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MESAJUL ªEFULUI STATULUI MAJOR
AL FORÞELOR TERESTRE ADRESAT
CU PRILEJUL ÎNCEPERII NOULUI AN DE INSTRUCÞIE

Anul 2004 ne-a oferit satisfacþia recunoaºterii eforturilor de aplicare
a procesului de reformã, concretizatã prin integrarea României în Alianþa
Nord-Atlanticã.
La obþinerea acestui succes a contribuit ºi personalul militar ºi civil
din structurile Statului Major al Forþelor Terestre.

KAKI 100%
Militarii Batalionului 300 Infanterie pregãtiþi pentru misiune
În a doua perioadã a anului trecut, Batalionul 300 Infanterie a
desfãºurat o gamã diversã de activitãþi care au vizat, în principal,
operaþionalizarea structuralã ºi acþionalã a unitãþii. În acelºi timp,
unitatea a fost dotatã cu tehnicã de luptã nouã, performantã, astfel încât, sã-ºi poatã îndeplini misiunile la standardele ºi nivelul
structurilor similare din armatele Alianþei.
Militarii din compunerea subunitãþilor sunt ambiþioºi ºi dornici de afirmare. Abordeazã cu responsabilitate problemele, iar
nivelul de pregãtire ºi cunoºtinþele acumulate îi recomandã ca
fiind militari foarte buni.

DIN LUMEA MILITARÃ
Primul rãzboi ruso-cecen: 1994-1996

FORÞELE PARTICIPANTE STRATEGII ªI TACTICI
Ruºii estimaserã forþele lui Dudaev la aproximativ 11 – 12.000 de rebeli,
compuse din: voluntari sosiþi din Daghestan ºi din alte zone ale Caucazului
de Nord, ce-ºi formaserã propriile unitãþi. Dudaev spunea despre aceºtia cã
„erau rãspunzãtori în faþa lui Alah, pentru ceea ce fãceau ºi nu în faþa lui”;
mercenari din republicile Caucazului de Nord, þãrile Baltice, Ucraina ºi mujahedini afgani din Azerbaidjan, Iordania ºi chiar ruºi.

UNIVERS SPIRITUAL
“Un gigant al Renaºterii”
În istoria oricãrei culturi naþionale existã
momente de strãlucire realizate de acele spirite
de sintezã artisticã, de acele personalitãþi care
au puterea sã adune, ca într-un fascicul de
luminã excepþionalã, strãdaniile mai multor generaþii de creatori. Aceste personalitãþi de geniu
dispun de un cumul de virtuþi înnãscute, care nu numai cã îi singularizeazã în peisajul epocii, dar îi transformã în catalizatori, în vectori cu
valoare integratoare peste timp. Unul dintre aceºti oameni exemplari,
cu vocaþia geniului ºi sintezei, care a dãruit muzicii româneºti acea
inconfundabilã individualitate artisticã, este George Enescu.
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O privire indiscretã sub
scoarþa bãtrânei Terra

Speranþe p e n t ru n o u l a n
Chiar dacã 2004 s-a încheiat cu o catastrofã naturalã în Asia de Sud ºi Sud-Est,
cu amplificarea situaþiilor conflictuale în Irak,
Nepal, Ecuador, Arabia Sauditã, Uzbekistan,
Zimbabwe, cu semnarea unui “Acord final de
pace” în Sudan, noi, oamenii de rând
începem noul an cu speranþe ºi cu gândul cã
ne va fi mai bine.
Chiar dacã era o vreme când nu dãdeam
prea mare importanþã trecerii anilor, acum nu
ºtiu ce se întâmplã, dar, parcã se comprimã
totul. Timpul trece prea repede ºi eu nu
reuºesc sã fac tot ceea ce mi-am propus...
Chiar dacã, uitându-mã în urmã, uneori,
mai apare câte o umbrã care e gata sã
întunece totul, eu îmi doresc ca oamenii “sã

creascã” de la un an la altul ºi ca, odatã ce au
acumulat noi experienþe, sã priceapã cã ºi cei
de lângã ei îºi doresc sã se þinã seama de
nãzuinþele lor, precum ºi de faptul cã noi, toþi
“tragem la acelaºi jug”.
Eu rãmân optimist, cu riscul de a mi se
spune cã sunt naiv ºi cred, cã toþi oamenii se
pot schimba ºi cã se vor apuca de muncã
serioasã ºi temeinicã. Mai ºtiu cã avem de
lucru în ceea ce priveºte schimbarea mentalitãþilor ºi cã “imaginaþia, ºmecheria ºi ingeniozitatea - specifice românului - vor trebui
orientate spre fãgaºul pozitiv ºi impregnate cu
seriozitate ºi cu rãspundere”.
Plecând de la cele de mai sus, mi-am propus, încã o datã, sã am încredere în oameni ºi

îmi doresc ca OMUL din ei sã priceapã cã nu
i se cuvine lui totul.
Sper ca anul acesta sã fim mai bogaþi spiritual ºi sã depãºim amãrãciunile situaþiilor
trãite, iar omul moral sã se ridice deasupra
celui trupesc. De asemenea, îmi doresc sã fim
mai dinamici ºi sã nu aºteptãm doar inspiraþia
din “ceasul al doisprezecelea” sau “mintea de
pe urmã” a românului. Ar trebui sã reflectãm
mai mult la ceea ce facem.
Aºa cum eu mi-am propus o serie de
lucruri pentru acest an, ºi îmi doresc ca ele sã
se realizeze, cred cã toþi ceilalþi fac la fel. Consider cã este normal sã fie aºa. ªi, totuºi, mã
întreb: oare e posibil?
Maior Ion PAPA LEÞ
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ACTUALITATEA
PE SCURT

1 Decembrie - o zi a tuturor românilor

SUA: Alegerile din Irak pe 30 ianuarie. Statele
Unite au reafirmat cã doresc respectarea datei de 30 ianuarie pentru desfãºurarea alegerilor generale irakiene,
dupã ce ministrul irakian al Apãrãrii, Hazem Chaalane, a
fãcut referire la o posibilã amânare. IRAK: Guvernatorul Bagdadului asasinat. Guvernatorul Bagdadului,
Ali al-Haidri, ºi unul dintre paznicii sãi a fost asasinat de
persoane înarmate, în capitala irakianã, au anunþat surse
din poliþie, transmite BBC News Online. Gruparea lui
Zarqawi a revendicat asasinatul. CUBA: Relaþii diplomatice. Guvernul cubanez a decis restabilirea relaþiilor
diplomatice cu opt þãri membre ale Uniunii Europene
care au încetat sã mai invite disidenþi cubanezi la recepþiile organizate de ambasadele lor, la Havana. Cele opt
state cu care Cuba a normalizat relaþiile sunt: Franþa,
Marea Britanie, Germania, Italia, Austria, Grecia, Portugalia ºi Suedia. SUA: Consilieri militari în Irak. Generalul George Casey, comandantul trupelor americane
din Irak, intenþioneazã sã trimitã alte câteva sute de consilieri militari americani care sã lucreze cu unitãþi ale
armatei irakiene, pentru a facilita retragerea forþelor
americane din Irak. ORIENTUL MIJLOCIU: Trafic
de arme. Cinci rachete sol-aer au fost introduse în Fâºia
Gaza prin tuneluri utilizate pentru contrabanda cu arme,
a declarat ºeful Shin Bet (serviciul israelian de securitate
internã), Avi Dichter, citat de pagina electronicã a cotidianului Haaretz de marþi, 4 ianuarie. GERMANIA:
Tabere al-Qaida. Aproximativ 70.000 de persoane au
fost antrenate în taberele reþelei al-Qaida, în special, în
Afganistan, a declarat un comisar al poliþiei germane,
audiat în calitate de martor în faþa Curþii de Apel din
Hamburg, a relatat AFP. SUA: Detenþie pentru
teroriºti. Administraþia americanã pregãteºte planuri
pentru menþinerea în detenþie pe termen nelimitat a persoanelor suspectate de terorism pe care nu vor sã le
elibereze sau sã le remitã instanþelor americane sau
strãine. Pentagonul ºi CIA au cerut Casei Albe sã ia o
decizie privind condamnarea la închisoare pe viaþã a suspecþilor deþinuþi de armatã ºi de serviciile de spionaj.
IRAN: Avioane americane. Avioane americane care
au plecat de la baze din Afganistan ºi Irak au pãtruns, în
mai multe rânduri, în spaþiul aerian iranian, a informat
presa localã, citatã de AFP. Alte informaþii aratã cã acest
incident a urmat unei recente încãlcãri a spaþiului aerian
iranian de avioanele militare F-16 ºi F-18, care au survolat provincia Khuzestan (sud-est), situatã la frontiera
cu Irakul. RUSIA: Ce n-a vãzut Parisul! Rusia ºi
China intenþioneazã sã organizeze, în a doua jumãtate a
anului 2005, ample manevre militare pe teritoriul chinez,
a anunþat serviciul de presã al Ministerului rus al
Apãrãrii, citat de RIA Novosti. Manevrele, la care vor lua
parte un mare numãr de militari ºi tehnicã de luptã, se vor
desfãºura în apropierea graniþelor cu alte þãri, iar planurile detaliate ºi programul exerciþiilor sunt în curs de
elaborare. ISRAEL: Aplicaþii aeronavale comune.
Israelul, Statele Unite ºi Turcia vor participa, la jumãtatea
lunii ianuarie, la manevre aeronavale comune,
desfãºurate în apele internaþionale, în largul coastelor
israeliene, relateazã AFP. La manevre vor participa elicoptere, avioane de recunoaºtere ºi nave ale forþelor maritime ale celor trei þãri. (D.A.)

În cadrul manifestãrilor dedicate Zilei
Naþionale a României în garnizoana Craiova, miercuri, 1 decembrie, în centrul
municipiului s-a desfãºurat un ceremonial
militar-religios care a marcat începutul
acestei zile a tuturor românilor.
Ceremonialul a început la ora 10.00,
când oficialitãþile locale ºi invitaþii lor au
primit onorul de la militarii
aflaþi în compunerea gãrzii de
onoare. Intonarea Imnului de
Stat ce a urmat acestui moment a
fost succedatã de un TE DEUM
þinut în cinstea eroilor neamului
ºi care a fost oficiat de un sobor
de preoþi împreunã cu arhiepiscopul Craiovei ºi mitropolit al
Olteniei, Înalt Prea Sfinþia Sa
Teofan SAVU. În continuare au
fost susþinute alocuþiuni de cãtre
prefectul judeþului Dolj, primarul municipiului Craiova ºi
de cãtre comandantul garnizoanei, dl. col.
dr. Virgil BÃLÃCEANU. Depunerea de
coroane la monumentul „Mihai Viteazul ”
din centrul Craiovei a precedat defilãrii
gãrzii de onoare ºi concertului susþinut de
fanfara militarã a garnizoanei, moment care
a reprezentat ºi finalul manifestãrii din
Cetatea Bãniei.
La acest ceremonial, garnizoana Craiova a fost reprezentatã de militarii Brigãzii 2
Infanterie Uºoarã „Rovine”, care a partici-

pat, în afara gãrzii de onoare, a celei la
Drapel ºi a celei de la monumentul „Mihai
Viteazul” cu un numãr de aproximativ 300
de ofiþeri, maiºtrii militari, subofiþeri ºi
gradaþi profesioniºti.
Ziua de 1 decembrie s-a încheiat la Cercul Militar Craiova când oficialitãþile
oraºului ºi invitaþii acestora au participat la

oficierea deschiderii Sãlii de tradiþii a
Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã „Rovine”, una
din marile unitãþi ale Armatei Române cu o
foarte bogatã istorie care moºteneºte tradiþiile de luptã ale Brigãzii 2 Moto “Rovine”,
ulterioare Brigãzii 2 Mecanizate „Rovine”
ºi ale Diviziei 2 Mecanizate “Mihai
Viteazul”, ce îºi trage obârºia din trecutul
îndepãrtat al regimentelor de dorobanþi,
înfiinþate în 1830 din pandurii Olteniei, ai
cãror ofiþeri ºi subofiþeri au sprijinit Re-

65 de ani de existenþã

Batalionul 21 Vânãtori de Munte
Cu ocazia aniversãrii
SCURT ISTORIC
a 65 de ani de la înfi- Înfiinþat la 31 ianuarie 1940 conform
inþarea Batalionului 21
Vânãtori de Munte, sâm- Ordinului Marelui Stat Major nr.20571;
- A participat la cel de-al doilea rãzboi monbãtã, 29 ianuarie 2005, în
în campaniile din Caucaz, Crimeea,
garnizoana Predeal vor dial
Cehoslovacia;
avea loc festivitãþile de
- Desfiinþat în 1946 conform Ordinului
sãrbãtorire a acestui Marelui Stat Major nr. 51337;
eveniment important din
- Reînfiinþat la 1 noiembrie 1964 prin
viaþa unitãþii.
ordinul Marelui Stat Major nr. CL 001196;
Programul
acti- B.21 V.M. devine unitate de elitã a armatei
vitãþilor ce se desfãºoarã române, participând dupã 1989 la numeroase
cu ocazia zilei batalionu- activitãþi de pregãtire în comun cu militari din
lui începe la ora 9.00 cu armatele strãine;
- 2000 - desemnat pentru participarea la
primirea invitaþilor. Apoi,
la 11.00 pe stadionul misiuni PfP;
- 2004 - Pus la dispoziþia forþelor NATO ca
unitãþii se va desfãºura forþã dislocabilã în teatre de operaþii.
ceremonialul militar, apoi
va avea loc prezentarea tehnicii ºi un exerciþiu demonstrativ.
Între 13.30 ºi 14.30, în holul comandamentului se va lansa cartea “Istoria Batalionului 21 Vânãtori de Munte” ºi se vor înmâna diplome ºi plachete
omagiale.
Începând cu 14.30, în sala de festivitãþi, invitaþii vor participa la un dineu
oferit de comandantul batalionului. (P.I.)

voluþia de la 1848.
Cu acelaºi prilej, la Cercul Militar a
avut loc vernisajul unei expoziþii filatelice,
sub genericul „Ctitori ai Marii Uniri” ºi al
vitrinei de carte „Alba Iulia- Adunarea
istoricã a neamului”. Tot dedicat Marii Uniri
a fost ºi Salonul Naþional de Artã
Fotograficã, deschis între 1 ºi 10 decembrie
la Cercul Militar Craiova.
A fost o zi plinã de semnificaþii, menitã
parcã sã sublinieze cã marea sãrbãtoare a
tuturor românilor reprezintã cel mai important reper istoric al acestui meleag românesc
ce îºi întinde amintirile peste un arc de timp,
de mai bine de douã milenii. Momentul
eroic al înfãptuirii Marii Uniri are în spate o
întreagã epopee eroicã, al cãrei principal
personaj este poporul român ºi Armata sa.
Bornele eroismului ºi jertfei româneºti
nu se opresc la Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz,
nici la Þiganca, la Cotul Donului, Stalingrad, Sfântul Gheorghe, Oarba de Mureº,
Budapesta, Munþii Tatra sau Zvolen. Nici la
Kandahar sau Nassiriah. Ele vor fi oriunde o
va cere þara ºi trebuie respectate ºi cinstite
de-a pururi cât va fi neamul românesc.
Pentru ei, înaintaºii noºtri, pentru noi,
cei de-acum ºi pentru cei ce vor veni, am
fost acolo sã sãrbãtorim ºi sã spunem
împreunã „La mulþi ani români, La mulþi ani
România!”
Locotenent George COMAN

Un an plin
de realizãri!

Colectivul redacþiei mulþumeºte tuturor celor care,
cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori ºi a Anului Nou au avut un
gând bun pentru “Curierul ARMATEI”. Totodatã, cu
acest prilej, vã cer scuze, în numele redacþiei ºi al meu
pentru întârzierile apãrute cu privire la expedierea ziarului. Promitem cã în acest an vom remedia ºi acest neajuns.
Mulþumim, de asemenea, pentru urãrile ºi felicitãrile
trimise de domnii: gl.mr.dr. Mihai PALAGHIA, gl.bg.dr.
Ion BÂRLOIU, gl.bg. Ion PÂLªOIU, gl.bg.dr.ing. Ilie
GÂÞÃ, gl.bg. Traian NISTOR, col.dr. Gheorghe
JILAVU, col.dr. Virgil BÃLÃCEANU, col.dr. Vasile
TUTULA, col. Vasile GHINEA, col. Gheorghe IRIMIA,
col. Ion-Georgicã BOLTINESCU, lt.col. Leon-Iosif
GRAPINI, lt.col. Aurel BANDRABUR, lt.col. Mihai
SICÃ, lt.col. Iulian IORDACHE, lt.col. Constantin
SIMION, lt.col. Tudor CURINIAN, mr. Daniel
PETRESCU.
Tuturor, vã dorim ca acest an sã vã aducã sãnãtate,
multe bucurii ºi împliniri, belºug în casã, pace ºi liniºte
în suflet!
La mulþi ani!
Maior Ion PAPALEÞ

Întâlnirea informalã cu ºefii de direcþii ºi structuri din M.Ap.N.

Marþi, 4 ianuarie a.c., ministrul apãrãrii naþionale, domnul
Teodor Atanasiu ºi ºeful Statului Major General al Armatei
României, general dr. Eugen Bãdãlan, au participat la o întâlnire
informalã cu ºefii direcþiilor ºi structurilor centrale din subordine, având ca obiectiv principal cunoaºterea domeniilor de
activitate precum, ºi a modului de îndeplinire a misiunilor de
cãtre fiecare dintre acestea.
Întâlnirea – dupã cum preciza ministrul apãrãrii – a fost destinatã unei mai bune fundamentãri a obiectivelor pe care le are de
îndeplinit Armata României în perspectiva imediatã ºi a
elaborãrii unei planificãri eficiente în domeniul militar pentru
perioada urmãtorilor patru ani.
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Astfel, fiecare dintre participanþi a prezentat ministrului
apãrãrii naþionale structura organizatoricã a departamentului pe
care îl conduce, încadrarea cu personal, cadrul normativ care îi
reglementeazã activitatea, precum ºi modul de relaþionare cu
celelalte structuri.
A fost reliefatã, în context, necesitatea unor adaptãri ale
cadrului legal de funcþionare al instituþiei, în sensul unor resubordonãri ºi reorganizãri ale structurilor, menite sã fluidizeze circuitul informaþional ºi sã asigure un management performant al
fiecãrui domeniu de activitate.
Au mai fost discutate, de asemenea, probleme curente ale
activitãþii instituþiei, care vizeazã aspecte referitoare la
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îmbunãtãþirea actului decizional.
La încheierea ºedinþei, domnul Teodor Atanasiu a dispus
întocmirea documentelor legale necesare transpunerii în practicã
a problemelor discutate. “O atenþie deosebitã – spunea ministrul
apãrãrii – trebuie acordatã informãrii permanente a publicului
asupra tuturor deciziilor care se vor lua, în general, ºi, în mod
deosebit, cu privire la hotãrârile care se referã la cheltuirea fondurilor alocate prin bugetul de stat”. Ministrul apãrãrii a ordonat
responsabililor în domeniu sã acorde o atenþie sporitã relaþiei cu
reprezentanþii mass-media române ºi internaþionale.
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MESAJUL ªEFULUI STATULUI MAJOR AL FORÞELOR TERESTRE
ADRESAT CU PRILEJUL ÎNCEPERII NOULUI AN DE INSTRUCÞIE

Anul 2004 ne-a oferit satisfacþia
recunoaºterii eforturilor de aplicare a procesului de reformã, concretizatã prin integrarea
României în Alianþa Nord-Atlanticã.
La obþinerea acestui succes a contribuit ºi
personalul militar ºi civil din structurile Statului Major al Forþelor Terestre.
Seriozitatea doveditã ºi participarea dvs.
cu rezultate deosebite la desfãºurarea în
condiþii optime a procesului de instruire, la
derularea, nu fãrã greutãþi ºi sacrificii, a
reformei sistemului militar, la operaþiile militare din afara graniþelor þãrii precum ºi la
exerciþii ºi iniþiative regionale, au contribuit
la realizarea unei imagini pozitive ºi la con-

solidarea credibilitãþii noastre în raporturile
cu armatele moderne.
Anul 2005, ne gãseºte într-un stadiu
avansat de implementare a unor proiecte
importante de restructurare ºi modernizare a
forþelor terestre, de adoptarea ºi implementare a standardelor militare NATO în
toate domeniile de activitate, de continuare a
participãrii în diferite teatre de operaþii.
În acest context deosebit de complex, cu
ocazia începerii unui nou an de instrucþie, cer
întregului personal, de la soldat la general, sã
dea dovadã de implicare, ataºament ºi loialitate în îndeplinirea atribuþiilor funcþionale, sã
foloseascã cu eficienþã resursele umane,

materiale ºi financiare la dispoziþie, pentru
îndeplinirea prioritãþilor stabilite prin Forþa –
obiectiv 2007.
Mã bazez pe experienþa personalului din
fiecare structurã, care, valorificatã fãrã rezerve, sincronizatã cu prospeþimea ºi elanul
tinerilor ofiþeri, maiºtri militari, subofiþeri ºi
militari angajaþi pe bazã de contract, sub
directa îndrumare a comandanþilor, vor permite realizarea standardelor de performanþã
propuse.
Cer tuturor organizarea corespunzãtoare a
instrucþiei ºi a celorlalte activitãþi planificate,
evaluarea realistã, corectã ºi eficientã a
îndeplinirii
obiectivelor
stabilite,

desfãºurarea tuturor activitãþilor în condiþiile
respectãrii legilor þãrii ºi regulamentelor militare, întãrirea disciplinei ºi creºterea profesionalismului tuturor categoriilor de personal.
Vã doresc succes în activitatea deosebit de
importantã pe care o desfãºuraþi, în procesul
de instruire menit sã conducã la realizarea
unor forþe credibile, capabile sã acþioneze în
deplinã compatibilitate cu structurile similare
aparþinând armatelor celorlalte state membre
NATO.
ªEFUL STATULUI MAJOR
AL FORÞELOR TERESTRE
General-locotenent dr. Sorin IOAN

Brigada 2 Infanterie Uºoarã

Trei imperative pentru noul an de instrucþie

Trei ianuarie a fost un început de an, plin de speranþe ºi,
credem noi, plin de realizãri. La Craiova, locul de baºtinã
al uneia dintre cele mai virtuoase mari unitãþi din armata
României, Brigada 2 Infanterie Uºoarã “Rovine”, într-un
cadru festiv, a avut loc deschiderea oficialã a noului an de
instrucþie.

Festivitatea de deschidere s-a desfãºurat în
incinta cazãrmii unui batalion de infanterie ºi au
participat toate unitãþile ºi subunitãþile subordonate Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã “Rovine”.
Comandantul brigãzii, domnul colonel dr.
Virgil BÃLÃCEANU, în cuvântul sãu, a þinut, în
primul rând, sã ureze tuturor militarilor un sincer
„La mulþi ani!” ºi numai împliniri alãturi de cei
dragi.
Domnia sa a precizat cã va fi un an solicitant,
ca de altfel ºi ceilalþi ani din viaþa Brigãzii 2
Infanterie Uºoarã „Rovine”, un an ale cãrui
solicitãri sunt legate de executarea unor misiuni
în teatrele de operaþii din afara þãrii, de
îndeplinirea misiunilor de pregãtire pentru luptã,
de educaþie.
„Am convingerea cã aºa cum aþi rãspuns ºi
în anii anteriori la solicitãrile diverse, complexe, aºa veþi
rãspunde ºi, în acest an, cu aceeaºi bravurã – ºi nu
exagerez cu nimic când zic „bravurã” – caracteristicã
Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã pe care voi o reprezentaþi. Voi
reprezentaþi baza existenþei brigãzii” a subliniat coman-

dantul marii unitãþi.
Colonelul BÃLÃCEANU a þinut sã precizeze cã tehnica militarã din dotare o avem fiecare în responsabilitatea
noastrã ºi, de aceea, trebuie sã fie funcþionalã, operativã.
„Acest an vã va solicita în ceea ce sã însemne Mai pot,
„mai pot” la pregãtire fizicã, „mai pot” la ºedinþele de
pregãtire psihicã, „mai pot” la ceea ce înseamnã fizicul
meu, trupul meu în faþa unor cerinþe. Mai demonstrez cã
sunt bine instruit ºi cã am cunoºtinþe de tacticã generalã ºi
de specialitate, „demonstrez” cã desfãºor activitãþi individuale sau la nivel grupã, pluton sau companie în lupta
antiteroristã, „demonstrez” cã sunt luptãtor ºi comandant
într-o brigadã de elitã, cum este Brigada 2 Infanterie
Uºoarã „Rovine”. Mai vorbesc. Mai vorbesc limba
englezã, pentru cã este o solicitare pentru tot corpul profesionist din aceastã brigadã.”
În încheiere, comandantul brigãzii a cerut tuturor militarilor sã obþinã rezultatele cele mai bune la toate activitãþile ce le vor desfãºura în acest an de instrucþie ºi sã
împlineascã deviza brigãzii “Semper Victorious”.
Maior Renato NADOLU

Luptãtorii Dunãrii albastre

La jumãtatea lunii decembrie a anului 2004, la
Galaþi, s-a desfãºurat revista de front a militarilor
Batalionului 300 Infanterie care, timp de ºase luni,
vor acþiona, în cadrul misiunii “ENDURING
FREEDOM VI” din Afganistan. Comandaþi de
maiorul Adrian SOCI, militarii gãlãþeni îi înlocuiesc pe cei ai Batalionului 281 Infanterie, din
Râmnicu Sãrat, care se aflã în misiune din luna
iunie 2004.
Aceºti militari, au plecat în misiune cu
convingerea exprimatã de maiorul SOCI, cã
“fiecare picãturã de transpiraþie, fiecare emoþie ºi
fiecare trãire meritã, iar unitatea îºi va îndeplini
mandatul încredinþat, la acelaºi nivel ca cel al
structurilor similare din armatele statelor membre
NATO, comportându-se ºi acþionând ca o structurã a Alianþei”.
La ceremonie au participat: ministrul apãrãrii
naþionale (aflat în funcþie la acea datã), domnul
profesor dr. Ioan Mircea PAªCU, ºeful Statului
Major General, dl.gl.dr. Eugen BÃDÃLAN, ºeful
Statului Major al Forþelor Terestre, dl.gl.lt.dr.
Sorin IOAN, dl.gl.mr.dr. Teodor FRUNZETI,
comandantul Comandamentului 2 Operaþional
Întrunit, dl.gl.mr.dr. Mihai PALAGHIA, comandantul Corpului 1 Armatã Teritorial, cadre cu
funcþii de comandã din structurile care au pregãtit
acest batalion pentru executarea misiunii.
Alãturi de oficialitãþile militare au mai fost
Î.P.S. Casian, Episcopul Dunãrii de Jos, precum ºi
reprezentanþi ai administraþiei locale.
Dupã oficierea slujbei religioase de binecuvântare a celor ce participã la îndeplinirea misiunii, precum ºi a celor prezenþi la ceremonie, Î.P.S.
Casian le-a dãruit militarilor gãlãþeni icoana Sfântului Apostol Andrei – ocrotitorul României – “sãi însoþeascã, apere ºi ocroteascã”.
Batalionul 300 Infanterie va îndeplini, pe
durata celor ºase luni, misiuni de patrulare, de zi
ºi de noapte, în zona de responsabilitate, monito-

rizarea traficului auto pe comunicaþiile ce duc
spre Kandahar, asigurarea securitãþii unor convoaie, dar cea mai importantã misiune va fi paza
ºi securitatea bazei aeriene Kandahar.
Dupã desfãºurarea apelului solemn, invitaþii
au avut prilejul de a le adresa ostaºilor cuvinte de
apreciere ºi încurajare.
În cuvântul sãu, ºeful S.M.G. a reliefat atenþia
deosebitã ºi grija eºaloanelor superioare ale
armatei pentru susþinerea efortului participanþilor
la misiuni externe: “Cât veþi fi plecaþi sã aveþi certitudinea cã în þarã, aºa cum s-au organizat
lucrurile, familiilor voastre nu le va lipsi nimic.
Asigur, în acelaºi timp, familiile cã, cei ce vor
pleca în misiune, vor avea în teatru de operaþii tot
ceea ce le este necesar. În permanenþã, vom ºti tot
ce se întâmplã acolo ºi vom sprijini toate acþiunile”. În încheierea cuvântului, ºeful S.M.G. a
transmis familiilor militarilor caldele ºi
tradiþionalele urãri cu prilejul Anului Nou, iar
celor ce au plecat în misiune, ordinul: “Vã ordon
sã aveþi grijã de voi!”
Referindu-se la participarea militarilor
gãlãþeni la prima misiune în teatru, dl.prof.dr. Ioan
Mircea PAªCU aprecia nivelul de pregãtire atins,
exprimându-ºi încrederea cã militarii batalionului
se vor situa la nivelul de exigenþã, înalt, stabilit
anterior de contingentul pe care îl înlocuiesc.
Domnia sa afirma: “N-am nici cea mai micã
îndoialã cã veþi fi la fel de bine apreciaþi de aliaþii
voºtri. De asemenea, sunt la fel de convins cã cei
aflaþi la conducerea ministerului vor avea grijã de
dumneavoastrã, de familiile dumneavoastrã, astfel
încât, alte probleme sã nu figureze în preocupãrile
dumneavoastrã. Acolo nu aveþi decât o misiune:
aceea de a îndeplini tot ceea ce vi se traseazã de
cãtre comandanþi”. Referindu-se la securitatea
celor ce executã misiunile, domnia sa preciza:
“Nu trebuie decât sã vã gândiþi la misiunea
respectivã, la propria securitate, la modul cum vã

îndepliniþi sarcinile ºi sã vã întoarceþi acasã
teferi”. În încheiere, ministrul apãrãrii a mulþumit
familiilor prezente ºi le-a asigurat, încã o datã,
despre atenþia ministerului pentru securitatea
efectivelor ºi legãtura permanentã cu þara a celor
aflaþi în teatrele de operaþii.
Militarii au fost însoþiþi ºi însufleþiþi pe durata
pregãtirii misiunii de preotul militar Alexandru
TUDOSE. “Din luna septembrie am fost alãturi de
militari la toate exerciþiile pe care aceºtia le-au
desfãºurat pentru misiunea din Afganistan. În
cadrul acestor etape de pregãtire, am promovat
rugãciunea comunã, am rostit cuvântãri ºi chiar
am oficiat o Sfântã Liturghie sub cerul liber, la
Soveja. Acest lucru este unic pânã acum în
pregãtirea acestor misiuni, iar bucuria a fost mare

pentru cã, aproape întregul efectiv al batalionului
a participat. A fost un lucru extraordinar.
Preotul TUDOSE activeazã în armatã din anul
1998 la Comandamentul 2 Operaþional Întrunit, ºi
este “preocupat întotdeauna de o pastoraþie autenticã”. A ales clerul militar deoarece considerã cã
“militarii au nevoie de Dumnezeu (..), iar acum
(...) am decis sã le fiu alãturi ºi în Kandahar pentru a duce mesajul lui Dumnezeu – de pace, de
apropiere, de încurajare (...). Pe timpul misiunii
voi fi preocupat de pastoraþie (...) ºi voi contribui
la îmbogãþirea experienþei, cât ºi la dobândirea de
noi cunoºtinþe în plan profesional ºi spiritual, în
aprofundarea ºi perfecþionarea cunoºtinþelor de
limba englezã etc.
Maior Emanuel BÃRBULESCU
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Militarii Batalionului 300 Infanterie - pregãtiþi pentru misiune
În a doua perioadã a anului trecut, Batalionul
300 Infanterie a desfãºurat o gamã diversã de activitãþi
care au vizat, în principal, operaþionalizarea structuralã
ºi acþionalã a unitãþii. În acelºi timp, unitatea a fost

dotatã cu tehnicã de luptã nouã, performantã, astfel
încât, sã-ºi poatã îndeplini misiunile la standardele ºi
nivelul structurilor similare din armatele Alianþei.
Militarii din compunerea subunitãþilor sunt

“Familiile noastre
ne-au sprijinit permanent”

Cpt. Sorin CONSTANTINESCU
este onorat de faptul cã face parte din
Batalionul 300 Infanterie ºi cã pleacã
în misiunea aceasta de luptã, împotriva terorismului.
La baza hotãrârii sale au stat
pregãtirea minuþioasã, atât cea a subunitãþilor din compunerea companiei,
cât ºi cea personalã a cadrelor. “Toate
acestea s-au vãzut în perioada de
pregãtire pentru misiune care a necesitat un efort foarte mare deoarece

antrenamentele s-au fãcut în condiþii
apropiate celor din teatrul de operaþii
afgane.
Consider cã în acest moment sunt
pregãtit pentru a face faþã rigorilor
misiunii. Þinând seama de rezultatele
obþinute la evaluare, cred cã avem
capacitatea ºi pregãtirea necesarã
adaptãrii rapide la condiþiile aspre de
climã ºi teren din zona de desfãºurare
a viitoarelor acþiuni.
Permanent, eu ºi comandanþii de
subunitãþi o sã avem în vedere starea
de sãnãtate a subordonaþilor, astfel
încât, la terminarea misiunii, sã nu
avem probleme.
Sunt convins cã militarii sunt bine
instruiþi ºi cã vor face faþã situaþiilor
ce vor apãrea.
Toatã aceastã pregãtire pentru
executarea misiunii nu se putea face
fãrã ajutorul familiilor pe care le-am
simþit aproape ºi sunt convins cã le
vom simþi ºi acolo, departe de casã”.

ambiþioºi ºi dornici de afirmare. Abordeazã cu
responsabilitate problemele, iar nivelul de pregãtire ºi
cunoºtinþele acumulate îi recomandã ca fiind militari
foarte buni.

“Ne cunoaºtem calitãþile ºi nivelul pregãtirii”
Sunt cãpitan medic Nelu ALEXE. Aceastã
misiune este o experienþã ineditã ºi o provocare pentru mine, ca medic, atât din punctul de
vedere al simptomatologiei cât ºi al reacþiilor
oamenilor la stres ºi la anumite condiþii de mediu.
Totodatã, cred cã patologia este diversificatã mai ales cã, acolo, sunt condiþii speciale de a
cþiune, iar, specific pentru misiuni, este proble-

Rãspunderea de pe umerii unui instructor
Eu, plt.maj. Samoilã MUNTEANU, consider cã e de datoria mea sã servesc þara sub culorile drapelului în misiunea încredinþatã Batalionului 300 Infanterie de cãtre Parlamentul
României. Am pregãtirea ºi tot bagajul de
cunoºtinþe necesare îndeplinirii misiunilor în
cadrul detaºamentului “Enduring Frredom VI”.
De asemenea, mi-am pregãtit minuþios subordonaþii, deoarece, ca instructor, port pe umerii mei
rãspunderea aceasta. Plec în teatrul de operaþii cu
dorinþa de a contribui cât mai mult la ducerea la
bun sfârºit a misiunii încredinþate unitãþii mele.

“Vom fi la nivelul aºteptãrilor”
Locotenentul Eugen SOARE
este comandant de pluton infanterie. A terminat Academia Forþelor T
erestre în 1996 ºi a ales arma infanterie din “fragedã pruncie”. Mi-au
plãcut disciplina, armele ºi uniforma militarã. Consider cã pe
parcursul anilor de studiu, precum ºi în p
racticã,
am
acumulat
suficiente cunoºtinþe pe care o sã le p
ot folosi în aceastã misiune.
De asemenea, m-am strãduit, ca p
e timpul pregãtirilor sã le transmit toa
te cunoºtinþele ºi informaþiile necesare subordonaþilor mei pentru a înde
plini cu succes întreaga misiune.
Obiectivul principal este acela de
a ne face datoria, iar, la sfârºitul misiunii, sã ne întoarcem cu toþii teferi,

în þarã. ªtim cã acþionãm în cooperare cu militarii Alianþei ºi am convin
gerea, dupã cum ne-am pregãtit, cã o
sã fim la nivelul aºteptãrilor ºi investi
þiei fãcute în noi.

“Este de datoria mea
sã-mi depãºesc limitele”
Caporalul Daniel ANA a plecat în
misiune cu convingerea cã va face totul
pentru a reprezenta cu cinste tradiþia
Forþelor Terestre ºi culorile tricolorului naþional.
Considerã cã este momentul optim
pentru a-ºi demonstra calitãþile ºi cuno
ºtinþele profesionale acumulate. “Întotdeauna mai este loc pentru perfecþionare, iar opþiunea pentru aceastã
misiune constituie o etapã în continuarea carierei de militar profesionist.
Am încredere în camarazi. Ne-am
cunoscut mult mai bine pe durata lunilor de pregãtire ºi nu pot spune, totodatã, cã a fost uºor, dar nici greu nu pot
spune cã a fost. Ca militar profesionist, consider cã este de datoria mea
sã-mi depãºesc limitele. Pentru aceasta, mã pregãtesc în fiecare zi.

ma rezolvãrii situaþiilor ce apar, pe loc. Nu mai
existã posibilitatea de a îndruma pacientul în altã
parte, sau de a trimite o persoanã la farmacie. Ne
vom descurca cu resursele proprii.
Colectivul medical ce va executa deplasarea
în teatru este sudat ºi pregãtit sã facã faþã situaþiilor. Am reuºit, prin cunoaºtere reciprocã ºi o co
municare eficientã, sã ne cunoaºtem calitãþile ºi
nivelul pregãtirii profesionale. Coeziunea este
realizatã ºi avem ca scop colaborarea eficientã ºi efortul comun în folosul militarilor unitãþii.
De fapt, misiunea de bazã este aceea de a ajuta
oamenii ºi de a pãstra o stare de sãnãtate bunã.
Avem tot ce ne trebuie; aprovizionarea cu medica
mente ºi materiale sanitare este asiguratã în procent de 100%. Eu sunt, sincer, mulþumit ºi liniºtit
cã, pentru a interveni, în orice moment, suntem pregãtiþi ºi material ºi profesional.

Eroi în devenire
Caporalul Cristian TUDORACHE. Am ales sã
particip la aceastã misiune din considerente personale, dar, prin participarea la aceastã misiune, vreau
sã simt utilitatea ºi prin prisma statutului pe care îl
am ºi sã servesc patria sub culorile drapelului
naþional. Doresc sã fac ºi carierã în armatã. Totodatã, vreau sã-mi conving colegii cã e bine sã ai o
misiune internaþionalã. Personal, sunt mândru cã
fac parte din contingentul românesc ºi cã reprezint
România, iar familia mea ºi prietenii mei se mândresc ºi ei cu faptul cã eu particip la aceastã misiune.
Pe timpul acþiunilor, voi avea un comportament
corect faþã de populaþia afganã. Am încredere cã ne
vom descurca ºi cã ne vom întoarce sãnãtoºi acasã.
Alãturi de camarazii mei îmi voi dovedi utilitatea ºi
mã voi strãdui sã-i fiu alãturi fiecãrui camarad. De
asemenea, ºi eu mã bizui pe colegii mei pentru cã,
de fapt, aceasta este ideea de bazã – sã fim uniþi, sã

acþionãm ca unul ºi sã ne întoarcem sãnãtoºi acasã.
Peste 6 luni, la întoarcere, cei dragi nouã ne vor
privi ca pe niºte eroi. Personal, fãrã sprijinul familiei nu puteam sã particip la pregãtire ºi nici la misiune.
La întoarcerea în þarã ne vom privi membrii
familiilor în ochi ºi atunci vom ºti cã ne-am
îndeplinit misiunea cu cinste.

Misiunea - o provocare
Fruntaºul Petre Bogdan IONESCU a ales
“cariera armelor deoarece este o meserie
antrenantã ce presupune disciplinã, iar participarea la misiunea din Afganistan o fac cu toatã
încrederea în camarazii mei ºi în aceastã unitate.
Punând în practicã tot ce am învãþat ºi am
exersat cred cã o sã reuºesc sã îmi îndeplinesc
toate misiunile pe care le voi primi. În perioada
de pregãtire, m-am antrenat permanent ºi am
fãcut faþã exigenþelor impuse de o astfel de misiune. Ne-am acomodat ºi suntem în mãsurã sã
executãm activitãþile din Afganistan.
Închei prin a vã spune cã este o provocare,
dar ºi o onoare pentru cã fac parte din acest
detaºament ºi reprezint România, în primul rând,
iar în al doilea, Municipiul Galaþi”.

Paginã realizatã de
maior Emanuel BÃRBULESCU

Curierul

ARMATEI

DIN LUMEA MILITARÃ

Nr. 1 (165) din 14 ianuarie 2005

Pagina 5

Primul rãzboi ruso - cecen: 1994 - 1996

FORÞELE PARTICIPANTE - STRATEGII ªI TACTICI
(urmare din nr. trecut)
Ruºii estimaserã forþele lui Dudaev la
aproximativ 11 – 12,000 de rebeli, compuse
din: voluntari sosiþi din Daghestan ºi din alte
zone ale Caucazului de Nord, ce-ºi formaserã
propriile unitãþi. Dudaev spunea despre aceºtia
cã „erau rãspunzãtori în faþa lui Alah, pentru
ceea ce fãceau ºi nu în faþa lui”; mercenari din
republicile Caucazului de Nord, þãrile Baltice,
Ucraina ºi mujahedini afgani din Azerbaidjan,
Iordania ºi chiar ruºi. Aceºtia erau plãtiþi cu
100$ pe zi, plus bonusuri (dupã alte surse se
pare cã erau plãtiþi cu 1000$ pe zi, primind
bonus 800$ pentru uciderea unui ofiþer, 600$
pentru uciderea unui soldat ºi 1200$ pentru distrugerea unui tanc sau a oricãrui vehicul de
luptã ); 300 de foºti susþinãtori ai lui Zviad
Gamsakhurdia care sosiserã din Azerbaijan ºi
un batalion sinucigaº pentru protecþia lui
Dudaev; dezertori din: poliþia municipalã, trupele OMON (purtau berete negre având pe
braþul stâng steagul cecen, iar pe braþul drept
lupul de pe steag, înarmaþi cu mitraliere ºi
grenade antitanc), forþe de auto-apãrare constituite pe plan local, în special, din locuitorii
satelor. Iar, pe 3 decembrie, Dudaev a anunþat
mobilizarea populaþiei bãrbãteºti cu vârste
cuprinse între 17 ºi 60 de ani.
Echipamentul militar cecen consta din: 4050 de tancuri T-62 sau T-72, 620-650 de aruncãtoare de grenade, 20-25 aruncãtoare de proiectile reactive de tip GRAD, 30-35 transportoare
amfibii blindate, 30 de piese de artilerie de 122
mm, 200.000 de grenade ºi alte câteva tipuri de
muniþii. Estimãrile cecenilor cu privire la propriile forþe erau diferite. Ilias Akhamadov, fost
luptãtor în prima confruntare din Groznîi, a
declarat cã doar 450 de luptãtori ceceni erau
permanenþi, în timp ce alþii erau localnici sau
veneau din satele vecine. Vicepreºedintele
republicii de la acea vreme, estima numãrul luptãtorilor ceceni la aproape 4500 – 4600.
Numãrul lor a rãmas neclar.
În ce priveºte forþele ruseºti, conform propriilor declaraþii, ei au avut aproape 40 000 de
oameni: 34 de batalioane (5 de infanterie motorizatã, 2 de tancuri, 7 de paraºutiºti ºi 20 ale
ministerului de interne), 80 de tancuri, 208
maºini de luptã ale infanteriei ºi 182 de piese de
artilerie ºi aruncãtoare de bombe. Aproape 90
de elicoptere se adãugau acestui efort. Avantajul
forþelor ruseºti era zdrobitor. Unele forþe ruseºti
erau profesioniste cu adevãrat, cum ar fi trupele
de paraºutiºti, dar altele, nu numai cã nu participaserã la o acþiune de luptã dar, nici mãcar, la
un exerciþiu de o asemenea amploare. Starea de
pregãtire pentru luptã a forþelor ruseºti era de
cinci ºase ori mai redusã decât în anul 1991.

Strategii ºi tactici

Strategia de apãrare a preºedintelui Dudaev
se baza pe puncte diferite de rezistenþã, sub
forma unor inele concentrice, cu centrul în
Groznîi. Primul inel se baza pe opoziþia populaþiei în faþa trupelor ruseºti ce înaintau spre
Groznîi ºi pe acþiuni de hãrþuire ale luptãtorilor
ceceni. Aceastã parte a strategiei a funcþionat
destul de bine, determinându-i pe unii comandanþi ruºi sã raporteze cã ei nu vor sã mai înainteze, iar unele subunitãþi ruseºti chiar s-au predat populaþiei civile. Totuºi, în zona de nord a
Ceceniei, acþiunile nu au fost destul de energice,
întrucât aici acþionau opozanþii lui Dudaev, sprijiniþi de Moscova.
Cel de-al doilea inel de apãrare, se concentra într-o zonã de aproximativ 20-30 kilometri
în afara oraºului Groznîi. Aici, luptãtorii ceceni
au oferit o adevãratã rezistenþã, folosind
aruncãtoarele de proiectile reactive de tip
GRAD ºi atacurile împotriva poziþiilor ruseºti.
Acest inel de apãrare a încetinit atacurile dinspre est ºi vest.
Cel de-al treilea inel era constituit în jurul
oraºului Groznîi ºi în special în jurul Palatului
Prezidenþial, la 1-1,5 kilometri . Pe acest inel
cecenii au rezistat mai mult de douã sãptãmâni.
Dacã Groznîi ar fi cãzut în mâinile ruºilor,
planul de rezervã prevedea retragerea în munþi
ºi ducerea unui rãzboi de gherilã împotriva
forþelor ruseºti, pentru urmãtorii 10-20 de ani.
Pentru ruºi, aceastã strategie însemna un conflict tip “Vietnam” sau “Ulster”. Exista ºi probabilitatea unui “al doilea Kuweit” (arderea
câmpurilor petroliere) sau folosirea armelor
nucleare de nivel tactic.
Cecenii începuserã pregãtirile cu 3-4 luni
înainte de intrarea ruºilor în Groznîi. În aceastã
perioadã ei au fãcut planuri, au împãrþit zonele
de responsabilitate, au antrenat miliþiile locale
ºi au organizat sistemul de comunicaþii. De fapt,
ei puneau în practicã ceea ce analiºtii militari
ruºi identificaserã ca învãþãminte ale celui de-al
doilea Rãzboi Mondial. Rebelii erau bine antrenaþi ºi experimentaþi, mulþi dintre ei fiind veterani. Pe mãsurã ce luptele continuau, forþele
rebele au fãcut dovada unei bune organizãri militare. Mai mult, ei cunoºteau foarte bine oraºul,
iar armamentul lor uºor le-a crescut mobilitatea,
esenþialã pentru tactica lor de luptã. Pentru anumite categorii de tehnicã militarã, cecenii ºi-au
instruit tinerii luptãtori în Azerbaijan, Pakistan
sau Turcia.
Forþele cecene (mai mult din necesitate) au
intrat în luptã echipate foarte “uºor”. În opinia
comandaþilor ceceni, mobilitatea a fost cheia
succesului împotriva unei armate ruseºti înceatã
ºi greoaie. Forþele cecene erau organizate pe

O nouã viaþã pentru vehiculele de
luptã ale infanteriei franceze

Armata francezã a decis sã îmbunãtãþeascã
cel puþin 100 de vehicule de luptã de tipul AMX
10P, care au peste 30 de ani de activitate în
slujba infanteriei. Aceastã upgradare va face
posibilã funcþionarea efectivã a transportoarelor
ICV, atât pe timp de pace, cât ºi în operaþiuni de
luptã propriu-zise.
Modernizarea vehiculului AMX 10P va fi
implementatã de GIAT INDUSTRIES ºi se va
focaliza pe îmbunãtãþirea fiabilitãþii, a protecþiei
ºi a caracteristicilor digitalizate pentru modelul
în cauzã. Astfel, se vor constata schimbãri sen-

sibile la cutia de viteze, la barele de torsiune din
sistemul de suspensie. Pe de altã parte, propulsia aflatã la un moment dat “sub apã” va fi cu
totul eliminatã. Rampa electricã de deasupra
transportorului va primi un nou mecanism, iar

blindajul exterior va fi astfel elaborat încât sã
reziste unui atac simultan, de deasupra ºi din
ambele pãrþi. În plus, i se va ataºa vehiculului un
nou sistem ajutãtor de apãrare, cunoscut sub
denumirea de GALIX.
Ansamblul Toucan II destinat celor doi
oameni de la turelã rãmâne neschimbat, cu o
lunetã Cannon M 693 de 20 mm ºi o mitralierã
de 7,62 mm. Se adaugã, însã, un display terminal SIT V1 pentru localizarea þintelor pe timpul
nopþii, bazat pe senzori termali. Compartimentul din spatele vehiculului va fi adaptat pentru
integrarea echipamentului specific
infanteriei, cu ajutorul unui proiect
semnat de SAGEM, având la bazã
un program francez intitulat FELIN.
Între timp, GIAT INDUSTRIES
s-a ocupat ºi de sistemul arhitectural
despre care se poate spune cã
aparþine de drept noii generaþii de
transportoare blindate. Din acest
punct de vedere, s-au preferat
ºenilele în defavoarea roþilor, spaþiul fiind astfel
exploatat la maximum. Volumul interior fiind,
aºadar, salvat, s-a lãsat loc ºi pentru montarea
unei staþii de supraveghere.
Linia de bazã oferã, în cele din urmã, o pro-

grupuri de 7 oameni, care aveau 3 puºcaºi cu
arme automate, 2 trãgãtori cu aruncãtorul de
grenade, un lunetist ºi un sanitar. Trei asemenea
grupuri formau un pluton de 25 de oameni, iar
trei plutoane formau vestitul “grup de 75”.
Forþele cecene au exploatat la maximum dezorientarea ruºilor prin deplasarea paralelã sau în
spatele trupelor ruseºti, o datã ce acestea intrau
în oraº. Lunetiºtii aveau poziþii diferite de
tragere ºi acþionau în sprijinul grupului sau al
plutonului.
Comandanþii de companie sau de grup
aveau o mare autonomie de decizie. Pur ºi simplu, nu existau linii de apãrare. Grupurile erau
tot timpul în miºcare. Marea lor slãbiciune consta în faptul cã nu puteau coordona acþiunile
forþelor armate cu cele ale miliþiilor locale, deºi
buna cunoaºtere a oraºului i-a ajutat în
depãºirea acestei slãbiciuni. Situaþia de luptã
decidea modul de organizare.
Cecenii au avut acces la sistemul de comunicaþii rusesc, întrucât, în primele zile ale conflictului, aceºtia transmiteau în clar, deoarece
trupele nu erau antrenate sã foloseascã echipamentul ºi nu cunoºteau procedurile de transmitere a mesajelor. Þintele preferate ale
lunetiºtilor au fost transmisioniºtii. Folosinduse de staþiile radio Motorola sau Nokia, cecenii
comunicau în propria limbã, lucru suficient
pentru securitatea mesajelor lor.
Luptãtorii cecenii erau în permanenþã în
cãutarea punctelor slabe ale inamicului. Atacau
în permanenþã din flancuri, fiind în mãsurã sã
ocupe poziþii de tragere la 50-250 de metri distanþã de trupele ruseºti aflate în deplasare, fiind
astfel ºi în siguranþã, în cazul folosirii de cãtre
ruºi a artileriei sau rachetelor. Lipsa de experienþã a trãgãtorilor ruºi de pe tancuri (aceºtia
nu erau în stare sã tragã din mers) i-a ajutat pe
ceceni sã organizeze numeroase ambuscade.
Pe timp de noapte, lunetiºtii ceceni, fie cã
acþionau singuri sau ca participanþi la o ambuscadã, i-au terifiat pe soldaþii ruºi. Un joc comun
al lunetiºtilor era sã-i împuºte pe ruºi în
picioare. Când alþii încercau sã-l ajute pe rãnit
ei intrau sub focul lunetiºtilor.
Doctrina rusã de ducere a luptei în mediul
urban, prevedea cã satele ºi oraºele vor fi evitate de eºalonul întâi, pentru a menþine ritmul de
înaintare al ofensivei, vor fi izolate ºi vor
rãmâne în sarcina eºalonului doi. Dacã o zonã
urbanã era consideratã vitalã ºi trebuia ocupatã
de eºalonul întâi, atunci efortul se concentra pe
distrugerea inamicului ce apãra oraºul. Dacã
acest lucru nu reuºea, se introduceau în luptã
trupele de paraºutiºti. Era esenþial ca inamicul
sã fie bombardat, înainte de a reuºi întãrirea
poziþiilor de apãrare. Aceastã metodã pãrea a
tecþie balisticã sigurã împotriva unui eventual
atac cu mitraliera de 14,5 mm. Împotriva unor
“ameninþãri mai grele”, cum ar fi o minã sau o
grenadã propulsatã de rachetã, transportorul
reprezintã, în esenþa lui, o fortãreaþã. Spaþiul

evita pierderea timpului, risipirea forþelor ºi a
tehnicii necesare unei astfel de operaþii. Aceste
operaþii, separate de cele de pe direcþia principalã de efort, erau dificil de controlat ºi solicitau mai multã libertate de acþiune decât considera necesar conducerea armatei ruse a se acorda unitãþilor. Delegarea controlului este inerentã în operaþiunile în mediul urban ºi cere un
înalt standard de pregãtire, standard pe care
tinerii ofiþeri din armata rusã nu îl atingeau uºor.
Recunoscând limitãrile acestui stil vechi ºi
schimbãrile survenite în ducerea acþiunilor de
luptã în mediul urban, noile teorii ale anilor
1980 au ilustrat necesitatea atacãrii oraºelor ºi
nu evitarea lor. Pentru cã nu se doreºte împotmolirea forþelor în oraºe, se recomandã acþiunile rapide ºi surprinzãtoare.
Ruºii planificau folosirea tancurilor pentru
lupta în oraº, ca parte a forþelor de asalt sau în
sprijinul apropiat al infanteriei, pentru a asigura
sprijin de foc, angajarea þintelor de la etajele
superioare ale clãdirilor ºi blocarea obiectivelor
pentru a evita retragerea sau sosirea întãririlor
inamice. Frontul de atac al unei companii era
prevãzut a fi de 200 de metri la periferia
oraºului ºi se îngusta pe mãsurã ce pãtrundeau
în oraº.
Pentru a menþine ritmul ofensivei în distrugerea obiectivelor, ruºii ar fi folosit unitãþi
aeropurtate pentru ocuparea clãdirilor importante de-a lungul cãilor de înaintare a trupelor
de uscat, acþionând apoi ca observatori înaintaþi
ºi restricþionând deplasãrile trupelor inamicului,
în zonele din adâncimea dispozitivului.
Paraºutiºtii ar fi acþionat pentru reþinerea
rebelilor, cu mult înainte de sosirea elementelor
mecanizate.
Ruºii recunoºteau cã, dupã armele de distrugere în masã, lupta în mediul urban crea presiunea cea mai mare asupra soldaþilor.
Forþele armate ruseºti se aflau într-o situaþie
unicã. Structura de comandã stabilitã pentru
operaþie consta din forþe ale Ministerului de
Interne ºi ale Ministerului Apãrãrii, care niciodatã nu mai acþionaserã într-o asemenea situaþie
ºi într-un timp atât de scurt. În plus, înainte de
intervenþie, nu se fãcuse nici o analizã a situaþiei
din zona de operaþii ºi nici o estimare a necesarului de forþe. A fost creatã o structurã de
comandã în Regiunea Militarã a Caucazului de
Nord pentru conducerea operaþiunilor întrunite,
structurã care nu a putut lua decizii, acestea fiind
adoptate, personal, de ministrul apãrãrii, Pavel
Graciov. Planul de operaþii avea patru etape.
(continuare în nr. viitor)

Locotenent-colonel
Marius POTÂRNICHE
protector care mai rãmâne între carenã ºi spatele
vehiculului blindat permite amplasarea ºi a unui
sistem ghidat pentru rachete, “amãnunt” care
este, totuºi, opþional!
Cristina FRATU

Austria îºi reînnoieºte tehnica blindatã

“DINGO-2”- are mobilitate crescutã ºi
poate fi transportat pe calea aerului

Austria a comandat 20 de vehicule “Dingo2” 4x4, de la Krauss-Maffei Wegman (KMW).
Vânzarea, anunþatã pe 30 septembrie 2004,
reprezintã prima comandã la export pentru
“Dingo-2”, un vehicul ce prezintã mobilitate
crescutã, deoarece are un ºasiu comercial Unimog. De asemenea, oferã o protecþie la nivel
înalt împotriva focului armelor de calibru mic,
schijelor de artilerie ºi a minelor antitanc ºi
antipersonal.
“Dingo-2” poate fi transportat pe calea
aerului, cu C-130 ºi poate fi, de asemenea, ridicat în aer precum o greutate prinsã cu un laþ de
cãtre un elicopter Boeing CH-47 D Chinook.
Vehiculul poate transporta pânã la 8 soldaþi
echipaþi complet. Dezvoltã o vitezã de 90 km/h
ºi are o razã de acþiune de 1.000 km.
Utilitãþile acestui vehicul cuprind, printre
altele: aer condiþionat, un sistem de încãlzire
pentru situaþia în care motorul nu funcþioneazã,

A.B.S., sistem de navigare bazat pe G.P.S., sistem intern de comunicaþii ºi o staþie radio modernã, precum ºi un sistem de protecþie împotriva armelor NBC (prin mãrirea presiunii în interior).
Primul “Dingo-2” pentru Austria a fost
livrat în decembrie 2004, iar urmãtoarele 19 vor
fi livrate pe parcursul anului 2005.
Maior Emanuel BÃRBULESCU
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Interviu cu domnul maior Daniel PETRESCU, comandantul Batalionului 2 Infanterie “Cãlugãreni”

“Sã ne întoarcem cãtre viitor”

acþiona în situaþii reale de viaþã
a reprezentat întotdeauna o
sursã de impresii puternice ºi
lecþii de învãþat. Consider cã scopul nostru, pe
fondul unei colaborãri excelente cu ceilalþi
membri ai coaliþiei antiteroriste, este acela de
a ne îndeplini misiunile din aria de responsabilitate, de a îmbunãtãþi interoperabilitatea
dintre noi ºi, nu în ultimul rând, de a transmite
mesajul cã forþele din rezerva Strategicã
reprezintã o structurã de încredere, bine
antrenatã, capabilã sã acþioneze atunci când i
se cere”. Acestea au fost gândurile domnului
maior Daniel PETRESCU, comandantul
Batalionului 2 Infanterie “Cãlugãreni”, la
finalul operaþiunii “Dynamic Response 03”.
Dar, misiunile batalionului nu s-au oprit aici.
Chiar în momentul de faþã se confruntã cu o
nouã provocare – misiunea “ANTICA
BABILONIA 05”, care se va desfãºura în
Irak.
- Ce înseamnã pentru dumneavoastrã
unitatea al cãrei comandant sunteþi?
- Am preluat comanda batalionului în luna
august a anului 2003. Foarte important pentru
mine a fost cã m-am întors în aceeaºi unitate
în care am început ca locotenent, în care am
fost comandant de pluton, comandant de companie, ofiþer în statul major ºi cu care am participat la trei misiuni de menþinere a pãcii în
Angola, de douã ori, ºi în Albania. Toate acestea certificã o experienþã vastã, nu numai
pentru mine, ci pentru toþi militarii pe care
i-am gãsit aici. Am gãsit ofiþeri experimentaþi,
militari angajaþi pe bazã de contract care au
“în fiºã” multe misiuni, am gãsit un corp de
subofiþeri în transformare, motivaþi ºi dornici
sã se încadreze în cerinþele batalionului.
- Sunteþi aºteptaþi în Irak. Ce “surprize”
vã aºteaptã acolo, ºi cum v-aþi pregãtit pentru ele?
- Unitatea s-a pregãtit în ultimele 6 luni ºi

“A

urmeazã sã înlocuiascã Batalionul 812 Infanterie care, în acest moment, acþioneazã în
Irak. Ne vom deplasa în teatrul de operaþii la
sfârºitul lunii ianuarie ºi vom prelua responsabilitãþile ce ne revin: vom executa misiuni
de pazã, de interceptare a unor puncte situate
pe comunicaþii sau în zone urbane, cercetarea
ºi scotocirea unor raioane din zona de responsabilitate a batalionului pentru asigurarea
unui climat de siguranþã. Vor fi misiuni în
compunerea unor grupãri de forþe stabilite
prin ordin de cãtre comandamentul brigãzii
italiene sub al cãrei control operaþional ne
aflãm. Vom face patrulãri pe principalele cãi
de comunicaþie ºi localitãþi, vor fi puncte de
control mobile, vom executa escorte, misiuni
umanitare în folosul populaþiei civile, misiuni
de transport, de pazã ºi securitate în tabãra de
dislocare.
ªtiþi cã misiunea “ANTICA – BABILONIA” este consideratã printre cele mai com-

plexe ºi mai dificile misiuni executate de
cãtre forþele din armata României în ultimii
ani. Nu este o misiune uºoarã ºi nici nu este
lipsitã de pericole. Acestea din urmã sunt generate, fie de mediul de securitate din Irak, fie
de specificul fiecãrei operaþiuni în parte.
Important este faptul cã oamenii le cunosc ºi
ºi-au asumat cu toþii acest risc. Ne-am
pregãtit în acest sens ºi suntem încrezãtori cã
putem duce misiunea la bun sfârºit.
- Ce rol are viitorul unitãþii în ceea ce
faceþi astãzi, ceea ce faceþi în prezent?
- Când am venit aici, am gãsit o echipã de
comandã nouã, o echipã care încerca sã se
formeze, care nu mai avusese astfel de
responsabilitãþi ºi care prelua o unitate cu specific, poate printre cele mai galonate din
armata românã, în faþa cãreia stãteau cerinþe
destul de mari. Noi ne-am impus tinereþea ºi
am reuºit sã aducem un suflu nou; am reuºit
sã reorientãm mentalitatea militarilor din unitate, dinspre trecut, cãtre ceea ce ne aºteaptã,
cãtre viitor. Toatã lumea ºtie ce a fãcut Batalionul 2 Infanterie ºi ce merite are. E mai
important sã lãsãm aceste trofee deoparte ºi sã
învãþãm împreunã cã o misiune nu seamãnã
cu cealaltã ºi cã, ceea ce am fãcut în trecut,
este numai o premisã pentru ce va fi în viitor.
Ceea ce realizãm acum, în prezent, ºi modul
în care ne instruim, determinã succesul misiunilor urmãtoare.
- Multe unitãþi s-au desfiinþat în ultima
vreme, dar batalionul dumneavoastrã a
supravieþuit, mai mult, înfloreºte printre
“ruine”. Care este cheia succesului?
- Poate cã acest cuvânt “ruine” este cam
dur pentru unitãþile care s-au desfiinþat ºi
ºi-au pus lacãte de fier la porþi. Eu consider
doar cã ºi-au încheiat misiunea ºi sunt acum
istorie. Succesul nostru vine din faptul cã
ne-am pregãtit foarte mult ºi nu am stat cu
mâinile în sân. Venim cu o experienþã bogatã

ºi, în acest sens, am funcþionat ca rezervã
strategicã SFOR-KFOR, am fost certificaþi,
numai anul trecut, de douã ori pentru participarea la misiuni multinaþionale. De fiecare
datã, unitatea noastrã a demonstrat cã are
gradul de coeziune ºi susþinerea logisticã
necesare pentru îndeplinirea oricãrei misiuni.
Aº putea sã vã dau statistici: câte zeci de kilometri am parcurs cu tehnica din dotare, ce
tabere de instrucþie am executat; aº putea sã
vorbesc despre alarmarea unitãþii de anul trecut, unde rezultatele au fost foarte bune ºi am
confirmat nivelul operaþional la care suntem.
Dar, toate acestea nu ar face decât sã demonstreze cã suntem pe calea cea bunã.
- Cum priviþi Batalionul 2 Infanterie
þinând cont de ceea ce urmeazã sã se întâmple în Brigada 1?
- Fiecare unitate cunoaºte care-i sunt misiunile. Batalionul a continuat tradiþia aceasta
a orientãrii spre funcþiuni operaþionale; brigada a avut un caracter teritorial ºi s-a orientat
cãtre generarea de forþe. Din acest punct de
vedere, am gãsit întotdeauna înþelepciunea
necesarã în comanda brigãzii, care m-a ajutat
sã îndeplinim misiunile noastre operaþionale.
Resursele limitate ale brigãzii, chiar din perspectiva acestei desfiinþãri, au fost însã compensate prin activitãþile Corpului 1 Armatã
Teritorial care a rãspuns prompt nevoilor
noastre. Noi suntem în mãsurã sã cooperãm
cu oricine pentru cã ne cunoaºtem nivelul.
Suntem convinºi cã cei care vor veni, vor fi în
mãsurã sã ne comande. Va fi, cu siguranþã, un
pas înainte!
La întoarcerea din Irak, batalionul va sãrbãtori 10 ani de la prima misiune de
menþinere a pãcii executatã în teatrul de operaþii din Angola, în 1995, sub egida ONU. A
fost primul pas în istoria operaþiunilor armatei
române. ªi, iatã, cã tradiþia îi obligã din nou!

În perspectiva conflictului irakian

De patru ori primul

Batalionul 2 Infanterie “CÃLUGÃRENI”
a fost înfiinþat la 1 septembrie 1993, fiind prima
unitate din armata României care a fost
încadratã cu militari angajaþi prin contract.
Reprezentanþii batalionului au participat, în septembrie 1994, la “Cooperative Bridge 1994”,
primul exerciþiu NATO / PfP, care s-a desfãºurat
în Polonia. În anii care au urmat, unitatea a mai
luat parte la alte ºapte exerciþii de acest fel, în
þarã ºi în strãinãtate.
În perioada august 1995 – aprilie 1996,
batalionul a executat operaþiunea în sprijinul
pãcii UNAVEM III, desfãºuratã în Angola sub
egida ONU, ocazie cu care drapelul de luptã al
unitãþii a fost decorat de comandantul Forþei cu
medalia “În serviciul pãcii”. În aprilie – iulie
1997, a participat la operaþiunea de impunere a
pãcii denumitã ALBA, din Albania, iar între
decembrie 1998 ºi august 1999, un detaºament
al unitãþii a fost cuprins în misiunea MONUA,
din Angola.
Batalionul 2 Infanterie a fost certificat de
NATO pentru ca, începând cu 1 ianuarie 2002,
sã facã parte din Forþele din Rezerva Strategicã
a Alianþei pentru teatrele de operaþii SFOR /
KFOR. Ca urmare, a participat la antrenamentele operaþionale anuale “Dynamic
Response”, desfãºurate în teatrul de operaþii al
SFOR din Bosnia ºi Hertzegovina, în anul 2002,
respectiv în cel al KFOR, din provincia Kosovo, în 2003.
În perioada 9 octombrie – 8 noiembrie
2004, un detaºament de 155 de militari au executat antrenamentul operaþional anual al
Forþelor din Rezerva Strategicã a SFOR /
KFOR care, sub denumirea de “Determined
Commitment 2004” a avut loc în Republica
Bosnia – Hertzegovina. Cu aceastã ocazie, s-a
demonstrat capacitatea þãrilor participante de a
întãri la nevoie, simultan ºi rapid, forþele din
teatrele de operaþii ale SFOR-KFOR.
Fiind nominalizat, în cursul anului trecut,
ca forþã dislocabilã pentru participarea la misiuni NATO, batalionul de pe Olteniþei a parcurs
trei faze, comentate pe larg de domnul cãpitan

Daniel GHIBA, ºeful operaþiilor ºi instrucþiei.
“Având în faþã misiunea ANTICA BABILONIA 2005, care a debutat în luna ianuarie, în
Irak, am trecut prin mai multe etape premergãtoare plecãrii în teatrul de operaþii: prima a fost
cea de constituire a detaºamentului, cea de-a
doua, de pregãtire, iar ultima a fost etapa de
evaluare. În sprijinul fenomenului de constituire a detaºamentului, s-au întreprins anumite
acþiuni pe linia testãrii personalului. Cea mai
importantã fazã, cea de pregãtire, s-a desfãºurat
între lunile august ºi noiembrie ºi a constat în
instruirea ºi evaluarea militarilor, la nivel
grupã, pluton, companie ºi, respectiv, batalion.
În sprijinul acestei etape au venit taberele de
instrucþie din poligoanele Botoºeºti-Paia ºi Târgoviºte, unde accentul a cãzut pe evaluarea plutoanelor de armament greu, pe exerciþii tactice
cu tregeri de luptã ºi pe evaluarea la nivel pluton ºi companie. Mai mult, întregul efectiv s-a
instruit pe elicoptere pentru implementarea
sprijinului aerian în operaþiunile terestre.
La finalul fiecãrei etape, au avut loc evaluãri dirijate, atât de cãtre statul major al batalionului, cât ºi de cãtre eºaloanele superioare:
Brigada 1 Mecanizatã ºi Corpul 1 Armatã Teritorial. Rezultatele obþinute de structuri per
ansamblu, dar ºi la nivel individual au fost
foarte bune. Un alt punct de pe lista activitãþilor
de pregãtire l-a reprezentat exerciþiul de instruire prin simulare de la Centrul de Instruire prin
Simulare al Statului Major General, în urma
cãruia, batalionul a fost apreciat ca fiind apt
pentru executarea unor misiuni multinaþionale
sub comanda NATO. În acest sens, statul major
al unitãþii ºi o companie de infanterie au luat
parte la antrenamentul operaþional “Determined
Commitment”, menþionat anterior, unde toþi cei
implicaþi au obþinut calificative foarte bune ºi
chiar excepþionale.
Cea de-a treia fazã, de evaluare, a fost condusã de cãtre Comandamentul 2 Operaþional
Întrunit care, printr-o comisie, s-a ocupat de
evaluarea individualã a întregului personal, a
rezervelor ºi a structurilor ce urmeazã sã ia
parte la misiunea din Irak. S-a constatat, astfel,

cã nivelul de instruire a efectivelor din punctul
de vedere al îndeplinirii misiunii este foarte
bun, punctajul acordat la acest indicator fiind de
96,7%. Mãsurile stabilite pentru remedierea
micilor neajunsuri care au reieºit în urma aces-

tui control au dus la nominalizarea batalionului
pentru misiunea ANTICA BABILONIA 2005.”

O provocare nouã

Domnul cãpitan se aflã în aceastã unitate
încã de la înfiinþarea ei ºi, la fel ca dumnealui, o
parte dintre comandanþii de companie ºi ºefii de
compartimente ale statului major. Batalionul nu
se aflã la prima misiune în afara graniþelor þãrii.
“Este adevãrat cã ANTICA BABILONIA
reprezintã o provocare ºi pune în faþa noastrã
misiuni cu totul noi. Am avut în vedere aceste
particularitãþi ºi, pe timpul pregãtirii, am acordat o atenþie deosebitã instruirii militarilor pentru a face faþã tuturor încercãrilor ºi pentru a
gãsi în timp optim soluþii de rãspuns în orice
situaþie de crizã. De aceea, pot sã afirm cã batalionul este în mãsurã sã îndeplineascã cu succes
misiunea din Irak”.
Pentru a veni în întâmpinarea “surprizelor”,
s-au trasat câteva sarcini deduse, stabilite la
nivelul unitãþii, în afara celor primite prin ordin,
cum ar fi, de exemplu, instruirea personalului în
lucrul cu substanþe toxice de luptã reale, acti-

vitãþi care nu s-au mai executat de nici o altã
unitate participantã. “Astfel de iniþiative nu au
fost prinse în ordinele eºaloanelor superioare,
dar s-a considerat cã sunt necesare în pregãtirea
noastrã. Mecanicii conductori s-au instruit ºi
perfecþionat pe transportoarele amfibii blindate B 33 Zimbru, deºi
unitatea nu are în dotare
acest tip de tehnicã.
Verificarea lor a
fost fãcutã de cãtre o
comisie a ªcolii de
Aplicaþie a Forþelor Terestre. Am executat ºi o
instruire de specialitate
la sediul PROOPTICA
pentru pregãtirea militarilor în lucrul cu
aparatura specificã,
existentã în teatrele de
operaþii. Ar fi de
menþionat ºi faptul cã, dintre cei 400 de militari
ai detaºamentului, mai mult de jumãtate sunt
specialiºti de clasã.”
În momentul de faþã, Batalionul 2 Infanterie “Cãlugãreni” se pregãteºte pentru punerea
în aplicare a ordinului de misiune primit.
Aceastã activitate se va eºalona pe trei etape,
dupã cum urmeazã: instruirea în vederea executãrii misiunii; dislocarea forþelor în teatrul de
operaþii; luarea în primire a gestiunii teatrului
de operaþii de la Batalionul 812 Bistriþa,
realizarea transferului de autoritate ºi a zonei de
responsabilitate, sub comanda brigãzii italiene
GARIBALDI, cãreia unitatea se va subordona
din punct de vedere operaþional.
Suntem convinºi de faptul cã reacþia de
feedback nu va întârzia sã aparã, pentru cã,
dupã o asemenea pregãtire ºi fiind semnatari ai
unui curriculum vitae stufos, militarii batalionului nu vor putea fi decât excepþionali. Vom
þine legãtura cu ei în Irak ºi ne vom convinge
încã o datã.
Paginã realizatã de
Cristina FRATU
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Uzina din curtea unui batalion

ºezat în zona de tranziþie dintre Câmpia Ploieºtilor ºi
dealurile subcarpatice, pe malul Bucovetului, Batalionul 102 Mentenanþã are parte de un peisaj inedit prin
contrastul pe care îl oferã. Spre sud, la câþiva kilometri se vãd
instalaþiile ºi turnurile rafinãriilor ploieºtene, simboluri ale
industrializãrii din cea de a doua jumãtate a secolului XX, în timp
ce în partea opusã, spre nord, culmile domoale ale Subcarpaþilor,
acoperite cu podgoriile de la Valea Cãlugãreascã oferã un peisaj
patriarhal, parcã încremenit în timp, undeva la începutul anilor
1900.
Unitatea este adânc întipãritã în conºtiinþa comunitãþii locale
– ºi chiar a ploieºtenilor – în primul rând, datoritã jumãtãþii de
veac de existenþã. Înfiinþatã pe 29 noiembrie 1954, sub denumirea
de Compania 623 Reparaþii maºini de luptã, unitatea avea ca
obiect de activitate repararea tancurilor T 34, autotunurilor SU 76
ºi ISU-152, precum ºi executarea dispozitivelor ºi utilajelor de
parc, recondiþionarea pieselor organelor de maºini, în sarcina
companiei, fiind ºi asigurarea asistenþei tehnice a unitãþilor din
Regiunea a II-a Militarã.

De la companie,
la baza de reparaþii
Înfiinþatã iniþial în cazarma Ghencea din Bucureºti, compania a funcþionat pentru un an în Târgoviºte, apoi, din 1958, la
Crângul lui Bot – o localitate din apropierea Ploieºtiului – pentru
ca, din 1964 sã se mute în localitatea Bucov, unde funcþioneazã ºi
astãzi.
Activitatea unitãþii se diversificã, iar statutul ei creºte în
importanþã. În 1958, compania devine Atelierul 102 Reparaþii
Tancuri ºi Auto pentru ca, în 1969 sã devinã Baza 102 Reparaþii
Autotractoare. Primul salt calitativ cu adevãrat remarcabil este
înregistrat în 1970 când, din ordinul Comandamentului Infanteriei ºi Tancurilor, ia fiinþã, pe lângã baza de reparaþii, Secþia de
studii ºi proiectãri care, din 1974, este integratã în organigrama
bazei de reparaþii. S-a fãcut, în acest fel, un pas mare înainte,
deoarece unitatea a trecut de la reparaþii, la fabricaþie. În 1975, an
în care s-a dat în folosinþã secþia Fabricaþii, unitatea a devenit
unicul producãtor de scule, dispozitive ºi verificatoare nestandardizate din armatã. La aceasta se mai poate adãuga o altã
premierã,
fabricarea de
tehnicã militarã în concepþie proprie, care
p o a r t ã
“marca”
B u c o v.
Primul produs fabricat
integral în
unitate fiind
tractorul
uºor de artilerie TAR76. Din acest
moment se
poate vorbi
despre Baza
1
0
2
Reparaþii
Autotractoare
ca
despre
o
uzinã
în
toatã legea, cu o suprafaþã de producþie de peste 5000 metri
pãtrati ºi o capacitate de producþie anualã de peste 600.000
ore/om, ceea ce implica deja organizarea lucrului pe trei schimburi.

Începe fabricarea de “unicate”
Sfârºitul anilor ‘70 marcheazã a nouã cotiturã în existenþa
unitãþii. Începe realizarea primelor prototipuri în domeniul
tehnicii militare. În anul 1978 se fac primele experimente pentru
dieselizarea transportorului amfibiu blindat de cercetare
(BRDM-2), activitate încheiatã cu succes, soluþia dieselizãrii
fiind extinsã, trei ani mai târziu ºi la TAB-71.
A urmat o lungã serie de produse, ale cãror prototipuri au fost
realizate în unitate, în concepþie proprie sau pe baza documentaþiei furnizate de cãtre Institutul de Cercetãri al Armatei. Aici se
înscriu maºinile de sãpat ºanþuri MSS-600 ºi MSS-1200, autoatelierele ADMR-1, ADMR-2, ADMR cu remorcã, AIRA-1, AIRA2, ADMS ºi AIRA-U, precum ºi produsele P 521 ºi P522. Dupã
omologare, o parte din produse au fost fabricate în serie, fie în
unitate, fie în unitãþile productive ale armatei. Chiar dacã, la ora
actualã, numai câteva dintre aceste exemplare se mai gãsesc în
unitãþile Armatei, cadrele militare din promoþiile anilor 70 ºi 80
îºi aduc aminte, din perioada obligatorie de economie naþionalã,
de MSS-urile care sãpau canalele de irigaþii.
Totuºi, din punctul de vedere al reporterului, spectaculosul în
domeniul creativitãþii inginereºti îl reprezintã realizarea, în concepþie proprie, a tractorului mijlociu de artilerie TMA ºi a macaralei hidraulice pe ºenile MHS-125. În afarã de motor, componentele propulsiei (galeþi ºi ºenile) ºi instalaþia de ridicat a maca-

ralei, totul – de la ºasiu ºi pânã la ultimul pinion din cutia de
viteze – era fabricat la Bucov. Este ceea ce dã caracterul definitoriu al unei uzine.
La toate acestea se poate adãuga asimilarea în reparaþie a
majoritãþii autovehiculelor pe roþi ºi pe ºenile existente în armatã.
De remarcat cã unitatea deþine “monopolul” pe armatã în ceea ce
priveºte repararea autovehiculelor TATRA ºi a autospecialelor de
stins incendiul, la care se mai adaugã ºi reparaþiile pe care unitatea este abilitatã sã le execute la motorul V2, care echipeazã
tancul românesc TR-85 ºi tractoarele mijlocii de artilerie. Trebuie
menþionat cã, în afara reparaþiilor la autospecialele de stins
incendiu, la Bucov se fac toate verificãrile la stingãtoarele de
toate tipurile, în gama serviciilor oferite de unitate fiind inclusã
ºi umplerea acestora cu substanþele speciale. Gama largã a
reparaþiilor ºi termenele relativ scurte în care acestea se realizeazã, se datoreazã ºi faptului cã marea majoritate a pieselor de
schimb sunt fabricate în secþiile unitãþii.
Sfera productivã a unitãþii depãºeºte limitele tehnicii militare
pe roþi sau ºenile. De câþiva ani, în batalion se executã ºi construcþii metalice necesare unitãþilor armatei, iar aici pot fi
menþionate elementele de cazane necesare centralelor termice.
Achiziþionate de pe piaþa civilã, aceste elemente ar solicita fonduri substanþiale din bugetul armatei.

“În batalion au rãmas «cei mai buni
dintre cei buni»”
Ultimul deceniu din secolul al XX-lea ºi anii 2000 au marcat
noi salturi calitative. ªi aici – pentru cã deja intrãm în “istoria
contemporanã” a unitãþii – trebuie menþionatã documentarea,
implementarea ºi certificarea de cãtre Organismul Militar de Certificare Acreditare ºi Supraveghere a sistemului de management
al calitãþii, în conformitate cu cerinþele M. Ap. N. NG OMCAS ºi
ale standardului SR EN ISO 9001/ 2001. De asemenea, un eveniment notabil în evoluþia unitãþii îl reprezintã fuziunea, în iulie
2002, cu Baza 257 Reparaþii Armament Antiaerian, ceea ce a
însemnat extinderea semnificativã a gamei serviciilor oferite de
unitate. Avantajele pentru armatã erau evidente cu atât mai mult
cu cât, în urma restructurãrii, unitãþi similare din zonã, fie ºi-au
schimbat domeniul de activitate, fie s-au desfiinþat.
Anul trecut a fost, probabil cel mai greu din existenþa de o
jumãtate de veac a unitãþii: cea de-a cincea restructurare din istoria batalionului. De la statutul de centru de mentenanþã, care
funcþiona în douã cazãrmi situate în localitãþi diferite, unitatea
s-a transformat în batalion, ceea ce implicã atribuþii, misiuni ºi
obiective diferite. Având specificul de unitate productivã, cea mai
“lovitã” categorie a fost personalul civil contractual, aproape
jumãtate dintre aceºtia fiind obligaþi sã pãrãseascã sistemul militar. Potrivit comandantului batalionului, locotenent-colonelul
ing. Aurelian MAREª, în urma selecþionãrii – care s-a realizat
prin concurs – au rãmas în unitate muncitorii policalificaþi, capabili sã deserveascã mai multe utilaje. În acest fel, s-a putut
acoperi întreaga gamã a lucrãrilor executate în batalion. Astfel,
dupã cum se exprima domnul locotenent-colonel, “În batalion au
rãmas cei mai buni dintre cei buni”. Datoritã specificului de unitate productivã, cea mai “lovitã” categorie a fost personalul civil
contractual; peste jumãtate din ei a trebuit sã pãrãseascã sistemul
militar. Potrivit comandantului batalionului, locotenent-colonelul
ing. Aurelian MAREª, unul dintre criteriile selecþionãrii – care
s-a realizat prin concurs – a fost acela ca solicitantul sã fie capabil de a lucra pe mai multe maºini. Astfel, aºa cum se exprima
domnul locotenent-colonel “în batalion a rãmas numai spuma”.
Este, bineînþeles, doar o soluþie de moment pentru cã, dupã
cum se ºtie, la sfârºitul lui 2007, efectivele armatei trebuie sã
ajungã la 90.000 ceea ce va însemna, implicit, ºi reducerea
numãrului personalului civil contractual. Aceasta înseamnã cã,
inevitabil, aceastã categorie de personal va mai cunoaºte o

restructurare, locurile rãmase “vacante” urmând a fi luate, cel
mai probabil, de cãtre militarii angajaþi pe bazã de contract,
meseriaºi proveniþi din sistemul de învãþãmânt recent. Adicã, fãrã
ºcoalã profesionalã, cu meseria “învãþatã” în orele de practicã la
liceu. Ar fi interesant de urmãrit, în acest caz, cum se va realiza
transferul de experienþã între generaþii.

Griji pentru viitorul apropiat
Dar, în timp ce 2007 se aflã undeva în apropierea orizontului,
Batalionul 102 Mentenanþã trebuie sã se confrunte cu probleme
stringente din cotidian. Faptul cã a fost preluatã cazarma unei
unitãþi vecine, în 1997, constituie în esenþã un lucru util pentru
unitate. În acest fel au posibilitatea sã extindã parcul de autovehicule primite de la unitãþi, devenit neîncãpãtor din cauza tehnicii
militare adusã pentru reparaþii ºi din dotarea proprie. În acelaºi
timp, unitatea trebuie sã se angajeze într-un efort financiar ºi întrun volum de muncã deosebit pentru reabilitarea clãdirilor fostei
unitãþi. Acestea, în afara faptului cã sunt destul de vechi, nu au
mai fost reparate de foarte mult timp, nu s-au mai acordat fonduri
pentru reparaþii – iar acum clãdirile sunt într-o stare avansatã de
degradare.
Potrivit domnului locotenent-colonel ing. Aurelian MAREª,
pânã acum – dumnealui sperã cã ºi pe viitor – unitatea a beneficiat de sprijinul concret al comenzilor Corpului 1 Armatã Teritorial ºi Brigãzii 1 Logistice pentru a executa activitãþile de resubordonare, transformare, restructurare, redislocare, inclusiv de
amenajare a spaþiilor de producþie, administrative sau de depozitare, fãrã de care unitatea nu ar fi putut funcþiona în condiþii
normale.
“Realizarea obiectivelor care au stat în faþa unitãþii, în
condiþiile în care activitãþile curente ºi cele de producþie ºi-au
urmat cursul firesc – subliniazã comandantul batalionului – se
datoreazã, în primul rând, hotãrârii ºi efortului susþinut al întregului personal care încadreazã unitatea.”
Maior
Dragoº ANGHELACHE

Pagina 8

CARNET
CULTURAL
Cercul Militar Naþional

Bucureºtiul
de altã datã
Ca de obicei, Palatul Cercului Militar Naþional ne
coloreazã cotidianul prin expoziþiile sale. Anul 2005 a
început prin vernisajul expoziþiei retrospective de picturã a artistei Angela PAªCA, membrã a Uniunii
Artiºtilor Plastici, ale cãrei tablouri pot fi admirate în
perioada 10-28 ianuarie. În aceeaºi zi, la ora 17.00, la
sãlile “Rondã” ºi “Foaier” se deschideau expoziþiile de
picturã “Poemul cunoaºterii” al Nicoletei COSTIN ºi
cea de sculpturã în lemn a artistului Dragoº POTECAªU. Lucrãrile celor doi artiºti vor fi expuse pânã pe
data de 23 ianuarie,
accesul fiind liber, zilnic, între orele 10.00 ºi
18.00.
Pentru cea de-a
doua parte a lunii ianuarie, Cercul Militar
Naþional propune vizitatorilor douã expoziþii de picturã. În
perioada 24 ianuarie –
6
februarie,
vor
expune,
la
sala
“Rondã”, artistul George CARAPAVEL, iar la “Foaier”
Constanþa CUNIANA, în timp ce Galeriile de artã vor
gãzdui, începând cu ultima zi a lui ianuarie ºi pânã pe 17
februarie, tablourile pictorului ªtefan BUÞURCÃ.
Serile culturale de joi, vor avea ca tematicã religia
ºi istoria mai puþin cunoscutã a Bucureºtiului. Pe 20 ianuarie, în ciclul de conferinþe “Cuvânt de zidire
creºtineascã. Nevoia de credinþã a omului contemporan”, preotul Niculae CONSTANTIN va þine o expunere
despre “Facerea ºi refacerea lumii”. O sãptãmânã mai
târziu, pe 27 ianuarie, doctorul în istorie Adrian
MAJURU în cursul de istorie intitulat “Europa acasã la
ea. Bucureºti – o geografie umanã” va vorbi despre
mahalalele negustoreºti ale Bucureºtiului specificând
“Rolul alogenilor în dezvoltarea oraºului”.
Persoanele interesate pot participa la conferinþe pe
bazã de invitaþii, care pot fi procurate de la Cercul Militar Naþional, tel. 021-313.86.80/ 136 sau 0724-991.815.
Maior Dragoº ANGHELACHE

Cartea din vitrinã

Oraºul topit
ºi alte povestiri fantastice

Una din noile apariþii din seria Ana BLANDIANA a
editurii Humanitas este “Oraºul topit ºi alte povestiri fantastice”. Pentru ea, fantasticul e un tãrâm de o stranie
familiaritate, în care, autor ºi cititor deopotrivã, pãtrund
pe neºtiute parcã. Doar
un vag sentiment de suspendare a timpului, o
rãtãcire fãrã þintã prin
locuri la fel de vag
cunoscute, anunþã în
povestirile ei, reunite
acum într-un singur
volum, iminenþa intrãrii
în acest “alt” tãrâm.
“Fantasticul nu e opus
realului, este doar o
înfãþiºare mai plinã de
semnificaþii a acestuia”,
spune poeta undeva. ªi,
într-adevãr, semnul lui
distinctiv este în povestirile BLANDIANEI, ca ºi în
marea literaturã fantasticã a lumii, capacitatea de a se
insinua în porii cotidianului ºi de a trimite mereu spre
sensurile mai adânci ascunse în banalitatea vieþii de zi cu
zi. Pentru a aduce aceste sensuri la suprafaþã, însã, a fost
nevoie întotdeauna de puterea specialã de pãtrundere a
poetului. Fiindcã atunci, ºi numai atunci, în ciuda temerii
care-l încearcã, în ciuda presimþirii cã, o datã pãtruns în
acest tãrâm interzis nu mai are cum sã afle ieºire, se lasã
cititorul purtat, cu voluptate, prin labirintul primejdioasei
cunoaºteri a lumii ºi a sinelui în care îl invitã fiecare
întâmplare.
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Cuvânt de învãþãturã

Soborul Sfinþilor ierarhi Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul ºi Ioan Gurã de Aur

Soborul Sfinþilor ierarhi Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul ºi Ioan Gurã de Aur
Pricina praznicului acestuia a fost în acest
chip: în zilele împãrãþiei lui Alexios I Comnenul (1081-1118), care a luat împãrãþia dupã
Nichifor Botaniates (1078-1081), s-a fãcut
împãrþire ºi prigonire între bãrbaþii cei pricopsiþi în învãþãturi ºi îmbunãtãþiþi. Cãci, unii
cinsteau mai mult pe marele Vasile, zicând
despre dânsul cã este înalt la cuvinte, ca unul
ce a cercetat ºi a ispitit firea lucrurilor prin
sine, ºi cum cã era atât de mult îmbunãtãþit,
încât puþin îi lipsea de a-l asemãna pe el cu
îngerii.
Cãci nu fãcea pogorãmânt legii, nici ierta
cu lesnire, ci era greu la obicei ºi aspru,
neavând la sine nici un lucru pãmântesc. Iar pe
dumnezeiescul Ioan Gurã de Aur îl micºorau,
ca ºi cum ar fi fost în oarecare chip potrivnic
marelui Vasile, fiindcã era lesnicios ºi atrãgãtor cãtre pocãinþã. Erau însã alþii care înãlþau
pe dumnezeiescul Hrisostom, ca ºi cum ar fi
fost în învãþãturi mai cu pogorãmânt omenesc
ºi cum cã mai cu înlesnire povãþuia pe toþi ºi îi
chema cãtre pocãinþã. Deci, îl cinsteau mai
mult decât pe marele Vasile ºi decât pe Grigorie, atât pentru mulþimea cuvintelor celor de
miere curgãtoare, cât ºi pentru iscusinþa

cugetãrilor.
Pentru aceea, dupã câþiva ani, s-au arãtat
sfinþii ierarhi, mai întâi câte unul deosebit,
apoi ºi câte trei împreunã, nu în vis, ci aievea
la arãtare, lui Ioan, mitropolitul cetãþii Evhaitenilor, care era om îmbunãtãþit ºi preaînþelept,
dupã cum ºi scrierile lui îl aratã. ªi toþi trei au
zis cãtre dânsul cu un glas: “Noi, precum vezi,
una suntem la Dumnezeu ºi nu este între noi
nici o sfadã sau împotrivire, ci fiecare în vremea sa pornindu-se de dumnezeiescul Duh,
am scris învãþãturile spre mântuirea cea de
obºte ºi folosul oamenilor; ºi acelea pe care leam învãþat noi înºine, le-am dat ºi altora spre
înmulþirea talentului nostru ºi nu este între noi
vreunul întâi sau al doilea, ci dacã veþi vorbi
de unul, cei doi urmeazã.
Deci, sculându-te, porunceºte acelora care
se separã, sfãdindu-se, sã nu se despartã, luptându-se pentru noi, cãci pentru aceasta ºi noi
ne-am sârguit cât am fost vii, ºi dupã mutarea
noastrã, ca sã împãcãm lumea ºi sã o aducem
într-o unire. Deci, împreunându-ne într-o zi,
când þi se va pãrea þie cã este de cuviinþã, fã
nouã praznic cuviincios. Apoi, spune ºi celorlalþi care vor fi mai pe urmã, cum cã noi suntem una la Dumnezeu ºi noi negreºit vom
mijloci înaintea lui Dumnezeu cele pentru

mântuire, pentru
cei ce ne vor
sãvârºi praznicul
pomenirii noastre”.
Acestea zicând, i se
pãrea cã sfinþii se
înãlþau la cer,
strãlucind cu luminã nemãrginitã ºi chemânduse unul pe altul pe nume.
Deci, sculându-se acel minunat om, adicã
arhiereul evhaitenilor, a fãcut precum i-au
poruncit lui sfinþii, potolind mulþimea ºi pe toþi
aceia care se sfãdeau mai înainte. Aceºtia au
crezut cele spuse de el, cã era om vestit, ºi pentru învãþãtura lui cea mare, ºi pentru fapta cea
bunã, cãci a lãsat predanie Bisericii spre a se
face praznicul acesta.
Astfel, Sfântul episcop Ioan, gãsind în
luna ianuarie prãznuindu-se toþi cei trei sfinþi
ierarhi, adicã la întâia zi pe Vasile, la 25 pe
dumnezeiescul Grigorie ºi la 27 pe dumnezeiescul Ioan Gurã de Aur, i-a unit la 30 pe toþi,
împodobindu-se pomenirea lor cu canoane, cu
tropare ºi laude, precum li se cãdea lor, ºi fiind
aceasta cu voia sfinþilor, nu au nici o lipsire în
laude. Cãci, nici mai înainte, nici mai pe urmã
n-a alcãtuit renumitul acesta Ioan mai multe
tropare, decât acestea.

Paradisul virtual
al bibliotecii electronice
Moto: “Eu mi-am imaginat întotdeauna
Paradisul sub forma unei biblioteci”.
(urmare din numãrul trecut)

Jorge Luis Borges

Prin bibliotecã virtualã se înþelege o bibliotecã
imaginarã, cu capacitãþi nelimitate pentru stocarea
datelor bibliografice ºi a documentelor, care deþine zeci de mii de cataloage
înmagazinând milioane de fiºe bibliografice. Utilizatorii au acces la aceste
date, regãsind informaþiile dorite prin criterii de cãutare din cele mai diverse.
Titlu, autor, subiect etc.
În prezent, noþiunea de bibliotecã virtualã începe sã fie utilizatã pentru
noþiunea de colecþie e-book (colecþie de cãrþi electronice).
Bibliotecile electronice de la noi seamãnã mai mult cu niºte librãrii unde
poþi citi gratuit anumite cãrþi, iar pentru achiziþionare se plãtesc sume
asemãnãtoare cu cele pentru cãrþile tipãrite. Bibliotecile tradiþionale din
România nu au devenit electronice, ci s-au informatizat. Dupã 1990, din ce
în ce mai multe biblioteci au început sã achiziþioneze tehnicã de calcul ºi
pachete de programe care sã le permitã construirea bazelor de date, dar ºi
asigurarea altor funcþii specifice: achiziþie, împrumut de documente, elaborare de publicaþii de informare, secundare.
Deºi bibliotecile sunt structuri conservatoare, tradiþionaliste, ele nu pot
sã reziste fãrã sã se adapteze la ceea ce înseamnã informaþie electronicã,
spaþiu virtual. În proiectele de informare a bibliotecilor se prevede
conectarea la Biblioteca Naþionalã, care este conectatã la Internet, realizându-se astfel reþeaua bibliotecilor publice.
Cel mai important efect al informatizãrii unei biblioteci asupra utilizatorilor este posibilitatea oferitã acestora de a consulta bazele de date ale altor
biblioteci, aflate la distanþã. În plus, aria de investigare informaþionalã pe
care poate naviga un utilizator pare, practic, nelimitatã. De aici conceptul de

bibliotecã virtualã. (Pentru a ilustra avantajele unei astfel de
utilizãri).
Pagina web de întâmpinare a unei biblioteci:
Prin uºa din stânga ajungeþi în sãlile noastre de lecturã, unde
puteþi citi operele care vã intereseazã. Prin uºa din dreapta consultaþi cataloagele noastre. Dacã opera pe care o cãutaþi nu existã
în biblioteca noastrã vã indicãm deþinãtorii acesteia. În timpul lecturii, dacã
doriþi numai consultarea textului operei, selectaþi ca opþiune de afiºare utilizator public, iar dacã vã este necesar ºi conþinutul adiþional operei (note
critice etc.), selectaþi utilizator public specializat. În orice moment bibliotecarii noºtri vã vor îndruma prin intermediul butoanelor de ajutor. Lecturã plãcutã!
Mediul electronic a adus cartea într-o înfãþiºare – carte electronicã – dar
nu îi schimbã conþinutul. Cartea este redefinitã din perspectiva disocierii
între conþinut ºi suportul material al acesteia. Acelaºi conþinut poate fi publicat, atât pe hârtie, cât ºi în format electronic. Opera lui Eminescu, spre exemplu, îºi pãstreazã valoarea pe www.mihaieminescu.ro.
Avantajul cãrþii tipãrite este tradiþia; este un suport flexibil, uºor de
manevrat, care nu oboseºte precum ecranul unui calculator, oricât de
ergonomice vor deveni acestea. Cartea electronicã nu exclude suportul
tipãrit. Nu se pune problema dispariþiei tiparului, ci este vorba de o problemã
de selecþie. Cãrþile electronice sunt pur ºi simplu cãrþi doar cã aratã altfel
decât am fost noi obiºnuiþi. (Un film este tot un film, fie cã îl vizionãm pe
marele ecran, pe o casetã, pe un DVD sau la TV).
Pentru orice sistem info-educaþional care îºi pune problema culturii sunt
importante natura ºi calitatea informaþiei. Cartea nu înseamnã foaia de hârtie
pe care a fost publicatã, ci conþinutul, informaþia ºi valoarea ei intrinsecã,
pentru cã cititorul ºtie cã ceea ce dã identitate cãrþii este experienþa intimã a
lecturii, universul pe care i-l deschide acest izvor de cunoºtinþe ºi nu aspectul ei, obiectul fizic.
În momentul de faþã, practica cea mai întâlnitã în lucrul cu cartea se
referã la cãutarea ei informatizatã, dupã care bucuria lecturii se desfãºoarã pe
suport tradiþional. În cãutarea informaþiei bibliotecile coexistã paºnic ºi eficient cu noua tehnologie.
Profesor Mihaela HRIÞCU

“Un gigant al Renaºterii”

În istoria oricãrei culturi naþionale
existã momente de strãlucire realizate de
acele spirite de sintezã artisticã, de acele
personalitãþi care au puterea sã adune, ca
într-un fascicul de luminã excepþionalã,
strãdaniile mai multor generaþii de creatori. Aceste personalitãþi de geniu dispun de un cumul de virtuþi înnãscute,
care nu numai cã îi singularizeazã în
peisajul epocii, dar îi transformã în catalizatori, în vectori cu valoare integratoare
peste timp. Unul dintre aceºti oameni
exemplari, cu vocaþia geniului ºi sintezei,
care a dãruit muzicii româneºti acea
inconfundabilã individualitate artisticã,
este George Enescu.
Dincolo de vocaþia pentru muzicã –
sub toate laturile ei: de compozitor, interpret, dirijor ºi pedagog – George Enescu
a fãcut proba unor alese însuºiri de poet
ºi scriitor, de artist plastic ºi de om de
ºtiinþã. În veacul XX, dominat de specializãri, de unidimensionalitãþi profesionale, George Enescu a apãrut ca un
“gigant al Renaºterii”, ca o replicã spiritualã însufleþitoare datã lumii ultratehnicizate. Ceea ce a surprins la artistul

român, a fost tocmai acea principalã virtute de a se situa în afara perfecþiunii
mecaniciste, ce îi transformã pe interpreþi sau dascãli în instrumente impecabile de tehnicã purã. La Enescu, totul
respira
doar
muzicã!
Disponibilitãþile artistice
au apãrut de
timpuriu. Copil
cu însuºiri ieºite
din comun, comparat de presa
vienezã (care
dispunea de termeni preciºi de
apreciere) cu Mozart, violonistul român a
uimit profesorii, publicul ºi critica muzicalã prin excepþionala sa mãiestrie
instrumentalã. La 15 ani, a susþinut un
recital de autor la Paris, demonstrând cã
este ºi un compozitor de vocaþie. Dupã
debutul de virtuoz, la 18-20 ani,
evoluând în compania celor mai prestigioase formaþii ale epocii, George Enescu a început sã aparã ºi în postura de

pianist solist ºi acompaniator. Aproape
concomitent, a preluat ºi bagheta de dirijor, entuziasmând auditoriul francez ºi
românesc la o vârstã când alþi muzicieni
abia îºi încep ucenicia artisticã. Dar,
poate cã portretul geniului enescian nu ar
fi complet, dacã nu am arãta cã, treptat, a
început sã mânuiascã cu o rarã iscusinþã
orga, viola, flautul, violoncelul ºi cornul.
Compozitorul, de asemenea, a fost la
înãlþimea creatorilor de geniu, Enescu
necunoscând limite între genuri ºi forme
muzicale (a scris de la lied ºi cor, pânã la
simfonie ºi operã) (...).
George Enescu a apãrut la orizontul
culturii universale exact în momentul
când muzica clasicã ºi cea romanticã îºi
epuizaserã potenþele creatoare ºi îºi
îndreptau privirea spre sursele inedite ale
folclorului extraeuropean. Enescu a avut
meritul de a împlini acea sintezã de stiluri ºi epoci, de culturi arhaice ºi moderne, pornind de la melosul românesc.
Viorel COSMA
Marte ºi Euterpe, Ed. Universalia,
(M
1996)
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R E L A Þ I I L E P O L I T I C O -M
MILITARE
ALE ROMÂNIEI ÎN CADRUL ORGANIZAÞIEI
Rãzboiul Rece faþã de care þara noastrã nu a putut sã stea
de-o parte a avut consecinþe multiple asupra poziþiei României pe
plan internaþional. Pânã în anul 1955, autoritãþile de la Bucureºti
au fost nevoite sã se limiteze la o serie de relaþii mai apropiate
doar cu statele socialiste, în primul rând cu cele europene. În
condiþiile Rãzboiului Rece, asemenea legãturi aveau un pronunþat
caracter ideologic, cu toate consecinþele ce decurg de aici.
În acest sistem de relaþii internaþionale, politica României era
grevatã de tutela sovieticã, Moscova insistând pe latura „internaþionalã” în defavoarea aspectelor naþionale, a intereselor specifice ale popoarelor în noua conjuncturã internaþionalã. Monopolizarea de cãtre Uniunea Sovieticã a relaþiilor politico-militare ale
autoritãþilor de la Bucureºti a limitat perimetrul de acþiune al
României pe plan extern. Mai mult, ingerinþele Kremlinului au
dus la animozitãþi artificial create între comuniºtii români ºi cei
sârbi conduºi de Iosip Broz Tito, deoarece în Iugoslavia se manifestau evidente tendinþe de insubordonare faþã de orientarea
stalinistã.
Treptat, dupã înfiinþarea Organizaþiei Tratatului de la
Varºovia ºi dupã plecarea trupelor sovietice din România în anul
1958, liderul Partidului Muncitoresc Român, Gheorghe
Gheorghiu-Dej, a reuºit sã spunã „Nu!” Moscovei în mai multe
rânduri, fapt ce a netezit terenul pentru o susþinere mai puternicã
a conducãtorului român de cãtre opinia publicã din þarã.

tratatului; 11) data intrãrii în vigoare; 12) durata tratatului; 13)
modalitatea de încetare a efectelor tratatului.
Aceºti parametri comparativi au rezultat din conþinutul
tratatelor respective, mai concret, din metodologia de elaborare a
tratatelor internaþionale, unde sistemul obligaþiilor ºi al principiilor cãlãuzitoare diferã, la rândul lor, în funcþie de perioada de
timp istoric, scopurile tratatelor, regimul politic al pãrþilor contractante etc. În cele ce urmeazã, sunt prezentate doar câteva
aspecte semnificative.
Este cunoscut faptul cã articolul 1 al Tratatului de la Varºovia
consemna obligaþia pãrþilor contractante ca, în conformitate cu
Carta Organizaþiei Naþiunilor Unite, sã se abþinã în relaþiile lor
internaþionale de la ameninþarea cu forþa sau de la folosirea ei ºi
sã rezolve litigiile lor internaþionale prin mijloace paºnice în aºa
fel încât sã nu pericliteze pacea ºi securitate internaþionalã.
În tratatele bilaterale încheiate de România, aceastã obligaþie
nu-ºi gãsea o corespondenþã expresã, dar era cuprinsã implicit în
ele, deoarece este o obligaþie asumatã prin Carta O.N.U. de
statele respective. De astfel, toate tratatele bilaterale la care ne
referim fac precizarea cã acestea au fost întocmite în concordanþã
cu principiile Cartei O.N.U.
Cel de-al doilea articol al Tratatului de la Varºovia conþinea
declaraþia Pãrþilor contractante cã: 1) sunt gata sã participe, în
spiritul colaborãrii sincere, la toate acþiunile internaþionale având

Obligaþiile asumate de România
prin Tratatul de la Varºovia
La 14 mai 1955, la Varºovia, reprezentanþii statului român au
semnat Tratatul de prietenie, colaborare ºi asistenþã mutualã între
R.P. Albania, R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacã, R.D. Germanã, R.P.
Polonã, R.P. Românã, R.P. Ungarã ºi U.R.S.S., iar, la 15 decembrie 1955, România a devenit membru al Organizaþiei Naþiunilor
Unite.
Anterior semnãrii Tratatului de la Varºovia, România a
încheiat o serie de tratate bilaterale de prietenie, colaborare ºi
asistenþã mutualã cu fiecare dintre statele participante la Organizaþia Tratatului de la Varºovia, cu excepþia R.P. Albania ºi R.D.
Germania, astfel: la 16 ianuarie 1948, cu R.P. Bulgaria; la 24 ianuarie 1948, cu R.P. Ungarã; la 4 februarie 1948, cu U.R.S.S., la
21 iulie 1948 , cu R. Cehoslovacã.
Aceste tratate bilaterale de prietenie, colaborare ºi asistenþã
mutualã au fost încheiate, aºa cum rezultã din însuºi conþinutul
lor, pe de-o parte, ca urmare a dorinþei statelor respective de a
întãri relaþiile de prietenie ºi colaborare între ele, în interesul dezvoltãrii lor, iar, pe de altã parte, cu scopul de a crea alianþe defensive bilaterale, pentru limitarea pericolului unei agresiuni
împotriva lor, în principal, din partea Germaniei. Pãrþile contractante se angajau totodatã sã nu încheie nici o alianþã ºi sã nu ia
parte la nici o coaliþie ºi nici la acþiuni sau mãsuri îndreptate una
împotriva celeilalte. Statele semnatare se angajau sã se consulte
cu privire la toate acþiunile importante care ating interesele lor.
Totodatã, reprezentanþii þãrilor respective au declarat cã vor
acþiona în spiritul prieteniei ºi colaborãrii, al dezvoltãrii ºi
întãririi legãturilor economice ºi culturale între ele, pe baza principiului respectului reciproc faþã de independenþa ºi suveranitatea
lor, a neamestecului în treburile interne ale celuilalt stat.
Principala prevedere a tratatelor bilaterale încheiate de
România cu R.P. Bulgaria, R.P. Ungarã, R.P. Polonã, R. Cehoslovacã ºi cu U.R.S.S:, cu caracter defensiv, era obligaþia pe care
ºi-o asumau statele semnatare de a-ºi acorda asistenþã mutualã,
inclusiv ajutor militar. În aceastã problemã se remarcã totuºi
unele nuanþãri.
În timp ce obligaþia de asistenþã mutualã cuprinsã în tratatele
bilaterale încheiate de România cu U.R.S.S., R. Cehoslovacã ºi
R.P. Polonã viza strict un conflict militar cu Germania sau cu oricare alt stat aliat cu aceasta, tratatele bilaterale semnate cu R.P.
Bulgaria ºi R.P. Ungarã erau, în aceastã privinþã, mai largi, ele
referindu-se, nu numai la o agresiune sãvârºitã de Germania sau
alt stat aliat cu ea, ci ºi de oricare stat terþ, indiferent dacã este sau
nu aliat cu Germania: ”În cazul când Germania sau un alt treilea
stat ar sãvârºi agresiune împotriva uneia din pãrþile contractante
(...).”
Tratatul încheiat cu R.P. Bulgaria conþinea ºi prevederi
potrivit cãrora „pãrþile îºi vor coordona planurile lor economice,
vor lua toate mãsurile pentru a extinde schimburile reciproce de
mãrfuri, vor pregãti înfãptuirea unei uniuni vamale ºi vor cãdea
de acord cu privirile la schimburile comerciale cu alte þãri.”
În acest context, apare ca interesantã ºi utilã compararea
obligaþiilor asumate de România prin semnarea Tratatului de la
Varºovia cu cele asumate prin tratatele bilaterale de prietenie,
colaborare ºi asistenþã mutualã încheiate cu R.P. Bulgaria, R.P.
Ungarã, R.P. Polonã, U.R.S.S., R. Cehoslovacã, toate fiind membre fondatoare ale Tratatului de la Varºovia.
Analiza comparativã s-a operat pe baza a 13 parametri, astfel:
1) scopul declarat al tratatelor; 2) enunþarea principiilor respectãrii independenþei ºi suveranitãþii naþionale; 3) conformitatea
prevederilor cu Carta O.N.U.; 4) obligaþia de a acorda ajutor militar; 5) obligaþia de consultare reciprocã; 6) obligaþia de a dezvolta relaþii de prietenie; 7) obligaþia de apãrare a pãcii ºi securitãþii internaþionale; 8) obligaþia de dezvoltare a legãturilor economice ºi culturale; 9) alte obligaþii (diverse); 10) data încheierii

drept scop asigurarea pãcii ºi securitãþii internaþionale; 2) îºi vor
consacra în întregime forþele, atingerii acestor þeluri. Totodatã, în
acelaºi articol se menþiona cã: 3) Pãrþile contractante vor depune
eforturi pentru ca, în înþelegere cu alte state care doresc sã colaboreze în aceastã direcþie, sã se ia mãsuri eficiente în vederea:
reducerii generale a armamentelor ºi interzicerii armelor atomice,
cu hidrogen ºi a celorlalte tipuri de arme de exterminare în masã.
Lectura tratatelor bilaterale relevã faptul cã prevederile
cuprinse în articolul 2 al Tratatului de la Varºovia nu-ºi gãsesc în
mod expres un corespondent în acestea. Prima parte a articolului
relua principii cuprinse în Carta O.N.U., prin aceasta neaducând
nimic în plus faþã de tratatele bilaterale. Faptul este pe deplin
explicabil. Înarmarea la care s-a dedat U.R.S.S., începând din
anul 1951, crea o stare tensionatã(pericolul unui rãzboi nuclear),
în condiþiile deþinerii de cãtre N.A.T.O. a unei importante cantitãþi de arme nucleare ºi de nimicire în masã de diferite tipuri.
Nu aceeaºi situaþie o întâlnim la articolul 3 al Tratatului de la
Varºovia, care conþinea obligaþia statelor de „a se consulta între
ele asupra tuturor problemelor internaþionale care afecteazã
interesele lor comune, cãlãuzindu-se dupã interesele întãririi
pãcii ºi securitãþii internaþionale.”
Aceastã obligaþie îºi gãseºte corespondentul în tratatele bilaterale, dar în Tratatul de la Varºovia apare, în fapt, mai restrânsã,
în sensul cã respectiva problemã internaþionalã importantã, în
care exista obligaþia Pãrþilor de a se consulta, trebuia sã efectueze
interesele comune ale tuturor statelor participante .
În acelaºi articol 3 al Tratatului de la Varºovia, statele îºi
asumau obligaþia de a se consulta neîntârziat a) în interesul asigurãrii apãrãrii comune ºi b) menþinerii pãcii ºi securitãþii, ori
de câte ori, dupã pãrerea oricãrora dintre ele, „se va ivi primejdia
unui atac armat împotriva unuia sau mai multor state semnatare
ale Tratatului.” Nici aceastã obligaþie nu-ºi gãseºte corespondentul expres în tratatele bilaterale de prietenie, colaborare ºi asistenþã mutualã, dar se poate considera cã ea era implicit conþinutã
în obligaþia de consultare în toate problemele internaþionale

importante, prevãzutã în tratatele respective.
Articolul 4 al Tratatului de la Varºovia prevedea cã: „În cazul
unui atac armat din partea unui stat sau grup de state împotriva
unuia sau mai multor state semnatare ale Tratatului, în cadrul
exercitãrii dreptului la autoapãrare individualã sau colectivã în
conformitate cu articolul 51 al Cartei O.N.U., (Organizaþia
Tratatului de la Varºovia - n.n.) va acorda statului sau statelor
care au fost supuse unui asemenea atac ajutor imediat, în mod
individual, în înþelegere cu celelalte state semnatare ale Tratatului ºi prin toate mijloacele care i se par necesare, inclusiv
folosirea forþei armate”. Totodatã, se stipula expres: „Statele semnatare ale Tratatului se vor consulta imediat asupra mãsurilor ce
trebuie luate în comun în vederea restabilirii ºi menþinerii pãcii ºi
securitãþii internaþionale.”
Deosebirile între obligaþiile asumate în acest domeniu de
România prin Tratatul de la Varºovia ºi cele din tratatele bilaterale par a fiind urmãtoarele: a) Tratatul de la Varºovia funcþiona
în cazul unui atac armat în Europa din partea unui stat sau grup
de state împotriva unuia dintre statele participante la Tratatul de
la Varºovia, indiferent dacã statele agresoare erau aliate sau nu cu
Germania; b) în Tratatul de la Varºovia, condiþia naºterii obligaþiei era existenþa unei agresiuni militare, pe când în tratatele
bilaterale încheiate cu U.R.S.S., R. Cehoslovacã ºi R.P. Polonã,
obligaþia României de a da ajutor avea loc numai în cazul unei
agresiuni militare directe asupra partenerului, fiind suficient ca
acesta „sã fie antrenat într-un conflict armat sau oricare alt stat”;
c) în Tratatul de la Varºovia, România se obliga sã dea ajutor
mijloacelor care i se par necesare, inclusiv folosirea forþei
armate”, ceea ce presupune cã ajutorul era limitat, pe când, în
tratatele bilaterale, s-a obligat mai mult, ºi anume sã dea „ajutor
militar ºi de altã naturã, prin toate mijloacele aflate la dispoziþia
sa”, deci sã acorde un ajutor nelimitat; d) potrivit Tratatului de la
Varºovia, prealabil acordãrii ajutorului necesar „restabilirii ºi
menþinerii pãcii”, între statele semnatare trebui sã aibã loc consultãri, pe când tratatele bilaterale nu prevedeau faza consultãrii
prealabile, obligaþia acordãrii ajutorului fiind directã ºi imediatã.
Observãm, în context, cã articolul 5 al Tratatului de la
Varºovia prevedea crearea de cãtre pãrþile contractante a unui
Comandament Unit al forþelor lor armate, care, potrivit
înþelegerii între pãrþi, vor fi puse sub comanda acestui comandament,” tratatele bilaterale nu conþineau o asemenea prevedere.
De asemenea, Tratatul de la Varºovia conþinea ºi obligaþia
statelor participante, deci ºi a României, de a lua de comun acord
ºi alte mãsuri necesare pentru: a) întãrirea capacitãþii lor de
apãrare; b) a apãra munca paºnicã a popoarelor; c) a garanta inviolabilitatea frontierelor ºi teritoriilor lor ºi d) a asigura apãrarea
în eventualitatea declanºãrii unei agresiuni de cãtre un stat sau un
grup de state din afara alianþei. Aceastã obligaþie nu era nici ea
cuprinsã în tratatele bilaterale.
Potrivit prevederilor articolului 6 al Tratatului de la Varºovia,
s-a creat Comitetul Politic Consultativ, organ nedeliberativ,
având ca sarcinã înfãptuirea consultãrilor prevãzute în Tratat ºi
examinarea problemelor care se iveau în legãturã cu aplicarea
Tratatului. Comitetul putea „crea organele auxiliare care se
dovedeau necesare.” Se remarcã faptul cã în tratatele bilaterale,
deºi se prevedea practica unor consultãri, nu exista un organ permanent similar.
Tratatul de la Varºovia mai conþinea ºi alte prevederi care nu
erau cuprinse în tratatele bilaterale: obligaþia rezolvãrii litigiilor
internaþionale prin mijloace paºnice (art.1); reducerea generalã a
înarmãrilor ºi interzicerea armelor atomice; încetarea valabilitãþii
Tratatului în cazul în care se crea un sistem de securitate colectivã în Europa ºi se încheia un tratat general european.
Prin prevederile articolului 7 al Tratatului de la Varºovia,
Pãrþile se obligau: „(1) sã nu ia parte la nici un fel de coaliþie ºi
(2) sã nu încheie nici un fel de acorduri ale cãror scopuri ar fi în
contradicþie cu scopurile prezentului Tratat.” Dupã cum s-a mai
arãtat, obligaþii asemãnãtoare erau prezente ºi în tratatele bilaterale de prietenie, colaborare ºi asistenþã mutualã încheiate de
România cu R.P. Bulgaria, R.P. Ungarã, R.P. Polonã, R. Cehoslovacã ºi U.R.S.S.
În ceea ce priveºte perioada iniþialã de valabilitate, Tratatul de
la Varºovia se asemãna cu tratatele bilaterale, în sensul cã se
aplicã pe durata a 20 de ani. Deosebirea constã însã în privinþa
perioadei urmãtoare, cea de extindere a valabilitãþii acestuia,
unde, spre deosebire de tratatele bilaterale, a cãror perioadã de
valabilitate se extindea prin tacitã reconducþiune din cinci în cinci
ani, Tratatul de la Varºovia prevedea un singur nou termen de valabilitate de 10 ani pentru pãrþile care nu îl denunþau cu un an
înainte de expirarea termenului de 20 de ani.
Din cele prezentate rezultã cã, deºi statutul sãu postbelic era
grevat de refuzul marilor puteri de a-i acorda cobeligeranþa,
România a fãcut eforturi considerabile pentru a-ºi apãra interesele economice, politice, diplomatice, militare, de comerþ ºi navigaþie, contribuind activ la crearea ºi perfecþionarea instrumentelor juridice menite a-i apãra independenþa ºi suveranitatea,
pacea ºi securitatea, promova legalitatea internaþionalã, fapt pus
în evidenþã de conþinutul tratatelor bilaterale, de tratatul semnat
la Varºovia, la 14 mai 1955, precum ºi de aderare la principiile ºi
normele Cartei ONU.

Cristiana MARIN
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O privire indiscretã sub scoarþa bãtrânei Terra
Nimic nu pare a fi mai solid decât pãmântul de sub picioare. ªi, totuºi, nu de puþine ori, scoarþa de piatrã pe care o credeam inertã zvâcneºte asemenea muºchilor unui animal enorm trezit din somn. Acesta este dezastrul. Agoniseala de-o viaþã se surpã
în câteva zeci de secunde. Clãdiri înalte, solide, plantate în pãmânt ca pentru eternitate, încep sã se încline precum tijele de papurã
în bãtaia vântului. Valuri enorme se nãpustesc spre þãrm ºi mãturã totul în calea lor, cu forþa combinatã a zece uragane.
Tragedia din decembrie care a lovit coastele Asiei este o demonstraþie a uriaºelor tensiuni care se acumuleazã în scoarþa terestrã. ªi, totuºi, care sunt resorturile în stare sã declanºeze un astfel de cataclism? Specialiºtii în fizica Pãmântului ne ajutã sã
aruncãm o privire dincolo de epiderma de numai câþiva centimetri a bãtrânei Terra.

Seismele - fenomene specifice litosferei

Seismele sau cutremurele de
pãmânt, constituie un fenomen geologic
ce a terorizat dintotdeauna oamenii care
trãiesc în anumite zone ale globului.

Originea cutremurelor

Atunci când un material solid este
supus unor presiuni de forfecare, mai întâi
se va deforma în mod elastic, dupã aceea,
când va atinge limita elasticitãþii, se va
rupe, degajând, în mod instantaneu,
întreaga energie pe care a acumulat-o pe
timpul deformãrii elastice.
Acest fenomen se întâmplã atunci
când litosfera este supusã unor presiuni.
Sub efectul presiunilor cauzate, cel mai
des, de miºcarea plãcilor tectonice, litosfera acumuleazã energie. Atunci când, în
anumite locuri, limita elasticitãþii este
atinsã, se produc una sau mai multe rupturi care se traduc prin falii. Energia degajatã brusc de-a lungul acestor falii

cauzeazã seismele. De reþinut cã seismele
nu se produc decât într-un material rigid.
În consecinþã, cutremurele se produc
numai în litosferã, niciodatã în astenosferã, care este un mediu plastic.

Mãsurarea unui cutremur

Seismele se mãsoarã prin douã
metode: scala Mercalli ºi scala Richter.
Astãzi nu se mai foloseºte decât scala
Richter, dar cutremurele din trecut nu pot
fi evaluate decât dupã scala Mercalli.
Scala Mercalli a fost realizatã în 1902
ºi modificatã în 1931. Ea indicã intensitatea unui seism pe o scalã de la I la XII.
Aceastã intensitate este determinatã prin
douã lucruri: amploarea pagubelor
cauzate de un seism ºi percepþia pe care o
are populaþia asupra seismului. Este
vorba, aºadar, despre o evaluare care face
apel la o serioasã dozã de subiectivism.
Mai mult, percepþia populaþiei ºi

amploarea pagubelor variazã în funcþie de
distanþa faþã de epicentru. Avem, deci,
prin aceastã metodã, o scalã care variazã
geografic. Dar, la vremea respectivã, nu
existau mijloace pentru realizarea unei
scale obiective.
Metoda lui Richter a fost inauguratã
în 1935. Ea nu oferã ceea ce se numeºte
magnitudinea unui seism, calculatã,
pornind de la energia degajatã în epicentru. Ea se mãsoarã pe o scalã logaritmicã
deschisã. Pânã acum, cel mai puternic
seism a fost de 9,5 pe Richter, în Chile. De
aceastã datã, se vorbeºte de o valoare care
poate fi caracterizatã ca fiind obiectivã: nu
este decât o singurã valoare pentru un
anumit seism.
Astãzi, se foloseºte un calcul modificat faþã de originalul lui Richter, intervenindu-se asupra dimensiunii faliei în
lungul cãreia s-a produs seismul.

Magnitudinea unui seism

Magnitudinea unui seism este o valoare intrinsecã a acestuia, independentã de locul observaþiei sau de mãrturiile populaþiei.
Noþiunea de “magnitudine” a fost introdusã în 1935 de cãtre
americanul Charles Francis Richter cu scopul de a estima energia
eliberatã din epicentrul unui cutremur. Astfel, el putea compara
între ele seismele care aveau loc în California.
Termenul de “magnitudine” care este propriu scãrii Richter a
fost împrumutat din astronomie. În acest domeniu al ºtiinþei
astronomii stabilesc prin magnitudine strãlucirea relativã a unei
stele vãzutã prin microscop.
Magnitudinea, în domeniul geofizic, nu este o scarã în grade,
ci o funcþie continuã, care poate fi pozitivã sau negativã ºi, în
principiu, nu are limite. În realitate, valoarea ei minimã este
legatã de sensibilitatea seismografului. Un aparat foarte sensibil
poate înregistra magnitudini de ordinul –2, echivalentul energiei
degajate de cãderea unei cãrãmizi pe sol de la înãlþimea de un
metru. Valoarea maximã este datã de rezistenþa litosferei faþã de
forþele tectonice ºi de lungimea maximã a faliei care s-ar putea
rupe dintr-o datã.
Seismul cu cea mai mare magnitudine înregistrat în acest
secol a fost cel produs în 1960, în Chile, cu magnitudinea de 9,5,
unde zona de rupturã a faliei a avut o lungime de peste 1.000 km.

Aceasta este condiþia care limiteazã magnitudinea unui seism, ea
depãºind foarte rar valoarea 9. Seismele care depãºesc 9 grade
Richter sunt foarte rare, iar 10 este limita maximã impusã de
soliditatea rocilor ºi fragmentarea faliilor.
Magnitudinea este o funcþie logaritmicã: atunci când amplitudinea unei miºcãri variazã cu un factor 10, magnitudinea creºte
cu o unitate. De exemplu, un seism de magnitudine 6 este de zece
ori mai puternic decât unul de magnitudine 5 ºi de douãzeci de
ori mai puternic decât unul cu magnitudinea 4.
Magnitudinea Richter mãsoarã energia emisã sub formã de
unde elastice. Un seism cu magnitudinea 5,0 corespunde aproximativ energiei degajate de bomba atomicã ce a distrus Hiroshima.
Existã mai multe scale de magnitudine cum sunt: magnitudinea localã, magnitudinea de duratã, magnitudinea undelor de
suprafaþã, magnitudinea undelor de volum ºi magnitudinea
energiei. Cu toate cã, pentru stabilirea valorii acestei mãrimi, se
fac o serie de calcule destul de complexe, precizia nu poate fi mai
mare de 0,25 grade. Canalele mediatice anunþã, de regulã, magnitudinea undelor de suprafaþã, în timp ce, oamenii de ºtiinþã,
iau în calcul toate datele disponibile.

Protecþia contra seismelor

Chiar dacã pare un truism, cea
mai bunã metodã de protejare a
clãdirilor împotriva cutremurelor
este aceea de a evita construcþia
lor în zonele cu activitate seismicã
ridicatã. Dar, cum ºi în zona Vrancei, trãiesc destul de mulþi oameni,
acest lucru este aproape imposibil
de realizat.
Totuºi, pentru cei care doresc sã
îºi construiascã o casã (ºi în alte
zone decât Vrancea) trebuie sã þinã
seama de câteva principii generale. Nu se construieºte:
- pe versanþii foarte înclinaþi;
- în zonele de tranziþie a
solurilor;
- în apropierea imediatã a faliilor active;
- pe faleze;
- pe soluri mobile în pantã (sau
în aval de aceste soluri).
Pot fi salvate multe vieþi dupã
producerea unui cutremur dacã se
acþioneazã cât mai repede posibil.
Specialiºtii considerã cã echipele
de salvare trebuie sã acþioneze în
primele 48 de ore de la producerea
seismului, deoarece, dupã 72 de

ore petrecute sub dãrâmãturi,
ºansele de supravieþuire sunt minime. Pentru aceasta, Prefectura
împreunã cu Apãrarea Civilã,
Poliþia, Pompierii, Armata, etc. au
planuri foarte bine stabilite din
timp, în baza cãrora acþioneazã la
astfel de dezastre.
Mãsurile care se iau pentru
pregãtire în vederea unui seism
major, constau, în principal din
trei aspecte:
A) Înainte de seisme: executarea de simulãri ºi exerciþii de
salvare-evacuare la care participã
inclusiv populaþia. În Japonia ºi
California, astfel de exerciþii se
fac inclusiv în ºcoli.
B) Antrenarea unitãþilor speciale, destinate pentru intervenþia
în caz de dezastre naturale, cu
scopul de a acþiona rapid ºi coerent în caz de seism.
C) Dupã producerea unui seism
major: este bine sã se informeze
populaþia difuzând regulat ºi pe o
arie cât mai mare posibil mãsurile
esenþiale de securitate pentru a
supravieþui în caz de cutremur.

Tsumani
sau valurile de seism

Tsunami (denumire provenitã din japonezã) desemneazã un
fenomen extrem de distructiv, aflat în strânsã legãturã cu
miºcãrile fundului submarin generate de cãtre un seism, o
erupþie vulcanicã sau o alunecare de teren.
Este un fenomen oarecum “ascuns”, deoarece poate surveni
la mai multe ore dupã producerea evenimentului. Schema alãturatã ilustreazã natura unui tsunami generat de cãtre o ridicare a
fundului marin însoþitã de un seism.
A. Ridicarea fundului marin genereazã o “umflare” a
suprafeþei oceanului. Aceastã umflare creeazã un val de
suprafaþã care este abia perceptibil în apele adânci (de la câþiva
centimetri, pânã la un metru înãlþime), dar care îºi mãreºte substanþial
dimensiunile în
apele mai
p u þ i n
adânci,
ajungând
sã atingã
înãlþimi
de pânã
la 30 m.
Viteza de
propagare a
acestor
valuri este de 500-800 km/h în ape foarte adânci (de peste 1000
m), scãzând la câteva zeci de km/h în ape cu o adâncime mai
micã de 100m. Periodicitatea valurilor este de ordinul a 15-60
minute. Astfel, un tsunami iniþiat printr-o deplasare a fundului
marin însoþitã de un seism, care s-ar produce la 1000 km în larg,
ar lovi coasta cam douã ore mai târziu.
Poate fi uºor imaginat efectul distructiv al acestor valuri
care se revarsã asupra þãrmurilor locuite. Acest tip de valuri cu
o forþã extraordinarã, care mãturã totul în calea lor se numesc ºi
valuri de seism.
B. Apropierea primului val tsunami este precedatã de o
retragere a mãrii (ceea ce este de naturã a atrage curioºii).
C. Apare primul val.
D. Acesta poate fi urmat de o a doua retragere a mãrii, cu un
nou val ºi aºa mai departe. Se conteazã doar pe câteva valuri
puternice, care îºi diminueazã progresiv amplitudinea.

Scala de intensitate
MERCALLI

Magnitudinea pe
scala RICHTER

I. Seism perceput numai de cãtre unele persoane, în circumstanþe particulare. Este
detectat numai de cãtre instrumentele foarte sensibile.
II. Perceput numai de cãtre persoanele în repaus, aflate la etajele superioare.
Obiectele suspendate se balanseazã.
III. Perceput mai ales de cãtre persoanele în interiorul clãdirilor. Automobilele în
staþionare se pot miºca.
IV. Perceput de cãtre majoritatea oamenilor aflaþi în clãdiri ºi de cãtre anumite persoane aflate în exterior. Suficient de puternic pentru a-i trezi pe unii oameni din somn.
Vesela face zgomot, ferestrele ºi uºile care nu sunt închise se trântesc.
V. Perceput de aproape toatã lumea. Cele mai multe persoane se trezesc din somn.
Se sparge vesela ºi ferestrele. Obiectele instabile se rãstoarnã.
VI. Toatã lumea simte cutremurul. Majoritatea oamenilor sunt înspãimântaþi ºi fug
afarã. Unele piese de mobilier se deplaseazã, cade tencuiala de pe pereþi, pot fi afectate
hornurile. Pagube uºoare.
VII. Cei mai mulþi oameni intrã în panicã ºi fug afarã. Pagube minime la construcþiile concepute pentru zone seismice, minime spre medii la cele obiºnuite, în timp
ce clãdirile mai ºubrede sunt serios afectate. Mobila se rãstoarnã.
VIII. Pagube uºoare la construcþiile concepute pentru zonele seismice, importante la
cele obiºnuite cu posibile surpãri, catastrofele la construcþiile ºubrede.
IX. Pagube considerabile la construcþiile concepute pentru zonele seismice. Clãdirile
se deplaseazã de pe fundaþie. Fisurarea pãmântului. Spargerea canalizãrii subterane.
X. Unele construcþii din lemn ºi majoritatea construcþiilor solide din cãrãmidã sunt
distruse. Solul este fisurat puternic. Se produc alunecãri de teren.
XI. Rãmân în picioare foarte puþine construcþii din cãrãmidã. ªinele de cale feratã
se strâmbã, sunt distruse podurile. Pe sol apar fisuri mari.
XII. Distrugere totalã. Ondulare vizibilã a suprafeþei pãmântului. Obiecte proiectate
în aer.
Paginã realizatã de maior Dragoº ANGHELACHE
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SHOWBIZ

Jennifer LOPEZ
“RENAªTE” printr-u
un nou
album
Jennifer Lopez a dat o petrecere în cinstea viitorului ei
album,
intitulat
“Rebirta”
(renaºtere), la care au fost invitaþi
o grãmadã de prieteni apropiaþi,
foºti colaboratori la primul ei
L.P. Vedeta a încercat astfel sã
aducã un pic de magie în viaþa ei,
dar ºi sã-l “obþinã” pentru
interese personale pe Fat Joe.
Jennifer s-a gândit cã rapperul va fi perfect pentru cântecul
“Hold You Down”, care este cel
de-al doilea hit de pe album, primul “Get Right”, fiind
deja lansat la radio. Relaþia dintre cei doi soliºti este
descrisã de Lopez ca fiind, nici mai mult, nici mai puþin,
“decât o prietenie cu ocazia înregistrãrilor”. Fat Joe, pe
de altã parte, pune legãtura puternicã dintre ei pe seama
faptului cã amândoi au crescut în Bronx ºi au ajuns cu
greu ceea ce sunt astãzi. “Ne “iubim” la nebunie ori de
câte ori ne vedem!”
“Ascultând, în studio, cântecul – spune J.Lo – mi-am
dat seama cã nu îl pot avea alãturi de mine decât pe Fat
Joe, aºa cã l-am sunat”. La rugãmintea ei, rapper-ul a
rãspuns mai mult decât prompt. Însã, pânã sã se întâlneascã la înregistrãri, Jennifer a fost foarte nervoasã ºi
emoþionatã, gândindu-se ºi la posibilitatea ca melodia sã
nu-i placã lui Fat Joe. Dar, dupã primele acorduri ºi dupã
ce a început sã simtã ritmul, Joe a zâmbit ºi a dat verdictul: “E foarte, foarte tare!” A mai declarat apoi cã
J.Lo i-a fãcut practic o favoare, contactându-l pentru
aceastã colaborare. El ºi-a fãcut datoria ºi ºi-a scris
partea lui de cântec, iar peste câteva sãptãmâni, vor
filma ºi un videoclip care va fi “foarte, foarte, real”, “va
fi ca noi doi, dealtfel!”

John MAYER
îºi face planuri
Dupã un turneu de aproximativ un an ºi jumãtate,
John Mayer de abia aºteaptã sã înregistreze cel de-al
treilea album. “Daughters” – un single de pe album – a
fost deja dat la radio ºi a devenit, peste noapte, cel mai
tare hit de la “Bigger Than
My Body” încoace. În cântec,
se spune la un moment dat, cã
“orice s-ar întâmpla, trebuie
sã ai bagajele pregãtite ºi sã
mergi mai departe”. Acesta
este principiul de viaþã, al
solistului la care el subscrie
ori de câte ori are ocazia.
În momentul de faþã, în
loc sã fi luat o pauzã ºi sã mai
fi stat ºi pe acasã, Mayer ºi-a
lansat un turneu promoþional cu interviuri ºi reprezentaþii, dar ºi un show pe VH 1, numit “Mayer are un TV
show”. Mai mult, îºi pregãteºte ºi un turneu de iarnã.
“Pentru noile mele înregistrãri, voi cumpãra o chitarã electricã care va schimba foarte mult sound-ul, cam
învechit pentru generaþia de azi. Trebuie sã încerc absolut orice ca sã rãmân pe undã. Încet-încet, pe mãsurã ce
îmbãtrânesc, altceva îmi ia locul ºi se ascultã la radio ºi
constat cã trebuie sã plec. Nu mai e muzicã ceea ce se
ascultã acum. Hip-hop-ul a luat locul de drept al rockului”.
Noi ne putem pune doar întrebarea care, de altfel,
se impune conform dictonului sãu: “Ce s-ar putea
întâmpla acum? Mayer o sã se apuce cumva de hiphop? Este o posibilitate...

Missy ELIOTT îºi
lanseazã albumul preferat
Cântãreaþa nu a dezvãluit
încã numele colaboratorilor ei,
dar a afirmat despre ei cã nu
sunt niºte necunoscuþi. Missy
Elliott a lucrat, în anul ce a trecut, cu aproape toate vedetele,
începând cu Beyonce ºi Alicia
Keys ºi terminând cu Christina
Aquilera. Deci, cine ar mai fi
putut veni alãturi de ea? “Nu
vreau sã spun cine sunt cei cu care am înregistrat, dar
sunt câteva celebritãþi care vor apãrea pe coperta
noului meu album”.
Sound-ul promovat, dar ºi versurile, reprezintã o
întoarcere cãtre formã. “Este L.P.-ul meu preferat dintre toate cele pe care le-am lansat pânã în prezent.
Dacã oamenii preferã sau adorã construcþia underground, atunci plãcerea de a-l asculta va fi cu siguranþã
triplatã”.
Nu este de ajuns sã ieºi pe scenã ºi sã cânþi. Trebuie sã ajungi la public, sã vorbeºti cu el ºi sã-i spui
pânã ºi cum sã-ºi miºte mâinile în aer. Trebuie sã interacþionezi cu cei ce au venit sã te asculte ºi sã-i faci sã
simtã ceea ce vrei tu! Dar eu ºtiu sã fac acest lucru!”
Cristina FRATU
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A G E O F P I R AT E S ( e x -S
SEA DOGS 2)
DE LA AKELLA
Veteranii de la Akella au dezvãluit finalmente jocul la care visau de ceva vreme
micii piraþi de fotoliu! Ca o scurtã recapitulare, totul a pornit cu câþiva ani în urmã de
la un proiect numit Sea Dogs 2, pervertit
ulterior în Pirates of Caribbean ºi reînviat
anul trecut sub forma unui nou proiect (Corsairs 2), exclusiv în limba rusã. Dar, iatã cã
site-ul Pirates-Ahoy! a aflat de la producãtorii ruºi cã aceºtia s-au decis, în cele din
urmã, sã realizeze o versiune internaþionalã
a jocului, pe care au numit-o Age of Pirates.
Va fi un joc neliniar, open-ended, în care vei
putea face orice, fãrã sã fii limitat de vreun
fir epic, ºi va include chiar ºi câteva moduri
multiplayer de pânã la 16 jucãtori.
FINAL FANTASY VII:
ADVENT CHILDREN
Aproape cinci minute de secvenþe din
viitorul film de animaþie Final Fantasy VII:
Advent Children abia aºteaptã sã fie devorate de cãtre fanii Square! Acest nou thriller

☺

- Peggy, ce avem azi la
micul-dejun?
- Nimic, dragã!
- Pãi, asta am avut ºi ieri..

apãrut iniþial într-o variantã Flosh pe site-ul
oficial, dar, iatã cã cineva s-a îndurat sã-l
transforme în AVI ºi sã-l împartã cu lumea

întreagã. Filmuleþul nu are decât 54 MB ºi
cuprinde peste 100 de scene superbe. Premiera lui Advent Children va avea însã loc
“Cândva în 2005”!
EA VREA 20% DIN UBISOFT ªI
50% DIN DICE
Printr-un comunicat emis de curând,
Electronic Arts ºi-a anunþat intenþia de a
“investi” în gigantul francez Ubisoft Entertainment, prin cumpãrarea a 19,9% din acþiunile acestuia, în schimbul unei sume esti-

BUN: Soþia ta nu vorbeºte cu tine.
RÃU: Vrea sã divorþeze.
FATAL: E avocat!

BUN – RÃU – FATAL!
BUN: Te hotãrãºti sã nu mai faci copii.
RÃU: Nu-þi gãseºti pilulele anticoncepþionale.
FATAL: Sunt la fiica ta în poºetã!

☺

BUN: Fiul tãu tot timpul îºi face lecþiile în camera lui.
RÃU: Gãseºti o grãmadã de casete
XXX în camera lui.
FATAL: Tu eºti protagonistul!

☺

BUN: Soþul tãu se pricepe la moda de
damã.
RÃU: Se îmbracã în hainele tale.
FATAL: Lui îi stau mai bine!

☺

BUN: Fiul tãu s-a maturizat.
RÃU: Se culcã cu vecina.
FATAL: ªi tu!
BUN:

Dai lecþii de sexologie fiicei

☺
LUCITOR

PROTECTOARE

LAVIÞÃ!

ELEVAÞI

TÂLHAR

☺

BUN: Soþia ta e gravidã.
RÃU: Cu gemeni.
FATAL: Tu nu poþi avea
copii!

☺

- Bãi, Ioane, ºtii tu ce-i ãla
un “lator”?
- Nu ºtiu, bãi Ghiþã! Dar
cum þi-a intrat în cap cuvântul
ãsta?
- Pãi, uite, a zis fecioru’ lu’
vecinu’ meu cã-ºi ia un “cal-culator”!

☺

Doi pescari între ei:
- Azi dimineaþã am dat cu
banu’ sã vãd dacã mã duc cu
nevastã-mea la bisericã sau vin
la pescuit.
- ªi vãd cã þi-a ieºit sã vii cu
ADÃPOSTURI
PENTRU OI

MASIVI
PODOABE

MELODII

ADUNARE

REFREN
OLTENESC

E ACRU

DOR

EMANUELA
(dim.)

MATCÃ

CERCEVEA
UCIS

DÂNSUL

A ALEGE

DIN NOU
POEZII DE
DOR
E UNS!

OUÃLE
PEªTILOR
A REZULTA

☺

- Ce-ai pescuit ieri, Miticã?
- Am prins ºase crapi, mamã.
- ªase crapi? Înseamnã cã te-au pãcãlit
cei de la pescãrie. Pe bon sunt facturaþi opt.
Cristina FRATU

V e r i f i c a þ i -vv ã
cunoºtinþele !

☺

SUPÃRÃRI

NE ASIGURÃ

noi la pescuit.
- Da, însã a trebuit sã
dau de ºapte ori.

1. Cum se numeºte cea mai adâncã peºterã din lume?
2. Care dintre poeþii lirici ai antichitãþii au influenþat
considerabil primele încercãri de poezie în Principatele
Române?
3. Unde se aflã cea mai bogatã colecþie de pantaloni, pe
drept cuvânt, istorici?
4. Cine a fost prima femeie care a purtat o rochie albã
de mireasã?
5. În afarã de Egipt ºi Mexic – cele mai cunoscute zone
- În vremurile îndepãrtate, de construcþie a piramidelor – în ce alte locuri au mai fost
se ºtie cã, sacrificiile se fãceau înãlþate astfel de construcþii?
6. Cine a spus: “A educa e mai greu decât a studia; de
pe altare. De atunci, nunþile au
aceea sunt puþini educatori în mulþimea de învãþaþi”?

fost þinute în aceleaºi locuri ºi
vremurile nu s-au schimbat
deloc!

☺

RÃU: Tot timpul te întrerupe.
FATAL: ªi te corecteazã!

ILUZIONISM

Cristina FRATU

DE LA LUME ADUNATE...

☺

tale.

mate (neoficial) între 85 ºi 100 de milioane
de dolari. Dacã tranzacþia va fi aprobatã de
cãtre autoritãþile americane antitrust, EA va
deveni acþionarul principal (deºi
nu majoritar... încã!) al companiei Ubisoft, fondatorii
francezi rãmânând astfel pe poziþia secundã cu doar 15% din
acþiuni..., iar californienii
ajungând cu un pas mai aproape
de planul lor supersecret, codename – “Take Over The WORLD!”
Tot Electronic Arts au anunþat oficial cã
nu vor mai încerca sã obþinã (“din prima”)
90% din acþiunile studioului DICE (serie
Battlefield) – aceastã tentativã fiind deja
respinsã de mai mulþi acþionari – cheie ai
companiei suedeze. În schimb, noua lor
ofertã de preluare a studioului Digital Illusions prevede cedarea a minimum 50% din
acþiuni, EA rezervându-ºi însã dreptul de a
cumpãra ulterior ºi alte acþiuni de pe piaþã.

Rãspunsurile testului din nr. 23-24(163-164)

1. Vulcanul cu cel mai mare crater este Aso-ªan, situat în insula Kyushu, cea mai sudicã din marile insule
japoneze. Craterul sãu mãsoarã 27 km pe direcþia NordSud, 16 km pe Est-Vest ºi are o circumferinþã de 114 km.
2. Reprezentantul actual al lui Homo sapiens, Homo
sapiens sapiens (volumul endocranian 1450 cm3), a apãrut
acum aproximativ 40.000-50.000 de ani. Resturile sale fosile au fost descoperite la Cro-Magnon ºi Grimaldi. Aºadar,
suntem o specie extrem de tânãrã în istoria vieþii terestre ºi,
din multe puncte de vedere, s-ar putea spune cã raþiunea
umanã abia a depãºit vârstele copilãriei, omenirea, deocamdatã pregãtindu-se sã “abolve”... grãdiniþa!
3. Revista germanã “Elektrotehnishe Zeitschrift” a
propus aplicarea “telefoniei multiple” pentru realizarea
convorbirilor prin cablu transoceanic.
4. Scrierea fenicianã avea un alfabet alcãtuit din 30 de
litere. Spre sfârºitul mileniului II î. Ch. a apãrut o nouã versiune a scrierii feniciene, strict consonanticã, cu numai 22
de litere. În ebraica veche, care este un dialect fenician, s-a
constatat o evoluþie a scrierii alfabetice, în sensul cã, anumite semne consonantice aveau o dublã funcþie, fiind utilizate ºi pentru a marca unele vocale.
5. Pãstrãvul este peºtele care înoatã cel mai repede
(circa 31 km pe orã), are cel mai înalt salt (60 cm), iar
femela sa depune cele mai multe ouã.
6. AL. VLAHUÞÃ, Scrieri, III, 386.
Selecþie relizatã de maior Ion PAPALEÞ

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT

A CÃUTA

ANIMAL
NORDIC

P, G, F, R, M, PÃGUBITORI, RÃTÃCITOR,
CAZUISTICÃ, GER, IEªIT, DITAI, IE, A, NAIVÃ, RS,
ªIR, IUBITÃ, TIP, RAION, PIERSIC, LI.

LA ÎNCHIDEREA
EDIÞIEI
“ªoo imii Caa rpaa þiloo r”

Joi, 6 ianuarie a.c., militarii Batalionului 812
Infanterie “ªoimii Carpaþilor” ºi cei ai Companiei
de Poliþie Militarã, aflaþi în misiune în Irak, au participat, la cetatea Uru-Kaldei, din apropierea campului Mittica, la slujba de sfinþire a aghiasmei mari,
prilejuitã de sãrbãtorirea Botezului Domnului.
Aflatã în vecinãtatea casei patriarhului Avraam,
de unde personaje biblice au propovãduit cuvântul
Domnului, cetatea este consideratã a fi un leagãn al
civilizaþiei milenare.
La oficierea slujbei, militarii români i-au avut
alãturi pe camarazii lor americani, italieni ºi olandezi.
Locotenent-colonel Sorin BÃCILÃ

“VULTURII ÎNDRÃZNEÞI”
au fost decoraþi
Vineri, 7 ianuarie a.c., la Kandahar a fost
organizat un scurt ceremonial pentru a marca,
dupã ºase luni de misiuni executate în cadrul
Operaþiei ENDURING FREEDOM V, plecarea
cãtre casã a unui detaºament de 62 de militari ai
Batalionului 281 Infanterie “Vulturii
Îndrãzneþi”.
Cu aceastã ocazie, comandantul Brigãzii 3
Bronco, colonelul Richard Pedersen, le-a înmânat militarilor români medalia marii unitãþi din
care au fãcut parte, iar comandantul batalionului, locotenent-colonelul Constantin CÃRÃMIDARIU, le-a oferit certificate de apreciere pentru profesionalismul îndeplinirii misiunilor
încredinþate.
Colonelul Pedersen a mulþumit pentru contribuþia militarilor români la succesul misiunilor: “...þãrile noastre sunt acum aliate ºi prietene, fãurind istoria aici, în Afganistan, prin
contribuþia pe care o aduc la democratizarea ºi
normalizarea vieþii populaþiei locale. De câte ori
priviþi medalia cu însemnele tuturor unitãþilor
din brigadã, inclusiv cu tricolorul românesc ºi
emblema batalionului dumneavoastrã, sã fiþi
mândri cã sunteþi militari Bronco”.
La finalul activitãþii, capelanul-ºef al
brigãzii, cãpitanul Siffer ºi preotul detaºamentului, cãpitan Ionel Vrînceanu, au rostit împreunã
o rugãciune de cãlãtorie ºi bunãstare.
În cursul aceleiaºi zile, campul românesc a
fost vizitat ºi de comandantul CJTF 76 (Forþa
Operaþionalã Multinaþionalã Întrunitã), generalul-maior Eric Olson, în subordinea cãruia
acþioneazã toate forþele militare din sud-estul
Afganistanului, care, la rândul sãu, le-a mulþumit “Vulturilor Îndrãzneþi” pentru modul în care
au acþionat sub comanda americanã. Generalul
american a primit din partea românilor un frumos costum popular românesc.
Pânã în prezent, aproximativ 100 de militari
râmniceni au revenit în þarã din teatrul de operaþii, urmând ca, pânã la sfârºitul lunii ianuarie,
întreg efectivul sã fie înlocuit cu militarii Batalionului 30 Infanterie de la Galaþi.
Cãpitan Eugen ISPAS

Presa vrânceanã dã note
ofiþerilor de relaþii publice
Pentru cã, dupã cum se ºtie, presa se
bazeazã în exclusivitate pe comunicare,
“Ziarul de Vrancea” a acordat note instituþiilor
cu care a lucrat în anul care tocmai a trecut.
Militarilor din “Garnizoana Vrancea”,
reprezentaþi de maiorii Sergiu BÃJENARIU ºi
Marian GEANÃ li s-au acordat nota 9. Subscriem ºi noi la opinia ziariºtilor vrânceni, militarii focºãneni fiind unii dintre cei mai buni
colaboratori ai noºtri, fie cã ºi-au desfãºurat
activitatea în þarã sau în misiunile din Orientul
Mijlociu.

Maior Dragoº ANGHELACHE

Curierul
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Calendar Sportiv militar pentru anul 2005
Nr. crt.

Denumirea concursului

Etape ºi perioade de desfãºurare

Locul de desfãºurare

1.

Concursurile aplicativ - militare de iarnã

2.

Concursurile aplicativ - militare
de iarnã ptr. vânãtorii de munte

3.

Campionatul militar de orientare

Etapa pe C.1A.Trt.
28 - 31.03.2005
Finala pe Ministerul Apãrãrii
Naþionale 18 - 24.04.2005

Craiova

4.

Campionatul militar de judo ºi taekuando

Etapa pe C.1A.Trt.
04 - 08.04.2005
Finala pe Ministerul Apãrãrii
Naþionale 09 - 14.05.2005

Bucureºti

5.

Competiþii aplicativ militare ºi
sportive de varã, între unitãþi

Etapa pe C.1A.Trt.
06 - 10.06.2005
Finala pe M. Ap.N.
04 - 10.07.2005

6.

Campionatul militar de tenis

Selecþie ptr. constituirea
lotului C.1A.Trt.
13 - 15.06.2005
Finala pe M. Ap.N.
15 - 26.06.2005

Rm. Vâlcea sau
Predeal
Buzãu

Etapa pe C.1A.Trt.
31.01. - 05.02.2005
Etapa pe Bg.2 V.M.
pânã pe 20.02. - 05.02.2005

7.

Concursurile aplicativ - militare de paraºutism

Finala pe Ministerul Apãrãrii
Naþionale 15 - 20.08.2005

8.

Campionatul militar de patrule

Etapa finalã pe S.M.F.T.
18. - 21.10.2005

9.

Campionatul militar de cros

Etapa pe C.1A.Trt.
05 - 07.09.2005
Finala pe M. Ap.N.
21 - 23.10.2005

10.

11.

O

Campionatul militar de pentatlon

Competiþii sportive interne ºi între unitãþi
din garnizoanã dedicate aniversãrii zilelor de
1 Decembrie, 25 Octombrie,
armelor, unitãþilor, etc.

datã cu trecerea pragului dintre ani ne
gãsim la sfârºitul
primei luni de când ne
desfãºurãm activitatea în teatrul
de operaþii KOSOVO ºi avem
deja motive sã fim mândri de
aprecierile formulate la adresa
militarilor aparþinând RO FND
IX “White Sharks” rezultate în
urma îndeplinirii cu succes a
misiunilor ce ni s-au încredinþat,
demonstrând partenerilor noºtri
cã se pot baza pe noi în orice
împrejurare, în executarea
oricãrui gen de acþiuni specifice.
ªi, nu putem sã nu ne
aducem aminte de clipele, orele,
zilele pe care le-am trãit la
începerea misiunii.
Pentru cei mai mulþi dintre
noi era prima misiune ce presupunea deplasarea cu avionul.
Întunericul se aºternuse deja pe
Aeroportul Internaþional Mihail
Kogãlniceanu când, în sfârºit,
ºi-a fãcut apariþia mijlocul de
transport mult aºteptat. Venise
ºi momentul plecãrii, momentul
despãrþirii de rudele ºi prietenii
ce ne însoþiserã. Dupã efectuarea procedurilor de încãrcare ºi
de îmbarcare, porneam. Încordaþi, simþim cum brusc, greoi,
avionul se desprinde de la sol.
Sub noi, pentru o scurtã perioadã
de timp, localitãþile dobrogene
ne însoþesc cu mii ºi mii de ochi
luminoºi, apoi dispar.
E întuneric ºi doar zgomotul
celor patru motoare ale Hercules-ului ne mai þine atenþia
treazã. Treptat, ne retragem
fiecare în sinea lui, conversaþiile
devin murmur, iar unii
“pasageri”, în pofida disconfortului din avion, care este totuºi
destinat transportului de trupe ºi
materiale, reuºesc chiar sã
adoarmã.
Acele ceasului, parcã mai
încet decât de obicei, mãsoarã
eternitatea celor douã ore cât ne
despart pânã la aterizare. Sub
noi, un peisaj selenar se
deruleazã necontenit, pete mai

Etapa pe C.1A.Trt.
26 - 30.09.2005
Finala pe M. Ap.N.
10 - 17.10.2005
Se vor desfãºura în luna
premergãtoare aniversãrii.

TASK FORCE “AQUILA”
RO FND IX
mici sau mai mari de luminã
alternând
cu
întunericul.
Luminile ºi contururile formate
de acestea devenind tot mai
clare ne indicã faptul cã suntem
aproape de destinaþie. Suntem,
bineînþeles, aºteptaþi de o
escortã formatã din ofiþeri ºi
subofiþeri ai ROFND VIII, cei
pe care urma sã-i schimbãm.
Imediat ce motoarele s-au oprit,
încep aceleaºi proceduri de
descãrcare a materialelor.
Kilometrii ce ne mai despart
de tabãrã sunt o introducere în

planificãrii acþiunilor militare.
Pe timpul acestora au fost identificate itinerarii de deplasare,
de bazã ºi de rezervã, puncte
obligatorii de trecere, zone practicabile ºi cele impracticabile,
obstacole ºi, nu în ultimul rând,
modul de acþiune ºi cooperare în
cadrul elementelor de dispozitiv.
Nu au fost omise nici mijloacele
de legãturã, acestea fiind verificate, practic, în teren.
Începând cu data de
30.11.2004, am luat în primire
toatã aria de responsabilitate a

atmosfera teatrului de operaþii.
Un coleg binevoitor ne enumerã
câteva reguli specifice, din
mers, de respectarea cãrora va
depinde buna desfãºurare a
activitãþii noastre, fapt ce ne
trezeºte atenþia, cãci aceste
aspecte chiar ne vor fi folositoare.
Douã zile au fost de ajuns
pentru acomodarea cu condiþiile
de cazare, hrãnire, programul
bazei ºi misiuni specifice în
zona de responsabilitate.
În acest timp s-au executat
recunoaºteri în aria de responsabilitate a Task Force “Aquila”
ce au constituit una dintre cele
mai importante activitãþi ale

detaºamentului, implicit cu executarea tuturor misiunilor
încredinþate de partenerii italieni.
Pregãtirea pentru îndeplinirea misiunilor încredinþate
s-a efectuat prin executarea
recunoaºterilor, prin executarea
unor exerciþii tactice ce au vizat
cu precãdere activitãþile de
pregãtire ºi instalare a unui
check point, a unui post de pazã
ºi observare, de pregãtire, organizare ºi desfãºurare a unei
patrule. Toate aceste activitãþi
au fost precedate, desigur, de
nenumãrate antrenamente ºi
repetiþii efectuate în þarã.
Putem, astfel, spune cã misi-

Rînca
Locul va fi stabilit
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unile primite au fost temeinic
pregãtite prin activitãþi teoretice
ºi ºedinþe practice. Modul de
abordare al acþiunilor militare
s-a desfãºurat conform ROE
(regulilor de angajare) ºi SOPurilor elaborate în concordanþã
cu regulamentele militare.
Dupã aproximativ o lunã de
la sosirea în teatrul de operaþii,
situaþia detaºamentului este
urmãtoarea: am îndeplinit pânã
acum un numãr de aproximativ
500 de misiuni de menþinere a
pãcii (paza campului, patrulare,
escortã convoi, escortã VIP,
punct control trafic fix ºi mobil,
acþiuni de scotocire executate
împreunã cu partenerii italieni),
precum ºi un numãr de aproximativ 100 de misiuni umanitare;
tehnica cu ajutorul cãreia suntem în mãsurã sã îndeplinim
misiunile ce ne revin pe orice
timp, anotimp ºi stare a vremii
este în stare operativã; mentenanþa se executã zilnic ºi cu
responsabilitate de cãtre specialiºti din cadrul detaºamentului; moralul trupei este bun ºi nu
s-au înregistrat abateri disciplinare sau devieri de comportament; colaborarea cu partenerii
italieni este foarte bunã, având
în vedere cã suntem latini, dezvoltãm un climat de respect ºi
prietenie reciproce.
Vã asigurãm, cã vom duce la
îndeplinire misiunea încredinþatã dând dovadã de responsabilitate, competenþã ºi profesionalism astfel încât sã
reprezentãm armata românã ºi,
prin aceasta, þara la cele mai
înalte nivele aducând un plus de
imagine în relaþiile cu partenerii
noºtri externi din teatrul de operaþii.
Vã rog sã-mi permiteþi sã
folosesc acest prilej pentru a
transmite ºi familiilor personalului detaºamentului cã suntem cu
toþii bine, sãnãtoºi ºi cã le urãm
ºi lor multã sãnãtate, împliniri ºi
tradiþionalul “LA MULÞI ANI!”
Maior Vasile VREME

