot în cadrul evenimentului din Taiwan va avea loc ºi lansarea celei
de-a treia generaþii de astfel de
device-uri. Vom vedea ºi câteva modificãri în specificaþii.
Principala noutate o reprezintã
prezenþa conectivitãþii de mare
vitezã: USB 3.0 sau Thunderbolt ºi sisteme de securitate
preinstalate din fabricã.
Dupã cum noteazã ºi cei de
la engadget.com, ca sã vã faceþi
o idee despre cât de mult þine
Intel la conceptul de Ultrabook,
anul acesta urmeazã sã avem
parte de 75 de lansãri de noi modele
bazate pe Ivy Bridge ºi o mare parte
dintre ele mai mult ca sigur îºi vor
face apariþia în premierã la Computex.
Rãmâne sã vedem în ce mãsurã
noile procesoare ºi îmbunãtãþiri tehnice vor afecta ºi preþurile Ultrabook-urilor ºi cât de sensibili vor fi
userii la astfel de modificãri.(O.M.)
www.yahoo.com

GÂNDURI
ÎN TREACÃT...
Fereºte-te, cât vei trãi, sã judeci oamenii dupã cum aratã.
Iubirea sincerã ºi profundã nu
are nevoie de vorbe multe!
O iubire pe care eºti nevoit sã
o pãstrezi nu valoreazã nimic.
Oamenii ne dau uneori visuri,
dar viaþa ni le spulberã.
Dorul doare, însã nu se vindecã... Aspirina poate face ceva mai
mult.
Unele bucurii nu semnificã
nimic în spatele unor dezamãgiri.
ªi disciplina este fãcutã pentru a primi o tentaþie mai mare în
schimbul ei.
Dincolo de mâine e speranþa.
Toþi oamenii se aseamãnã prin
cuvinte, numai faptele îi deosebesc.
Istoria unei poveºti de iubire
este într-un fel drama luptei sale
cu timpul.
Mulþi se leagã la ochi numai
pentru a spune cã e întuneric.
Îþi petreci cea mai mare parte
a vieþii fãcând ce nu trebuie, iar o
bunã parte a ei, nefãcând nimic.
Colonel (r.) ªtefan MITINCU
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SARATOGA, un vehicul tactic uºor al Armatei SUA
Saratoga este un vehicul tactic uºor, dezvoltat de compania Navistar Defence. Vehiculul a fost proiectat pentru
a umple golurile care apar în comparaþiile fãcute dintre un
Humvee ºi alte vehicule asemãnãtoare.
În luna octombrie a anului 2011, Navistar Defence a
lansat Saratoga cu ocazia simpozionului anual al Asociaþiei Statelor Unite ale Americii pe probleme de tehnicã
militarã. În luna martie a anului urmãtor, însã, a fost
înscris în programul de dezvoltare al vehiculelor tactice
uºoare, în sensul de-al înlocui treptat pe îmbãtrânitul
Humvee.
Saratoga este un vehicul multirol proiectat pentru a
oferi mobilitate ºi transportabilitate pentru trupele operaþionale în medii de luptã amenintãþoare.
Design-ul sãu este modular ºi permite alte îmbunãtãþiri prin integrarea unor sisteme compatibile. Platforma sa
flexibilã oferã constructorului posibilitatea de realizare a
unor modele la un preþ relativ scãzut pentru satisfacerea
cerinþelor clienþilor. Varianta standard a fost modificatã
pentru a veni în întâmpinarea condiþiilor impuse de programul de dezvoltare mai sus amintit.
Compartimentul motorului de aflã poziþionat în faþa
vehiculului, în centru este locul echipajului, iar în spate
este dispus un compartiment gen cargo. A fost proiectat
pentru 4 pasageri ºi un trãgãtor. Saratoga are o lungime de
5,7 metri, o lãþime de 2,4 metri ºi o înãlþime de 2,1 metri.
Greutatea sa este de 6,7 tone ºi poate transporta o încãrcãturã suplimentarã de 3,2 tone. De asemenea, este capabil sã tracteze piese uºoare de artilerie.
Vehiculul Saratoga este compatibil cu mai multe sisteme de armament. În acest sens, el poate fi îmbunãtãþit

Semnal

cu o mitralierã de 7,62mm ce este
montatã deasupra cabinei sau cu un
lansator automat de grenade de
40mm. Nu lipseºte nici staþia telecomandatã de control al armamentului.
Motorul este turbo diesel MaxxForce D6.0L V8 -, fiind proiectat de aceeaºi companie. Vehiculul
protejeazã echipajul împotriva minelor ºi dispozitivelor explozive improvizate, dar ºi altor ameninþãri de
acest fel. Blindajul este, fie ceramic,
fie metalic.
Kitul de protecþie se aflã la limita
superioarã a calitãþii, fãrã a sacrifica
nici un procent în ceea ce priveºte
capacitatea de transportare, performanþa în teren ºi manevrabilitatea.
Chiar ºi în varianta standard, vehiculul este echipat cu un sistem de stingere a incendiilor.
Proprietatea care se referã la rezistenþa vehiculului Saratoga a fost testatã cu succes de
constructor, soluþia salvatoare fiind datã de combinarea
unor elemente specifice tehnologiei de fabricare, structurii vehiculului ºi formei deosebite.
În plus, motorul este cuplat de o cutie de 6 viteze cu
transmisie automatã, care dezvoltã 340 de cai putere. Alimentarea cu combustibil este controlatã de un modul electronic.
De-a lungul testelor efectuate, Saratoga a parcurs

Instrucþia altfel

Procesul continuu de transformare ºi adaptare a forþelor armate din întreaga lume la realitãþile societãþii de azi ºi ale teatrelor de operaþii a dus la
creºterea rolului subofiþerului, maistrului militar ºi soldatului gradat profesionist, proces care a contribuit la eficientizarea acþiunilor militare, ca parte
a canalului de sprijin pentru susþinerea actului de comandã ºi îndeplinirea
misiunilor asumate.
Organizarea Competiþiei Subofiþerului/Soldatului Anului 2012, ce va
avea loc de aceastã datã la Craiova, are ca scop selecþionarea celui mai bine
pregãtit militar care sã reprezinte structura din care face parte în toate etapele
de desfãºurare pânã la nivelul Forþelor Terestre. Schimbul de experienþã dintre participanþi este foarte important, mai ales cã, militarii înscriºi la linia de
start provin din unitãþi diferite, cu misiuni specifice. Probele competiþiei sunt
orientative, acestea putând fi modificate, simplificate sau completate, dar
totul pleacã de la cunoºtinþele acumulate, comportament, condiþia fizicã ºi
pregãtirea militarã generalã ale fiecãrui concurent în parte.
Doar astfel poate fi ales acel luptãtor capabil sã conducã, sã instruiascã ºi
sã motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea misiunilor ce le
revin, generând în mod real ºi obiectiv, fenomenul performanþã.
Te provocãm, Oriunde, Oricând, sã fii primul”

peste 40.000 de kilometri, demonstrându-ºi astfel mobilitatea superioarã. Suspensia este pe aer ºi permite o gardã
la sol variabilã în funcþie de terenul traversat. Poate fi
aeropurtat sau depozitat în compartimentul special al navelor de rãzboi. Raza de întoarcere este de 1,3 metri, iar
panta pe care o poate ataca este de 60%. De asemenea,
este capabil sã traverseze o zonã cu apã având adâncimea
de pânã la 0,76 metri.
Traducere Cristina FRATU

Ziua paraºutiºtilor militari
La 10 iunie 2012, se
împlinesc 71 de ani de
la înfiinþarea primelor
structuri de paraºutiºti
din România. Faptele
ostaºilor paraºutiºti au
intrat pentru totdeauna
în „Cartea de aur a eroilor neamului” ºi au înscris astfel o memorabilã paginã de eroism ºi glorie militarã.
Militarii paraºutiºti se mândresc cu tradiþia lãsatã
de înaintaºi ºi, zi de zi, adaugã noi pagini la istoria lor.
Le dorim un cer senin, atât pe timpul misiunilor, cât
ºi în sufletele lor.
La mulþi ani!
La Monumentul paraºutiºtilor militari de la Televiziunea românã, militarii Batalionului 495 Infanterie
„ªtefan Soverth” au organizat un ceremonial religios ºi
au depus coroane de flori în memoria înaintaºilor. (P.I.)

„Steagul e România”
Drapelul de stat al României reprezintã filozofia culturii ºi civilizaþiei neamului românesc. De peste un secol ºi
jumãtate, România are ca simbol Tricolorul. Ca semn simbolic distinct al statului nostru, care conþine trei culori: roºu,
galben ºi albastru, dispuse vertical, din
care ultima este amplasatã lângã lance.
Cel mai îndepãrtat strãmoº al actualului drapel este cel al dacilor. Ei fiind
„cei mai drepþi ºi mai viteji dintre traci”aºa cum i-a caracterizat Herodot - aveau
un respect deosebit pentru drapelul lor.
Acesta, având formã de ºarpe cu cap de
lup, cu gura deschisã, producea pe timpul bãtãliei, un ºuierat care-i îmbãrbãta
pe luptãtori ºi-i înfricoºa pe duºmani.
Mai târziu, în epoca feudalã, steagurile româneºti aveau aplicate stemele co-

respunzãtoare fiecãrei regiuni. Dupã
1834, mai întâi în Muntenia ºi apoi în
celelalte principate se adoptã tricolorul.
Roºu, galben ºi albastru sunt culorile sub
care revoluþionarii de la 1848 au luptat
pentru emanciparea socialã ºi naþionalã,
pentru scuturarea asupririi feudale ºi
otomane.
Unirea Principatelor de la 1859 a însemnat ºi adoptarea tricolorului ca
drapel de stat. Cu acest prilej, domnitorul Alexandru Ioan Cuza preciza: „Steagul e România, acest pãmânt binecuvântat al patriei stropit cu sângele strãbunilor noºtri ºi îmbelºugat cu sudorile muncitorilor. El este familia, ogorul fiecãruia, casa în care s-au nãscut pãrinþii ºi unde se vor naºte copiii noºtri”. Valoarea
de simbol a drapelului de stat, de-a lun-

gul istoriei a dat tot mai multã expresie
aspiraþiei poporului spre libertate ºi
independenþã. În drapel, oamenii s-au
obiºnuit sã vadã tot ceea ce a avut mai
bun poporul, faptele memorabile ale
înaintaºilor. Roºul este culoarea fiilor
pãmântului românesc. Galbenul redã su-

gestiv bogãþiile patriei, holdele sale, generozitatea naþiunii. Culoarea albastrã simbolizeazã hotãrârea României de a trãi în armonie cu
toate statele iubitoare de pace. Armonia celor trei culori
trezeºte sentimentul curajului ca început al biruinþei,
mãreþia moralã ºi pilda de
omenie a celor care au pus
în slujba þãrii onoarea, recunoºtinþa ºi mândria de a fi
români.
Prin Constituþia din
1991, în capitolul „Simboluri naþionale”,
art.12, alin.(1), se prevede cã: „Drapelul
României este tricolor, culorile sunt aºezate vertical, în ordinea urmãtoare: albastru, galben, roºu”, iar prin Legea nr.
75, din 16 iulie 1994, s-a adoptat ca zi a
Drapelului data de 26 iunie. (P.I.)

Ne-am informat pentru dumneavoastrã

Viitoarele grade ale soldaþilor-gradaþi profesioniºti
În domeniul militar, ºi nu numai, de-a lungul
istoriei, s-a cristalizat, în ceea ce priveºte ierarhia
ºi uniformele militare, o serie de principii care sã
diferenþieze oamenii în funcþie de titlurile ºi
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rangurile avute. Unul dintre primii oameni care a
utilizat termenul „ierarhie” a fost Aeropagit, cel
care a folosit cuvântul în contextul unei ierarhii
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rivat din cuvintele greceºi ieros – sacru ºi arho regulã), înþelegem cã acesta presupune un sistem
de ranguri pentru a clasifica oameni ºi lucruri,
unde fiecare element al sistemului e subordonat
unui alt element.
Ierarhia poate veni, direct sau indirect, pe
unitãþi ºi categorii de personal, vertical sau orizontal, ºi presupune o diferenþiere. De aceea, s-a
impus, de-a lungul istoriei, cel puþin pentru militari, crearea gradelor purtate pe epolet, pe mânecã sau la bonetã.
Suporþii cu însemnele de grad sunt accesorii

tar ºi pentru fiecare categorie de forþe ale unei
armate.
Conform noului proiect cu privire la gradele
soldaþilor-gradaþi profesioniºti din Armata României, aceºtia se vor împãrþi în: fruntaºi, caporali
clasa a III-a, caporali clasa a II-a ºi caporali clasa
I.
Suportul cu însemnele de grad pentru soldaþii-gradaþi profesioniºtis se poartã, atât la þinuta de oraº ºi serviciu, cât ºi la þinuta de instrucþie,
pentru militarii din forþele terestre ºi aeriene, pe
umãr, iar pentru forþele navale, pe mânecã.
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