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ACTUALITATE
Chimiºtii piteºteni medaliaþi de NATO
n ziua de 21 ianuarie 2005, militari din cadrul Batalionului 49
Apãrare Nuclearã, Bacteriologicã ºi Chimicã au primit diplome
ºi medalii de merit NATO.
Un pluton format din militari profesioniºti piteºteni a participat la cursuri ºi
misiuni de decontaminare chimicã a personalului militar ºi a tehnicii de luptã în
Cehia, împreunã cu alte structuri NBC din
cadrul trupelor NATO.
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KAKI 100%
UN GÂND CA UN FIR DE NISIP
DIN “OAZA” IRACHIANÃ
u câteva zile înainte de plecarea în misiunea din Irak, am
reuºit sã surprind câteva impresii ale celor care timp de 6
luni vor sta departe de casã, pe meleaguri încã neprietenoase.
Maistrul militar IONELA BARBU este comandantul unei grupe
de transmisiuni ºi ºofer în cadrul Batalionului 2 Infanterie
“CÃLUGÃRENI”. Nu a mai fost în nici o altã misiune internaþionalã,
dar ºtie din experienþa celor care s-au întors sau din recunoaºterile
fãcute, cã nu va fi chiar aºa de greu, dar nici prea uºor.
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DIN LUMEA MILITARÃ
Primul rãzboi ruso-cecen: 1994-1996

LUPTELE DIN GROZNÎI
Etapa I (28 noiembrie – 6 decembrie 1994), prevedea crearea a patru
grupãri de forþe din trupele Ministerului Apãrãrii ºi ale Ministerului de
Interne.
Etapa a II-a (7 – 9 decembrie), prevedea înaintarea cãtre Groznîi pe trei
direcþii principale, cu sprijinul aviaþiei, pentru încercuirea oraºului. Se
urmãrea formarea a douã inele: unul în jurul oraºului Groznîi, responsabilitatea trupelor Ministerului Apãrãrii ºi altul care sã corespundã cu graniþa
administrativã a Republicii Cecenia, responsabilitatea trupelor Ministerului
de Interne.

UNIVERS SPIRITUAL
Timpul mãrturisirii...

O

dulce înfiorare ne cuprinde, întotdeauna,
când rostim sau scriem Eminescu. ªi iatã
cã într-o zi de 15 ianuarie, la Colegiul Militar Liceal „ªtefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, profesorii ºi elevii au reaprins fãclia de neuitare
ºi pioasã cinstire la altarul EMINESCU.
Suntem privilegiaþi deoarece istoria colegiului nostru se raporteazã Cernãuþilor. Izvor de binecuvântare,
dar ºi drept de legitimare, capitala Bucovinei este simbol
de zãmislire al acestui edificiu al învãþãmântului militar, dar ºi
loc de înveºnicire a celui care avea sã devinã luceafãrul poeziei româneºti.

La sosirea pe aeroport, militarii Batalionului 281
Infanterie “Vulturii îndrãzneþi”, au fost întâmpinaþi de
gl. lt. dr. Sorin IOAN, ºeful S.M.F.T. ºi de gl. mr. dr.
Mihai PALAGHIA comandantul Corpului 1 Armatã
Teritorial.

Un nou vaccin
împotriva variolei
Pagina 10

Unde apare ruptura?

M-am hotãrât sã scriu despre acest subiect
atunci când am auzit melodia trupei “Mãrfarul”:
“Las-ooo..., Las-o..., / Las-o bã’ cã merge-aºa...”
Atunci mi-am amintit cã în peregrinãrile mele
prin zona de responsabilitate a Corpului unii mai
aveau ºi astfel de formulãri.
Când auzi o asemenea remarcã, tu cel care te
aºtepþi la un rãspuns pe mãsura întrebãrii (cel
puþin), rãmâi, pentru moment, fãrã aer. Dupã ce
îþi faci un proces de conºtiinþã ºi cauþi sã afli unde
ai greºit, revenindu-þi, încerci sã afli care este
cauza care l-a convins pe respectivul ofiþer sau
subofiþer sã ajungã la aceastã concluzie.
Mai rãu e cã, asemenea cuvinte, le spun cei
tineri, cei care aflaþi la început de drum, în carierã, trebuie sã se manifeste, sã îºi punã
cunoºtinþele acumulate în practicã. Mirat, întrebi:
“De ce? Cum aþi ajuns sã ziceþi cã “se poate ºi
aºa?”

Cei mai mulþi “povestesc”, dar cei înverºunaþi
rãmân cu decepþiile lor. Cu greu mai scoþi ceva de
la ei. De la cei care sunt dispuºi sã explice afli, mai
întotdeauna, cã “sunt prea mulþi cei care se
mulþumesc cu modul de lucru existent”, cu faptul
cã “vii la serviciu ca sã stai cuminte sau sã ai de
unde pleca”; unii se mulþumesc ºtiind cã
“rãspunde ºeful pentru ce se face sau nu se face...”
ºi cã “e mai bine în umbra celui ce conduce...” De
la alþii afli cã mai sunt ºi ºefi care le spun pur ºi
simplu, celor cu idei, sã-ºi “vadã de treburile lor,
cã... nu este cazul. ” Sunt ºi dintre cei care au
învãþat vechile cliºee: “ziua trece, salariul
merge...” etc.
Intrigat de ce poþi auzi, încerci sã-i convingi cã
e o situaþie de moment, cã se va rezolva ºi li se vor
crea condiþii pentru manifestarea iniþiativei...
Rãspunsul vine imediat: “Credeþi cã ceilalþi ºefi
vor accepta noul, când ºeful meu, care mã

cunoaºte cel mai bine, nu este de acord?”
Cei care renunþã o fac în primul rând din
respect faþã de ºeful lor..., din cauza bunuluisimþ... Dar se renunþã ºi pentru faptul cã ceilalþi
colegi, aproape întotdeauna, îi dau câºtig de cauzã
ºefului, cu toate cã propunerea le-ar fi uºurat ºi
lor munca (nu i-ar fi exonerat de ea!)
Când discuþi cu unii dintre acei ºefi (cei care
sunt dispuºi sã stea de vorbã) despre noile idei cu
privire la desfãºurarea instrucþiei, la uºurarea
muncii, afli cã: “sunt ºi la noi oameni care vor sã
aducã noutãþi, care pot simplifica anumite situaþii...” Rãmâi, pentru a doua oarã fãrã rãspuns.
Nu mai înþelegi ce se întâmplã. “Dacã sunt idei,
dacã aveþi tot ce vã trebuie, de ce nu acþionaþi?! De
ce este nevoie, întotdeauna, ca cineva sã vã
aminteascã cum trebuie sã rezolvaþi problemele?”
Maior Ion PAPALEÞ
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SUA: Rãzboi fãrã regrete. Preºedintele american,
George W. Bush, a declarat cã nu regretã decizia de a
invada Irakul, chiar dacã în aceasta þarã nu au fost
descoperite arme de distrugere în masã. “Saddam era periculos, iar lumea este mai sigurã de când el nu se mai
aflã la putere”, a adãugat Bush. IRAK: Posibilã
retragere. Trupele americane desfãºurate în Irak ar putea
începe retragerea în cursul acestui an, dupã constituirea
noilor forþe de securitate irakiene a declarat Secretarul de
Stat american, Colin Powell. UCRAINA: La frontierã
cu Rusia. Ministrul rus al Apãrãrii, Serghei Ivanov, a
declarat cã Ucraina rãmâne, din punct de vedere geografic, la frontiera cu Rusia, el sugerând astfel cã aceastã
þarã nu va reuºi sã iasã total din sfera de influenþã a
Kremlinului. INDONEZIA: Restricþii pentru armata SUA. Portavionul Abraham Lincoln, implicat în operaþiuni de salvare la Banda Aceh, a fost nevoit sã
pãrãseascã apele teritoriale indoneziene, dupã ce Jakarta
a protestat faþã de zborurile de antrenament. Puºcaºii
marini americani care aduceau ajutoare pentru
supravieþuitorii valurilor seismice din 26 decembrie au
fost nevoiþi sã se întoarcã la navele lor, dupã ce Indonezia
ºi-a exprimat temerile în privinþa securitãþii. Statele Unite
au cerut explicaþii Indoneziei pentru aceste restricþii. În
pofida dificultãþilor întâmpinate, Statele Unite
intenþioneazã sã rãmânã în regiune “pe termen lung”,
pentru a contribui la operaþiunile de ajutor ºi la reconstrucþia localitãþilor distruse, dupã ce operaþiunile umanitare se vor încheia. IRAN: Se reiau activitãþile
nucleare. Iranul îºi va relua în curând activitãþile legate
de procesul de îmbogãþire a uraniului, sub controlul
Agenþiei Internaþionale a Energiei Atomice (AIEA), a
declarat Hassan Rohani, respon-sabilul iranian care se
ocupã de dosarul nuclear. “Iranul nu va permite ca unele
þãri sã impunã oprirea programului sãu de îmbogãþire a
uraniului ºi îºi va relua în curând activitatea în acest
domeniu sub controlul AIEA ºi în cadrul angajamentelor
sale internaþionale”, a declarat oficialul iranian. RUSIA: se neagã vânzarea de rachete cãtre Siria. Ministrul rus al Apãrãrii, Serghei Ivanov, a dezminþit categoric orice intenþie de vânzare a unor rachete cãtre Siria,
dupã ce Statele Unite au lansat un avertisment cu privire
la aceastã posibilitate, relateazã AFP. “Nu am discutat cu
Siria despre rachete. Nu au loc negocieri cu aceastã þarã”,
a subliniat Ivanov, care întreprinde o vizitã în Statele
Unite. El a adãugat însã cã în Rusia nu existã limitãri
privind vânzarea în strãinãtate a rachetelor. Potrivit cotidianului rus Kommersant, Moscova intenþioneazã sã
vândã autoritãþilor de la Da-masc rachete Iskander-E sau
SS-26, cu raza de acþiune de 280 de kilometri. Aceastã
rachetã este o versiune îmbunãtãþitã a SS-22 (Scud), utilizatã de Irak împotriva Israelului în timpul primului
rãzboi din Golf. Preºedintele sirian Bachar al-ASSAD va
întreprinde, în curând, o vizitã de stat în Rusia. Pe de altã
parte, Ivanov a precizat cã a discutat cu preºedintele
american, George W. Bush, cu secretarul Apãrãrii, Donald Rumsfeld, cu secretarul de Stat în exerciþiu, Colin
Powll, precum ºi cu secretarul de Stat desemnat, Condoleezza Rice. Dupã întrevederea cu Rumsfeld, Ivanov a
declarat cã Moscova ºi Washington se aflã pe punctul de
a încheia un acord referitor la schimbul de informaþii cu
privire la transferurile între þãri a sistemelor portabile de
apãrare aerianã, numite Manpads (Man Portable Air
Defense Systems). Manpads, nume dat rachetelor antiaeriene portabile, dintre care multe sunt produse de
Rusia, ar reprezenta o ameninþare pentru aviaþia civilã
dar ºi pentru forþele americane din Irak, dacã acestea ar fi
obþinute de teroriºti. Preºedintele rus, Vladimir Putin, a
anunþat, în noiembrie, cã forþele strategice vor beneficia
de noi rachete nucleare ultramoderne de tip Topol-M.
Ivanov a salutat cooperarea cu Statele Unite în domeniul
tehnologiei militare, recunoscând însã cã mai existã
“divergenþe pe marginea anumitor subiecte”. Ivanov a
declarat, referindu-se la proiectele noilor rachete, cã
“Rusia este ºi va rãmâne o putere nuclearã. Vom dezvolta noi sisteme de rachete, mai eficiente, mai precise ºi
mai performante”. Ivanov a anunþat recent producerea
rachetelor de croazierã cu focoase nucleare sau convenþionale, capabile sã loveascã “baze teroriste” din
strãinãtate. De asemenea a precizat cã acest lucru “nu va
fi efectuat în spiritul rãzboiului rece”. (D.A.)
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Un prim pas spre Marea Unire

ianuarie este un eveniment
adânc întipãrit în conºtiinþa
neamului. 1859 a fost anul
în care unirea românilor într-un singur
stat, unitar, a trecut de la stadiul de dorinþã, la cel de realitate. Prin alegerea
colonelului Alexandru Ioan Cuza, ca
domnitor al þãrii ce urma sã poarte
numele de România, s-a fãcut primul pas
spre împlinirea unui vis ce stãruia în
inima românilor încã de la 1600.
Aceasta a fost tema simpozionului ce
s-a desfãºurat, sub titlul de “Unire în
cuget ºi simþiri”, pe 20 ianuarie la Cercul
Militar din Ploieºti. Cadrele militare din
garnizoana prahoveanã au avut ocazia sã

24

îºi îmbogãþeascã cunoºtinþele de istorie,
ca urmare a unei serii de conferinþe
þinute de autoritãþi în domeniu. Activitatea a fost deschisã de cãtre comandantul garnizoanei, domnul general de
brigadã Traian NISTOR, care a vorbit
despre semnificaþiile actului de la 24
ianuarie 1859. Seria expunerilor a continuat cu doctorul în istorie Gavriil
PREDA, care a prezentat auditoriului
câteva aspecte din politica internã ºi
externã a lui Alexandru Ioan Cuza,
urmat de colonelul (r) Constantin
CHIPÃR cu expunerea referitoare la
Reformele iniþiate de primul domnitor al
României. “Ideea de unire”, ºi “Cuza –

Ministrul Apãrãrii
va vizita trupele din Irak
în luna martie
Ministrul Apãrãrii Naþionale, Teodor Atanasiu, a
declarat, sâmbãtã 15 ianuarie, într-o conferinþã de presã la
Cluj, cã o decizie privind menþinerea trupelor româneºti în
Irak va fi luatã dupã alegerile din aceastã þarã, programate
la 30 ianuarie. Teodor Atanasiu a mai spus cã va inspecta
trupele dislocate în Irak în luna martie. El a afirmat cã vânãtorii de munte ºi militarii români specializaþi în culegerea ºi
transmiterea de informaþii ar putea acþiona, în viitor, în
teatrele de operaþiuni din Irak ºi Afganistan.

Certificare formalã
dar cu restricþii
SEEBRIG, al cãrei comandament funcþioneazã la Constanþa, a
primit certificare formalã de a participa la operaþiuni în sprijinul pãcii
sub conducerea NATO, deºi existã unele restricþii. O echipã de evaluare de la Comandamentul Forþelor Întrunite de la Napoli a înaintat,
la începutul acestui an, raportul de evaluare a comandamentului SEEBRIG cãtre Comandantul Forþelor Aliate din Europa (SACEUR). La
sfârºitul lunii octombrie 2004 a avut loc exerciþiul militar “Seven
Stars 2004” de evaluare de cãtre NATO a capacitãþii operaþionale
finale a Brigãzii Multinaþionale de Apãrare din Sud-Estul Europei. În
raport este menþionat faptul cã SEEBRIG este capabilã sã contribuie

domnitorul – simbol al tuturor
românilor”, prezentate de colonelul
(rez.) Traian GHEORGHIU, respectiv
muzeograful Doru MAREª de la
Muzeul de Istorie ºi Arheologie Prahova,
au încheiat seria expunerilor.
Activitatea s-a terminat cu un program artistic, susþinut de ansamblul
“Mugurelul” al ºcolii generale din
Corlãteºti, judeþul Prahova, condus de
învãþãtorul Maricel ENACHE, în colaborare cu referentul de specialitate al
Cercului Militar Ploieºti, doamna
Dominica SORESCU-VOICU.
Maior
Dragoº ANGHELACHE

O nouã serie la
Colegiul
Naþional
de Apãrare
Luni, 17 ianuarie, s-au deschis oficial
cursurile celei de-a 14-a serie a Colegiului
Naþional de Apãrare, instituþie de învãþãmânt
post-universitar recunoscutã pe plan intern ºi
extern ce s-a remarcat prin activitatea desfãºuratã
ºi prin absolvenþii care fac parte din structuri
administrative, politice ºi militare sau sunt manageri sau formatori de opinie. Prezent la eveniment, preºedintele Traian Bãsescu a anunþat cã în
contextul în care adesea hotãrârile politice sunt
influenþate de decizii militare ºi în care informaþiile de care se þine cont sunt corelate nu numai cu
interesele României, ci ºi cu cele ale þãrilor membre NATO sau ale UE, va cere guvernului ca serviciile secrete ºi cei mai valoroºi militari din
România sã transfere acest gen de informaþii
cursanþilor Colegiului Naþional de Apãrare.

în cadrul misiunilor de sprijinire a pãcii
sub
egida
NATO, cu unele restricþii. Principalele limitãri depãºesc însã competenþa comandamentului SEEBRIG ºi pot fi înlãturate numai cu efortul celor 7 þãri membre. Acestea se referã la sistemul de comunicaþii
ºi informaticã, organizarea structuralã ºi reglementãrile legale ale
þãrilor membre privind participarea contingentelor naþionale în cadrul
SEEBRIG la operaþiuni în sprijinul pãcii.

“Forþele militare ale Raport al Stripes and wires,
Statelor Unite sunt pe ediþia europeanã - 15 ianuarie 2005
cale sã încheie înþelegeri
cu Bulgaria ºi România,
care vor da posibilitatea
trupelor sã se antreneze în bazele insta- motiv pentru care sã nu putem începe
late acolo - cel mai probabil pânã la desfãºurarea pe parcursul acestui an”.
Asistentul lui JONES, colonelul
sfârºitul anului”, a declarat comandantul forþelor militare americane din Catherine ABBOT a susþinut cã “trupele americane urmeazã sã fie simpli
Europa.
Generalul în marinã James L. locatari ai acestor baze, nicidecum proJONES, comandant al Comandamentu- prietari. Le vom folosi doar, urmând ca
lui european ºi al Comandamentului la nevoie toate aranjamentele sã fie gata
Suprem al NATO al Forþelor Aliate fãcute”.
Abbot a mai spus cã “stabilirea de
europene a declarat cã “Statele Unite
erau interesate de cinci astfel de locaþii, baze în Bulgaria ºi România nu
în þãrile din zonã, care sã fie folosite de echivaleazã cu închiderea bazelor din
armatã, Forþele aeriene ºi unitãþile Germania în cursul acestui an”. Conmarinei. Vizitarea bazelor din Bulga- form planurilor lui BUSH, Statele
ria, cu escalã în România ºi Lituania Unite se vor muta din bazele sale, mari,
constituie “o parte integrantã a transfor- permanente, unde trupele sunt stabilite
mãrii reprezentãrii noastre în Europa, pe termen lung, împreunã cu familiile
reprezentare care avea nevoie de lor în cele cu facilitãþi mai mici ºi mai
îmbunãtãþiri de mai mult timp” - a mai modeste, unde trupele vor desfãºura
declarat JONES. A continuat spunând acþiuni prin rotaþie. Locaþiile bulgãreºti
cã “Planurile pentru aceste baze ar ºi cele româneºti sunt “simple locaþii
putea fi realizate mai curând, cu apro- militare, unde militarii vor ajunge fãrã
barea Congresului american ºi a guver- famili i ºi unde nu se vor face modinelor ambelor þãri, fiind posibil ca ficãri infrastructurii” a declarat JONES.
desfãºurarea antrenamentelor sã De asemenea se crede cã cele douã þãri
înceapã mai devreme... Nu este nici un nu sunt la fel de restrictive precum Ger-
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mania, de exemplu, în
privinþa genurilor de
antrenamente ce s-ar
putea desfãºura.
De-a lungul ultimilor
doi ani, strategii forþelor militare americane au declarat cã o reþea de baze
mai mici rãspândite pe tot cuprinsul
lumii vor aduce o mai mare flexibilitate
în combaterea terorismului, intervenirea în cazul crizelor locale, precum
ºi în altfel de cazuri de pericol.
România ºi Bulgaria care s-au alãturat NATO în aprilie 2004, sunt considerate ca fiind potrivite, în mod
deosebit, pentru noi baze americane,
“datoritã apropierii de zonele volatile
din Balcani, Caucaz ºi Orientul
Mijlociu. Au, de asemenea, atuurile
erei sovietice, ce ar putea fi adoptate în
scopul folosirii lor de cãtre americani...
Ambele þãri sunt dornice sã gãzduiascã
trupe americane”.
James JONES a mai declarat cã
Statele Unite au cãutat sã liniºteascã
îngrijorarea ruºilor în privinþa
miºcãrii spre est a trupelor americane.
“Ne-am menþinut prietenii ruºi în permanentã legãturã cu intenþiile noastre. Lucrul ãsta a avut un efect
liniºtitor”. (P.I.)

Baze militare în România
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Chimiºtii piteºteni medaliaþi de NATO
n ziua de 21 ianuarie 2005, militari
din cadrul Batalionului 49 Apãrare
Nuclearã, Bacteriologicã ºi Chimicã
au primit diplome ºi medalii de merit
NATO dupã ce un pluton format din militari profesioniºti piteºteni a participat la
cursuri ºi misiuni de decontaminare chimicã a personalului ºi a tehnicii de luptã în
Cehia, împreunã cu alte structuri NBC din
cadrul trupelor Alianþei.
Prin acordarea diplomelor ºi medaliilor
de cãtre Ministerul Apãrãrii al Republicii
Cehe, militarilor piteºteni li s-au recunoscut
gradul ridicat de pregãtire profesionaã, teoreticã ºi practicã, capacitatea de a acþiona în
misiunile încredinþate, integrarea în standardele Forþei Rapide de Rãspuns Internaþionale a structurilor Alianþei NordAtlantice.
La ceremonie au participat general de
brigadã dr. Mihai CHIRIÞÃ, comandantul
Comandamentului Statului Major al
Forþelor Terestre, general de brigadã dr. Ion
BÂRLOIU, locþiitor al comandantului Corpului 1 Armatã Teritorial, general de
brigadã dr. ing. Ilie GÂÞÃ, comandantul
garnizoanei Piteºti (ºi al ªcolii de Aplicaþie
pentru Tancuri ºi Auto “Mihai Viteazu”)
militari din cadrul unitãþii, rudele militarilor
medaliaþi, ziariºti.
În cuvântul sãu, domnul general de
brigadã dr. Mihai CHIRIÞÃ spunea: “Onoraþi militari, pentru contribuþia voastrã în
Cehia sub egida NATO, ministrul apãrãrii
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din Cehia ºi reprezentantul Comandamentului Aliat European vã felicitã pentru
devotamentul de care aþi dat dovadã în
operaþiunile militare. Dânsul mi-a transmis
urmãtorul mesaj: «Prin devotamentul,
implicarea ºi stãruinþa de care au dat
dovadã militarii români au demonstrat cã
sunt adevãraþi profesioniºti».
În acelaºi timp mã simt mândru cã mã

aflu în faþa voastrã bravi români..., fiind în
acelaºi timp emoþionat ca orice om.”
Subofiþerul Ion URSAN, unul dintre
medaliaþi a declarat: “Sunt foarte emoþionat
de recunoºtinþa NATO ºi a reprezentanþilor
Apãrãrii din Cehia...
Am participat la aceastã operaþiune
gândind cã Europa are nevoie de mine...
Mãrturisesc cã în timpul în care mã aflam în

misiune mi-au lipsit familia ºi copilul, dar
gândul cã sunt român mi-a dat forþa sã
depãºesc dorul de casã”.
În încheierea ceremonialului militar,
efectivele unitãþii au defilat dând onorul
generalilor prezenþi, invitaþilor ºi colegilor
cãrora NATO le-a recunoscut pregãtirea
dobânditã în lunile petrecute departe de
casã. (P.I.)

Cercetaºii focºãneni
au fost în tabãrã de munte

Structurile de cercetare din
Brigada 282 Mecanizatã “Unirea
Principatelor” a executat, în
perioada 14-24 ianuarie, o tabãrã
de instrucþie în munþii Ciucaº.
Contextul actual de securitate
a provocat profunde schimbãri ºi
în planurile conceptual ºi acþional al cercetaºilor. În acest sens,
au fost reformulate direcþiile de
acþiune, principiile, modalitãþile
de acþiune ºi procedurile din
domeniul cercetãrii.
Sistemul de cercetare, în
cadrul conflictelor moderne,
urmãreºte, în principal, asigurarea sprijinului de informaþii

necesare factorilor de decizie care, în ultimii
ani, a devenit un proces din ce în ce mai
rapid ºi mai complex.
De aceea, instrucþia cercetaºilor din
aceastã perioadã cuprinde, în proporþie de
peste 70%, teme practice: traiul în condiþii
de supravieþuire, marºuri pe distanþe medii,
orientarea în teren muntos împãdurit,
instrucþia tacticã ºi instrucþia pe schiuri. Programul specific taberelor de instrucþie presupune un efort fizic ºi psihic mai mare din
partea militarilor, însã pe aceastã cale li se
mãreºte rezistenþa la astfel de solicitãri, fiind
capabili sã acþioneze oriunde ºi oricând,
indiferent de condiþiile de teren sau de stare
a vremii.
Activitãþile au fost bine organizate,

Exerciþiul NATO de gestionare a crizelor
România participã la exerciþiul NATO de management
al crizelor CMX 05, care se
desfãºoarã, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie, în
comandamentele NATO, în
capitalele þãrilor membre ale
Alianþei ºi în nouã state
partenere a informat biroul de
presã al M.Ap.N.
Acest tip de exerciþiu,
organizat anual sub patronajul
secretarului general al NATO,
are ca scop aplicarea procedurilor de gestionare, pentru
menþinerea ºi întãrirea capacitãþii Alianþei de a administra
crize.
În România se constituie,
la Centrul Operaþional de
Conducere Militarã din Statul
Major General, o Structurã
Naþionalã de Rãspuns, formatã din Comitetul Naþional
de Crizã, organul de formulare a deciziilor, ºi Centrul
Operativ Naþional de Crizã,

organul tehnic care elaboreazã pro-puneri ºi pune în aplicare deciziile politico-militare.
Din aceste structuri fac
parte reprezentanþi ai Ministerului Apãrãrii Naþionale,
Ministerului
Afacerilor
Externe, Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Ministerului Mediului, Ministerului de Justiþie, Ministerului
Sãnãtãþii, Secretariatului General al Guvernului, SRI, SIE,
STS, Oficiului Registrului
Naþional pentru Informaþii
Secrete de Stat.
Conducerea
M.Ap.N.
apreciazã cã participarea
României la CMX 05 constituie o oportunitate de exersare, testare ºi evaluare a sistemului actual de rãspuns în
situaþii de crizã, în perspectiva elaborãrii unui proiect de
lege dedicat gestionãrii integrate a acestora.

Scenariul CMX 2005
cuprinde desfãºurarea unei
operaþii NATO de rãspuns la
crizã, sub mandat ONU, în
afara spaþiului euro-atlantic,
în scopul reducerii tensiunilor
existente între douã state. În
scenariu este menþionatã posibilitatea apariþiei unui conflict
convenþional dar este luatã în
consideraþie ºi o dimensiune
asimetricã a acestuia, care
include ameninþãri teroriste ºi
folosirea armelor de distrugere în masã împotriva
forþelor NATO ºi partenere.
Exerciþiul nu se desfãºoarã cu
trupe în teren.
Cele nouã state partenere
ale NATO care participã la
CMX 05, alãturi de þãrile
membre ale Alianþei, sunt
Armenia, Austria, Azerbaidjan, Croaþia, Elveþia, Finlanda, Irlanda, Fosta Republicã
Iugoslavã a Macedoniei ºi
Suedia.

n ultima vreme, diplomaþii ºi oficialii
noºtri au preluat în bagajul zilnic
expresii de genul “noul profit
strategic” pe care þara noastrã l-ar merita ºi
care, prin acþiuni coerente, ar trebui consacrat cât mai curând, cel puþin la nivel regional. Douã axiome susþin aceastã poziþionare
deocamdatã schematicã: pe de o parte, se
fortificã treptat convingerea cã vom “strãjui”
(în sens geografic, dar ºi securitar) frontiera
orientalã a Uniunii Europene, respectiv a
blocului atlantic. Pe de
altã parte, se contureazã
impresia – sau doar speranþa – cã nivelul nostru
demo-teritorial (care ne
situeazã pe locul 7 în Europa) va fi dublat, pe
termen mediu, de o poziþie adecvatã în ierarhia economicã a statelor – membre.
Pentru a trasa orizontul unor asemenea
ambiþii, fostul ministru de externe, domnul
Mircea Geoanã, preluase (de la Jose Maria
Aznar) ideea cã România ar putea trece de la
statutul de “cea mai mare þarã micã” din
Europa Rãsãriteanã la acela de “cea mai
micã þarã mare” de pe întreg continentul.
Spania – mult mai întinsã ºi mai populatã – a
câºtigat respectivul pariu.
Originea conceptului de “putere
mijlocie” e legatã de începuturile postbelice
ale ONU, când Australia ºi Canada au
renunþat la pretenþia unui fotoliu de membru
permanent al Consiliului de Securitate, dar
nu ºi la expetanþa unui “tratament special”
care sã le situeze cumva deasupra membrilor
“obiºnuiþi” ai comunitãþii globale. Cu toate
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deoarece, pe timpul recunoaºterilor au fost identificate mai
multe locuri de instrucþie, însã
culmea Gherghel ºi culmea Pridvarei au corespuns cel mai bine
cerinþelor temelor specifice.
Caracterul practic al instrucþiei poate fi
demonstrat ºi de faptul cã, în cadrul temelor
de supravieþuire, cercetaºii – inclusiv cei de
alte arme – au petrecut douã zile în teren
muntos, timp în care ºi-au construit adãposturi ºi ºi-au preparat singuri hrana.
Pe parcursul celor zece zile de tabãrã,
cercetaºii Brigãzii 282 Mecanizatã “Unirea
Principatelor”, au demonstrat din nou cã sunt
motivaþi sã îºi îndeplineascã misiunile la
nivelul standardelor actuale. Ei sunt
conºtienþi de importanþa rolului pe care îl au
în cadrul marii unitãþi, în contextul conflictelor actuale.
Locotenent-colonel
Iulian GRIGORAª
acestea, conceptul nu a primit niciodatã o
acoperire diplomaticã. Iar cele douã
potenþiale “puteri mijlocii” s-au vãzut constrânse sã adopte, de facto, logica multilateralistã în care se refugiazã orice stat “normal”, care nu poate face legea universalã de
unul singur ºi se vede prin urmare obligat sã
joace cartea alianþelor regionale pentru a
limita, pe cât posibil, proiecþia veritabilelor
“marilor puteri”.
Ca români, putem visa oricând la asemenea promovãri geostrategice. Ca spirite realiste,
avem mai degrabã
interesul de a nu acredita
în spaþiul public iluzia
unei Românii încununate cu demnitatea de
“putere mijlocie”. Însuºi conceptul aferent
(“Middle Power”) nu este cu adevãrat operativ în teoria relaþiilor internaþionale.
Oricine poate admite cã, în spatele noþiunii
de “mare putere”, subzistã o realitate consistentã. Problema “puterilor mijlocii” este însã
grevatã de simplul fapt cã un numãr prea
mare de state îºi revendicã acest statut, prefãcându-i substanþa în simplã retoricã. Se
poate chiar aprecia cã aceastã evidenþã
devine ºi mai frapantã într-o lume monopolarã, unde SUA joacã rolul lui Gulliver, pe
care o puzderie de cetãþeni liliputani se cãznesc sã-l imobilizeze (în somn). E adevãrat
cã, prin convenþie, fiecare continent include
anumite “puteri mijlocii”, definite ca atare în
funcþie de PIB.
Preluare dupã Teodor Baconsky Puterea ideilor

Puterea ideilor
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UN GÂND CA UN FIR DE NISIP DIN “OAZA” IRACHIANÃ
u câteva zile înainte de plecarea în misiunea din
Irak, am reuºit sã surprind câteva impresii ale celor
care timp de 6 luni vor sta departe de casã, pe
meleaguri încã neprietenoase.
Maistrul militar Ionela BARBU este comandantul unei
grupe de transmisiuni ºi ºofer în cadrul Batalionului 2 Infanterie “CÃLUGÃRENI”. Nu a mai fost în nici o altã misiune
internaþionalã, dar ºtie din experienþa celor care s-au întors sau
din recunoaºterile fãcute, cã nu va fi chiar aºa de greu, dar nici
prea uºor. S-a pregãtit mult pentru a face faþã unor situaþii dificile, dar ºi foarte diferite de ceea ce a fãcut pânã acum:
condiþiile climaterice, temperaturile foarte ridicate ºi, nu în
ultimul rând, riscul meseriei pe care ºi-a ales-o. “Armata nu
mai e demult un teritoriu aparþinând exclusiv bãrbaþilor. Acum
sunt multe femei înrolate ºi nici nu se mai pune problema
adaptabilitãþii la situaþii dure care necesitã anumite aptitudini
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fizice ºi nici a integrãrii pentru cã am trecut prin instrucþie cot
la cot cu bãrbaþii. Am absolvit ºcoala militarã în anul 2003
ceea ce înseamnã cã am aproximativ un an ºi jumãtate
vechime. Aceastã misiune reprezintã pentru mine o împlinire
pe plan profesional, un plus de experienþã. Iar dacã totul se va
termina cu bine, când mã voi întoarce acasã, mã voi bucura ºi
de beneficiile materiale împreunã cu familia mea care acum
este alãturi de mine, deºi, la început a fost cam reticentã în faþa
ideii de a pleca în Irak. Pânã la urmã au înþeles ºi au þinut cont

de voinþa mea!”
O colegã ºi o prietenã apropiatã este subofiþerul sanitar
Mihaela DRÃGOI, care are o experienþã de peste 20 de ani în

armatã. Se aflã cumva la polul opus, deºi nici dumneaei nu a
mai fost în misiuni internaþionale. Dar calmitatea cu care îmi
vorbeºte certificã faptul cã priveºte dincolo de aspectul protocolar ºi comercial pe care eºti tentat sã-l atribui situaþiei. Misiunea în sine este o provocare, dar o provocare normalã pentru care s-a pregãtit îndelung. S-a antrenat din punct de vedere
fizic pentru a avea o rezistenþã deosebitã, iar pe fondul unei
bune pregãtiri profesionale a acordat o atenþie deosebitã factorului psihic. Îºi poate depãºi emoþiile inerente despãrþirii de
familie ºi se concentreazã la un nivel subiectiv asupra obiectivului misiunii. “Pe linie medicalã, vom colabora cu italienii.
Noi asigurãm asistenþa medicalã primarã, iar cazurile care
necesitã pãrerea specialiºtilor vor fi îndrumate cãtre italieni.
Irakul este pentru mine o împlinire profesionalã, este cel mai
important punct din cariera mea ºi o ocazie prin care pot
demonstra cã sunt un bun exemplu pentru bãiatul meu”.
Ca ofiþer de legãturã al batalionului în cadrul brigãzii italiene “GARIBALDI” îºi va desfãºura activitatea domnul
locotenent Mihai SÃVULESCU. Este prima lui misiune internaþionalã de 6 luni, pentru cã a mai participat ºi la antrenamentele operaþionale mai scurte în teatrele de operaþii din Balcani, în Kosovo ºi Bosnia. De aceastã datã, în Irak, se va con-

frunta fãþiº cu condiþiile climaterice cu care noi, românii, nu
suntem deloc obiºnuiþi. S-a pregãtit ºi pentru înfruntarea cu
factorul “stres” care poate apãrea într-o asemenea operaþiune
de lungã duratã, dar ºi pentru pericolele specifice unei astfel
de zone nu tocmai favorabile. De aceea, gradul de periculozitate al misiunii a influenþat decisiv modul de pregãtire ºi de
instrucþie executate în þarã: “S-a pus accent pe protecþia forþei,
dar ºi pe regulile de angajare a acesteia, reguli care ne permit
sã deschidem focul în situaþiile în care suntem autorizaþi sã o
facem sau sã desfãºurãm anumite acþiuni ofensive.
Populaþia civilã se aflã momentan într-o situaþie diferitã
faþã de ceea ce am întâlnit noi pânã acum în teatrele de operaþii în care am mai fost. În Irak sunt oameni care au trecut
printr-un rãzboi ºi are nevoie de ajutorul nostru. Tocmai din
acest motiv bãnuiesc cã este deschisã misiunea în aceastã zonã
de conflict. Va fi o experienþã de referinþã pentru mine, ca
ofiþer. Pe de altã parte, relaþiile interumane care se pot dezvolta pe timpul colaborãrii cu armatele aliate sau pe timpul

acþionãrii în cadrul unei forþe multinaþionale vor avea un
impact hotãrâtor asupra modului meu de acþiune ºi de decizie
în activitãþile viitoare. Familia mea este alãturi de mine, s-a
obiºnuit cu gândul cã voi pleca ºi mã vor conduce pânã la
aeroport, iar cu sufletul... pânã în Irak.”
S-a discutat mult, s-au calculat probabilitãþi, s-au luat în
consideraþie pericolele posibile, dar riscul meseriei de militar
rãmâne. S-au adaptat la condiþii ºi cerinþe, s-au convins de
importanþa misiunilor ºi au cãzut de acord cã acest sacrificiu
trebuie fãcut.
Cristina FRATU

În bivuac în plinã iarnã

Un norocos mândru de bereta verde
Pe vânãtorii de munte ºi pe artileriºtii din
Predeal i-am gãsit în bivuac pe muntele Grohotiº. Un bivuac în plinã iarnã - vremea vânãtorilor de munte - realizat dupã toate regulile
traiului montan. Totul rânduit cum se cuvine.
Nimic la întâmplare. Nici fumul focurilor
fãcute pentru prepararea hranei sau uscarea
echipamentului nu le trãda prezenþa în zonã.
Probleme au fost doar cu timpul nefavorabil care le-a îngreunat mai mult situaþia
ostaºilor. Sus pe vârf se putea vedea zãpada
rãscolitã de viscol, iar la noi începuse sã
ningã. Norii treceau cu repeziciune peste
golurile alpine, iar mai jos, pe vãi, dinspre ºes
urca ceaþa. Timp de douã sãptãmâni, în cadrul
unor exerciþii complexe finalizate cu executarea tragerilor de luptã, subunitãþile de
vânãtori de munte au fost evaluate asupra
modului de acþiune în teren muntos. Scenariul, relativ simplu la prima vedere a pus la
încercare tenacitatea ºi dorinþa de a demonstra eficienþa ºi nivelul de pregãtire atins de
ostaºi.
Astfel, sprijiniþi de focul aruncãtoarelor
de 120 mm, vânãtorii de munte urmau sã
punã “straja pe turnurile cetãþii”. Militarii
subunitãþii comandate de locotenentul Ionuþ
ILINCA erau deja pe platoul unde se instalase
poligonul. Urcaserã foarte devreme tãind
zãpada de pe potecile abrupte.
Acolo sus erau aºteptaþi de comandantul
batalionului, maiorul Florin STAN ºi ofiþerii
din statul major. În bivuac, dintr-un cort
foarte bine mascat, au ieºit grãbiþi artileriºtii
bateriei de 120 mm. S-au auzit comenzi
scurte, iar de sub mãºtile ºi plasele de mas-

care s-au pus în miºcare masivele aruncãtoare
de mine. Nu am auzit o comandã datã de douã
ori. Fiecare echipã acþiona precis ºi rapid.
Peste puþin timp aveam sã mã conving de
priceperea ºi profesionalismul lor în poziþia
de tragere. Am dorit sã ajung în poligon, iar
pentru aceasta am fost încredinþat unei
cãlãuze Cap.(a) MELINTE, un munte de om.
Un moldovean hâtru, ceva mai scump la
vorbã, pentru cã dupã cum spunea: “Nu se
cade sã vorbeascã neîntrebat. Pentru un militar simplu nu este nici bine ºi nici politicos;
nu este bine deoarece când urci pe munte nu
trebuie sã iroseºti energia ºi deplasarea se
face în ascuns, iar politicos nu este pentru cã
nu îmi permite gradul ºi funcþia.”
De loc, Melinte, este din Moldova, iar
dupã satisfacerea stagiului militar s-a angajat
pe un ºantier hidroenergetic într-o echipã de
meseriaºi cu care a ajuns apoi în Câmpina,
unde s-a cãsãtorit, ºi-a fãcut un rost ºi “se
considerã mai aºezat”. Pânã acum totul este
foarte bine, soþia are serviciu, iar socrii îl mai
ajutã cu ce pot. “Gospodãria noastrã este
micuþã, dar ºtiu cã este loc de mai bine.
Salariul este bun, dar acum, la tinereþe, sunt
cheltuieli mai multe. Sã fim noi sãnãtoºi ºi sã
fie înþelegere cã le-om rezolva pe rând.”
Mi-a zis cã pur ºi simplu i-a plãcut armata.
“În urmã cu un an am auzit cã se fac angajãri la V.M.-iºtii din Predeal. ªi dacã nu ºtiam
ce fel de oameni se cautã acolo, nu mã aruncam degeaba. Am îndeplinit condiþiile, am
parcurs probele fiind hotãrât sã mã angajez.
Mã consider un norocos ºi acum port cu mândrie bereta verde. Nici în armatã nu am trecut

ca gânsacul prin baltã. Mi-a plãcut sã citesc,
sã întreb, am fost ºi cumpãtat ºi ambiþios, iar
de la bãtrânii mei am învãþat cã fãrã muncã
ºi ordine nu faci nimic în viaþã. Acum iatã-mã
într-o subunitate unde am gãsit camarazi
foarte buni. Nu-i laud dar aºa îi vãd eu. Caractere, cum îi place comandantului de batalion sã spunã.”
Cãlcam apãsat pe panta abruptã ºi, din
când în când, Melinte se oprea, privea în jur ºi
asculta. Simþeam cã i-ar fi plãcut sã fie mai
mult sus în poligon, chiar dacã subunitatea sa
fusese evaluatã.
Dinspre vârful muntelui se auzeau
ecourile rafalelor de armã automatã. “Auziþi...
seriile lungi? Sunt ale mitralierelor; sigur au
rupt þintele. Mitraliera este o armã precisã ºi
puternicã, am tras ºi eu cu ea. Nu mã dau pe
cinci din ãºtia noi.” Apoi s-au auzit mai multe
ºuiere ca niºte þipete, iar Melinte rezemânduse de trunchiul unui brad, a recunoscut cu un
aer grav focul aruncãtoarelor de 82 mm,
spunându-mi “astea rad tot pe obiectiv,
dureazã un pic pânã îl încadreazã ºi dupã
aceea, gata: îi luãm cu lopata”.
Nu peste mult timp am ajuns înapoia subunitãþii de vânãtori de munte. Le-am vãzut
dispozitivul. Erau cu totul îngropaþi în
zãpadã, iar viscolul nãprasnic le juca feste
celor de la antitanc. O bubuiturã puternicã
ne-a luat prin surprindere. A spart aerul din
preajma noastrã spulberând zãpada. Fusese
focul unei piese antitanc. Melinte s-a bucurat
ºi mi-a arãtat în teren, undeva în stânga, în
apropierea unui brãduþ, un nor pãmântiu ºi o
þintã care zbura. “Priviþi acolo. Aþi vãzut

T.F.R.-ul? L-au spulberat! Ãºtia le pun cu
mâna, domnule maior, ce v-am spus eu?
Ca-ractere!” Pe cerul plumburiu s-au vãzut
stelele verzi ale cartuºelor de semnalizare. Se
declanºase atacul. Din stânga ºi din dreapta
“axului” platoului au þâºnit la atac vânãtorii.
Melinte îºi freca palmele roºii de ger ºi râdea.
“Sunt drãcoºi domnule. Acum vede comandantul ºi ce ºtiu ºi ce fac.”
ªi-a îndreptat mâna apoi, cãtre un grup de
militari însoþiþi de transmisioniºti cu staþiile
radio în spate. Acolo era comandantul batalionului. Aproape de oamenii lui. Între timp,
prin salturi scurte, combinând eficient focul
armamentului cu manevra de flanc, vânãtorii
au dat “peste cap” fiecare aliniament de þinte.
Printr-o acþiune dinamicã au îndeplinit misiunea ºi au pus stãpânire pe creastã.
S-a dat încetarea acþiunilor. Am ajuns
lângã comandantul batalionului care ne-a
mãrturisit cã o datã cu îndeplinirea misiunii
s-a încheiat ºi evaluarea subunitãþii. Calificativul obþinut este meritoriu (Foarte Bine). Am
coborât spre bivuac împreunã cu umbra
(cãlãuza) mea, iar când am ajuns la cort mi-a
spus sã scriu despre camarazii lui, nu despre
el, “un militar care a asigurat doar paza
comandamentului ºi a bivuacului”. Nu i-am
promis nimic. L-am vãzut doar cum a dat
mâna cu camarazii veniþi din poligon, cum
ºi-a ridicat arma ºi a verificat-o, apoi, uºor,
s-a pierdut în noapte, reluându-ºi locul în postul de pazã de lângã cortul de comandament.
Maior
Emanuel BÃRBULESCU
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LUPTELE DIN GROZNÎI
(urmare din nr. trecut)

Planul de operaþii

Etapa I (28 noiembrie – 6 decembrie
1994), prevedea crearea a patru grupãri de
forþe din trupele Ministerului Apãrãrii ºi ale
Ministerului de Interne.
Etapa a II-a (7 – 9 decembrie), prevedea
înaintarea cãtre Groznîi pe trei direcþii principale, cu sprijinul aviaþiei, pentru încercuirea
oraºului. Se urmãrea formarea a douã inele:
unul în jurul oraºului Groznîi, responsabilitatea
trupelor Ministerului Apãrãrii ºi altul care sã
corespundã cu graniþa administrativã a Republicii Cecenia, responsabilitatea trupelor Ministerului de Interne.
Obiectivele etapei a III-a prevedeau ca
“unitãþile ºi marile unitãþi sã înaintez din nord
ºi sud pentru capturarea Palatului Prezidenþial,
clãdirilor guvernamentale, posturilor de radio
ºi televiziune, precum ºi altor clãdiri importante din Groznîi, dupã aceea, împreunã cu
subunitãþile Forþelor Speciale ale Ministerului
de Interne ºi Serviciului Federal de Contrainformaþii sã continue confiscarea materialelor
explozive ºi armamentelor...”.
Etapa a IV-a (5 -10 zile) prevedea stabilizarea conflictului dupã ocuparea obiectivelor
importante din Groznîi ºi transferarea responsabilitãþilor trupelor Ministerului de Interne.
Au fost create trei grupãri de forþe ruseºti:
Mazdok, Vladikavkaz ºi Kizliar, care sã intre
în Cecenia din trei direcþii. Comandanþii erau
nepregãtiþi pentru o deplasare destul de rapidã
ºi, pe mãsurã ce grupãrile înaintau cãtre Cecenia, doar gruparea din Mazdok a respectat
planul iniþial de deplasare.
Douã din cele trei coloane au fost atacate
înainte de a începe deplasarea. Marºul iniþial
cãtre Cecenia a fost încetinit foarte mult de
populaþia civilã ºi de lunetiºtii ceceni, care au
putut þinti nestingheriþi convoaiele. În nordul
Ceceniei, rebelii au organizat contraatacuri de
nivel companie, chiar de batalion, producând
pierderi însemnate armatei ruse. Armata rusã
s-a deplasat ca ºi cum nu a învãþat nimic din
mãsurile de protecþie ce trebuie luate pentru
apãrarea unui convoi, dupã ani buni de lupte în
Afganistan.
Preºedintele inguº, Ruslan Auºev, într-un
discurs þinut în Consiliul Federaþiei Ruse arãta
cã soldaþii din coloanele ce traversau Inguºeþia
se rugau de protestatari sã le demonteze
vehiculele ºi le arãtau ºi cum sã o facã.
În acea perioadã, un grup format din
unsprezece generali din fruntea Ministerului
Apãrãrii, a trimis o scrisoare cãtre Parlament
prin care arãta cã armata nu este pregãtitã pentru o astfel de intervenþie (lipsa comandanþilor
cu experienþã, echipamentul neadecvat, fiecare
al treilea elicopter era defect, iar în ultimii ani
nu se organizaserã exerciþii pentru astfel de
operaþii), situaþie care nu corespundea cu afirmaþiile încrezãtoare ale lui Pavel Graciov, care
se exprimase cã ar putea cuceri Cecenia cu un
batalion de paraºutiºti. Nimeni nu a luat în
seamã scrisoarea.
Ruºii au început etapa a III-a a operaþiei
înainte de finalizarea etapei a II-a - încercuirea
ºi blocarea oraºului. Decizii politice ºi nu militare au condus la luarea unei asemenea
hotãrâri premature. Unele grupãri au ajuns pe
poziþiile stabilite în jurul datelor de 20-21
decembrie, astfel cã blocada oraºului nu a fost
niciodatã completã. Partea de sud a rãmas
deschisã, permiþând cecenilor sã se retragã ºi
sã deþinã rute de aprovizionare - situaþie pe
care ruºii nu au prevãzut-o.

Pe 26 decembrie 1994, Consiliul de Securitate Rus a autorizat intrarea în Groznîi. Se
credea cã majoritatea forþelor ºi mijloacelor de
luptã ale lui Dudaev erau în oraº, cu toate cã
atacurile împotriva forþelor ruseºti au continuat
în toate zonele. Un general rus a scris referitor
la acest plan: “Planul de operaþie prevedea separarea oraºului Groznîi în patru zone,(...).
Patru coloane înaintau spre Groznîi. Dinspre
est, dinspre vest, din nord ºi dinspre nord-est”.
Pe 22 decembrie, agenþiile de ºtiri anunþau
cã ruºii începuserã bombardamentul oraºului
Groznîi ºi cã satele învecinate erau supuse unor
bombardamente de “intimidare”, cu scopul de
a determina populaþia sã pãrãseascã zonele ºi
pentru a-l forþa pe Dudaev sã se supunã unei
înþelegeri diplomatice. Rezidenþii ruºi ar fi
dorit sã plece, dar, întrucât, nu aveau
cunoºtinþe în alte regiuni, au fost obligaþi sã
rãmânã pe loc. Pe 25 decembrie, 80% din
Cecenia rãmãsese fãrã electricitate
Pe 31 decembrie, când forþele au primit
ordinul sã intre în oraº, coloana vesticã,
comandatã de generalul Petruk, încã nu
ajunsese în raionul de concentrare din afara
oraºului Groznîi. Aceasta a fãcut ca intrarea în
oraº sã fie incoerentã ºi necoordonatã. Conform
spuselor lui Pulikovsky, operaþiunea s-a
desfãºurat atât de rapid, încât nici nu au avut
timp sã-i dea un nume de cod.
Ministrul rus al apãrãrii, Pavel Graciov,
care planificase atacul, spera sã-ºi sãrbãtoreascã ziua de naºtere în Groznîi, pe 1 ianuarie
ºi o datã cu fuga cecenilor, în 5-6 zile, oraºul sã
fie pe deplin curãþat de bandele cecene. Ziarul
Izvestia arãta cã Pavel Graciov ºi adjunctul
primului ministru, Oleg Soskoveþ, au transmis
ordinul de atac în timp ce erau beþi, promiþând
primei grupe de soldaþi care va intra în Palatul
Prezidenþial, pe 1 ianuarie, medaliile de Eroi ai
Rusiei - cea mai înaltã distincþie militarã.

Groznîi –
declanºarea ofensivei

(Faza 1: 31 decembrie – 3 ianuarie)
Recunoaºterile executate de ruºi au fost de
proastã calitate, bazate doar pe rapoarte a ceea
ce se putea observa cu uºurinþã ºi au început în
timp ce operaþia era în desfãºurare. Comandanþii nu erau dispuºi sã întrebuinþeze propriile
resurse de cercetare ºi se bazau pe informaþiile
aeriene, care au fost limitate ca urmare a
condiþiilor meteorologice potrivnice, ºi nu prea
eficiente pentru zonele urbane. Hãrþile erau la
scãri nepotrivite ºi neactualizate. Planul de
operaþii avea multe lipsuri. De nejustificat este
faptul cã, în planul iniþial, comandanþii nu au
þinut seama de învãþãmintele în urma “Operaþiei Negre” din noiembrie 1994, condusã de
forþele anti-Dudaev. De exemplu, maiorul
Valeri Ivanov, vorbind în faþa deputaþilor din
Duma de Stat despre eºecul atacului din
noiembrie 1994, arãta cã fusese informat
despre întrebuinþarea “forþelor speciale ºi cã
vor primi sprijin aerian ºi de infanterie. Acest
sprijin nu s-a fãcut simþit pe timpul operaþiunilor. Un alt ofiþer a declarat cã tanchiºtii nu
au putut rãspunde cu mitralierele pentru cã
acestea nu erau încãrcate”.
În timp ce cecenii se bucurau de avantajele
oferite de mediul urban, ruºii se confruntau cu
problemele ofensivei. În primele ore ale luptei,
unitãþile ruseºti au rãmas blocate pe strãzi,
blindatele fiind distruse cu uºurinþã din unghiuri din care armamentul de pe blindate nu
putea fi folosit. Infanteria rusã nu era doritoare
sã sprijine blindatele, crezând, în mod greºit,
cã, rãmânând în interiorul vehiculelor, sunt mai
care se aflã fixatã pe acoperiºul autovehiculului.
Transmiþãtorul standard compact HF90 mãsoarã 112x47x220 mm, cântãreºte
un kg ºi are o frecvenþã de 2-30 MHz.
Caracteristicile modelului sunt: un
modem de frecvenþã (5 hop/s pe o bandã
de 256 KHz), plus contactare selectivã
(selcall) ºi opþiuni ale câmpului de propagare,
parametrii fiind cuprinºi în caracte-risticile
DTMF-Dual-Tone – Multiple – Frequency.
Formatul contactãrii
selective se aflã la un standard comercial (CCIR
493-4) adoptat de cãtre
Naþiunile Unite, asigurând
compatibilitatea lui HF-90
cu alte radiouri civile HF
preferate de cãtre NGOs
(organizaþiile nonguvernamentale).
Convorbirea Beacon (derivatã din contactarea selectivã) poate fi utilizatã pentru a stabili cea mai bunã frecvenþã.
Q-MAC susþine cã ML-90 furnizeazã o
îmbunãtãþire în eficienþa radiaþiei cu 10-14 dB,
conferindu-i HF-90 un sistem de performanþã ce
egaleazã echipamentul unui vehicul de 500 W
prevãzut cu o antenã bici.

China comandã sisteme
australiene HF
pentru menþinerea pãcii

O linie de vehicule IVECO pentru transport
comercial au fost cumpãrate pentru a transporta
trupe de cãtre contingentul chinez 600 care
opereazã pentru forþa de menþinere
a pãcii a Naþiunilor Unite (UN) în
Liberia.
Fiecare vehicul este echipat cu
un transmiþãtor HF-9050 WHF
SSB cuplat la o antenã magneticã
ML-90, produsã de cãtre Q-MAC
Electronics din Australia.
Antena pentru acoperiº ML-90
are forma unei bucle închise,
mecanismul acesteia bazându-se
pe propagarea undelor cãtre cer cu
o incidenþã aproape verticalã (UNVIS), cu construcþia sa colþuroasã, înfãþiºare discretã în
tranzit ºi înãlþare rapidã facând-o mai potrivitã
pentru a fi utilizatã de cãtre unitãþi mobile în
situaþii ostile decât antenele convenþionale
NVIS.
Antena ML-90 capteazã frecvenþe între 3.515 MHz, printr-o unitate automatã de captare,

siguranþã. Au fost uciºi cu sutele. Iatã câteva
exemple: Regimentul 81 Infanterie Motorizatã
a intrat în oraº dinspre nord ºi a fost prins
într-o ambuscadã pe strada Pervomayskaya, pe
31 decembrie, în jurul orelor 15.00. Conform
lui Pulikovsky, au fost prea puþine trupe de
infanterie care sã respingã ambuscada, astfel
cã cecenii au tras nestingheriþi de la ferestrele
clãdirilor asupra coloanei de tancuri.
Pulikovsky a crezut cã armata va întâmpina o
rezistenþã minimã din partea cecenilor. Dar
rezistenþa acestora, la început de operaþiune,
i-a luat prin surprindere. Era foarte greu sã-þi
imaginezi pe ceceni fãcând orice, în timp ce
forþele ruse erau în oraº.
Brigada 131 nu a întâmpinat opoziþie la
intrarea în oraº. Trebuia sã ocupe poziþii de
luptã în partea de vest a oraºului, dar, vãzând
cã nu au adversari, au raportat Generalului
Pulikovsky cã sunt gata sã înainteze cãtre
urmãtorul obiectiv. Aparent fãrã informaþii în
ce priveºte situaþia Regimentului 81,
Pulikovsky a aprobat Brigãzii 131, pe 31
decembrie orele 15.00, sã înainteze cãtre staþia
de cale feratã din centrul oraºului. Pe 31
decembrie, la ora 06.00, Brigada 131 Infanterie
Motorizatã a trecut podul peste râul Sunzha ºi
dupã aceea a intrat în oraº. Au fost împrãºtiaþi
fluturaºi în oraº, îndemnându-i pe luptãtorii
ceceni sã-ºi scoatã încãrcãtoarele din arme,
sã-ºi punã armele pe umãrul stâng ºi sã se predea, înaintând încet cãtre trupele ruseºti.
Cecenii au râs la citirea fluturaºilor. De fapt, o
armatã extrem de micã, cu foºti ofiþeri ai
armatei sovietice, care cunoºteau tacticile
folosite în astfel de împrejurãri, se opunea
marii armate ruse. Dudaev avea câteva sute de
luptãtori în cel moment, iar el îºi concentrase
atenþia asupra Regimentului 81, prima unitate
cu care a intrat în contact. Colonelul Savin,
comandantul brigãzii, a condus forþele sale în
oraº ca ºi cum ar fi participat la o paradã. El a
mers pe bulevard, cãtre staþia de cale feratã din
centrul oraºului. Toate unitãþile trebuiau sã
facã joncþiunea în acel loc. El a ajuns primul.

“Bine aþi venit în iad”

Savin a raportat cã nu s-a întâmplat nimic
deosebit ºi cã trupele erau aliniate la casa de
bilete fãcând rezervãri pentru întoarcerea
acasã. Totuºi, mai târziu, în aceeaºi zi, ºeful
comunicaþiilor la anunþat cã a auzit în cãºti
urarea: “Bine aþi venit în iad!” Savin nu a ºtiut
dacã aceasta a fost o glumã sau un avertisment.
Deodatã, fãrã nici un semnal, au apãrut câþiva
luptãtori ceceni din spatele staþiei de cale feratã
ºi iadul a început. Iniþial, ruºii, nu au înþeles ce
se întâmplã. Cum situaþia pãrea atât de calmã,
ei au intrat în staþia de cale feratã, abia obosindu-se sã-ºi încuie vehiculele sau sã instaleze
gãrzi. Între timp, unitãþile mobile ale cecenilor
s-au întors în centrul oraºului ºi i-au încercuit.
Au început sã distrugã, metodic, cu focul
aruncãtoarelor de grenade, maºinile de luptã de
infanterie. Nici în cele mai groaznice visuri ale
lor, ruºii, nu ºi-au imaginat în ce situaþie disperatã aveau sã intre.”
Totul s-a întâmplat foarte repede. Odatã cu
împuºcãturile, cecenii încercau sã-i demoralizeze pe ruºi, interceptând comunicaþiile pentru a adresa ameninþãri. Pentru ruºi, desigur, nu
exista varianta predãrii. Dar, dupã câteva ore,
rezervele de muniþie s-au terminat (ei nu prevãzuserã o bãtãlie de lungã duratã în oraº) ºi
începuserã sã piardã o mulþime de soldaþi în
urma atacurilor violente ale cecenilor. Brigada
74 trebuia sã înainteze aproape la aceeaºi orã ca
ºi Brigada 131 - ºi ar fi putut asigura sprijin

“Sea King”

Elicopterele
“Regii Mãrilor”,
modificate ºi
desfãºurate în Bosnia
Douã elicoptere de luptã Agusta Westland Sea King MK 6 CR, modificate dupã
versiunea antisubmarin (ASW) Sea King
HAS.6, au fost desfãºurate în Bosnia la
începutul lunii octombrie 2004.
Ele vor acþiona împreunã cu Escadronul
Aerian Naval 846 (NAS) ca Forþã a Elicopterelor de Luptã (CHF) ale Regatului Unit
al Marii Britanii (U.K) în susþinerea Operaþiunii “Oculus”.
Sea King MK 6 CR a fost introdus în serviciu de cãtre Comandamentul Întrunit al Elicopterelor (JHC) pentru a furniza CHF-ului
mijloacele aeriene suplimentare. Flota Sea
King HC.4 a început dezvoltarea programelor de avionicã începând cu octombrie
2004, ceea ce va permite sã treacã printr-un
program de dezvoltare în douã faze aceste
elicoptere, astfel încât ele sã devinã operaþionale pânã în 2012.
Prima fazã va dura aproximativ un an ºi

acesteia din urmã - dar ea s-a oprit sã sãrbãtoreascã Noul An. Regimentul 503 trebuia sã
fie trimis în Groznîi pentru a sprijini, de
asemenea, deplasarea, dar ei au refuzat sã
înainteze menþionând lipsa de pregãtire.
Comandantul regimentului a spus cã el a executat deja ordinul ºi cã nu doreºte sã riºte viaþa
oamenilor sãi, pe timp de noapte, într-un oraº
necunoscut. Mai târziu, Brigada 131 a încercat
sã iasã din încercuirea de la staþia de cale feratã, pierzând foarte mulþi oameni, inclusiv pe
comandant: colonelul Savin. Ruºii au declarat
cã au avut 300 de soldaþi ce au luptat împotriva
a 1000 de ceceni, cifre contestate de ceceni.
Cecenii au avut ºi ei pierderi importante pe timpul luptei.
Martori oculari au declarat cã atacul iniþial,
de Anul Nou, a fost un dezastru total pentru
Rusia ºi cã Brigada 131 ºi Regimentul 81 au
suferit pierderi grele. 102 maºini de luptã ale
infanteriei din 120, 20 de tancuri din 26 ºi toate
cele ºase sisteme de rachete sol-aer Tunguska
au fost distruse. 1000 de militari au fost uciºi,
iar 74, incluzând ºi ofiþeri de stat major, au fost
capturaþi. Comandantul unui pluton de rachete
sol-aer,
locotenent-colonelul
Aleksandr
Labzenko, a declarat cã: “… ei nu au fost
instruþi sã lupte în oraºe ºi cã o cantitate
importantã de echipament blindat a fost lãsat
în mod necugetat pe strãzile înguste, fãrã nici
o protecþie. Nu au fost sprijiniþi de infanterie, a
existat o lipsã elementarã de cooperare între
diferite subunitãþi ºi între comandanþi ºi subordonaþi.”
Conform spuselor cecenului Ilias Akmadov,
ruºii nu au fost “momiþi” cãtre centrul oraºului,
dar au fost “conduºi” acolo pentru cã nu erau
forþe suficiente care sã organizeze ºi sã reziste
pe acele “inele”. Un alt luptãtor a declarat cã
atacul din 31 decembrie a venit ca o surprizã
pentru el, declaraþie sprijinitã de faptul cã nici
un luptãtor sau baricadã nu au fost întâlniþi de
forþele ruse pe timpul deplasãrii în oraº, în acea
zi.
Uneori, aproape 70 de oameni se deplasau
prin “spaþiul mort” al ruºilor,în timp ce aceºtia
se aflau la doar 30-40 de metri depãrtare. Acest
lucru se întâmpla în special noaptea când soldaþii ruºi nu aveau nici un chef sã patruleze prin
oraº, conform declaraþiilor luptãtorilor ceceni.
Cecenii care nu erau antrenaþi deloc pentru
lupta în mediul urban au avut un succes
nemaipomenit. Akmadov declara cã totul era
aºa de condensat ºi se petrecea atât de repede,
cã dura numai câteva zile sã transforme un
recrut neexperimentat într-un profesionist, conform conceptului cecen.
Cu tot respectul faþã de ruºi, totuºi, trebuie
spus cã trupele erau slab antrenate pentru o astfel de luptã. Generalul Boris Gromov, comandantul Armatei 40 în Afganistan, declara cu
privire la forþele armate ruseºti:“Trupele ce au
luat parte la operaþiunile de luptã nu fuseserã
pregãtite pentru aceasta nici moral, nici fizic,
nici profesional. Astãzi, forþele armate nu s-au
fãcut apreciate printr-un înalt nivel de instruire sau prin numãrul personalului, ci prin lipsa
echipamentului - care totuºi este în bune
condiþiuni ºi adecvat acþiunilor de luptã, prin
lipsa sprijinului cu mijloacele de comunicaþii
ºi de control, prin lipsa sprijinul tehnic ºi a
celui logistic ºi aºa mai departe. Toate acestea
au condamnat, de la bun început, campania
din Cecenia la un numãr mare de pierderi (de
ambele pãrþi).”

Locotenent-colonel
Marius POTÂRNICHE
va consta în asigurarea echipamentelor
securizate de comunicaþii Browman. Pentru
aceasta se va adapta un nou sistem sporit de
avionicã ºi se va modifica instalaþia electricã.
Echipamentul de securizare mai cuprinde un
echipament radio Elmer securizat, un modem
CIFF (identificarea prietenului sau duºmanului) precum ºi un radar de avertizare (CWR)
Sky Guardian 2000.
A doua etapã de dezvoltare vizeazã adãugarea unui Cockpit Voice Recorder, Health
and Usage Monitoring System (HUMS) precum ºi un “Zapper” pentru a reduce
detectarea de false incidente de cãtre “cipul”
din cutia de viteze. Într-o oarecare mãsurã în
timpul programului, aparatul va primi ºi
Contramãsuri
Infraroºii
Direcþionale
(DIRCM), tehnologie care ajutã la repoziþionarea bruiajelor infraroºii AN/ALQ-157
deja existente.
Munca de design pentru conversie a fost
fãcutã iniþial de cãtre Unitatea de Suport a
Echipajelor Mobile din Armata Regalã
(MASV) care a furnizat instalaþiile. Apoi
munca de conversie a fost preluatã, ulterior,
de cãtre Agenþia de Reparaþii a Avioanelor de
Apãrare a Ministerului Apãrãrii al Marii Britanii (DARA).
Traducere ºi adaptare maior
Emanuel BÃRBULESCU
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Interviu cu domnul locotenent-ccolonel Aurelian MAREª, comandantul Batalionului 102 Mentenanþã

“Activitatea productivã s-a desfãºurat permanent”

- Domnule locotenent-colonel, vã rugãm
sã punctaþi câteva dintre principalele repere
istorice ale unitãþii.
- Unitatea a luat fiinþã acum 51 de ani, la
data de 29 noiembrie 1954 sub denumirea de
Compania 623 Reparaþii Maºini de Luptã. Dislocatã iniþial în cazarma Ghencea din Bucureºti,
compania a fost mutatã pentru un an la Târgoviºte, apoi, în 1958 la Crângul lui Bot, iar, din
1964, la Bucov, unde funcþioneazã ºi astãzi.
Odatã cu diversificarea ºi creºterea importanþei
acesteia, din 1958, compania devine Atelierul
102 Reparaþii Tancuri ºi Auto, iar din 1969,
Baza 102 Reparaþii Autotractoare.
În unitate au fost executate prototipuri ale
tehnicii de blindate automobile ºi tractoare, în
concepþie proprie sau dupã documentaþie elaboratã de Institutul de Proiectare al Armatei. Dupã
omologare, o parte dintre acestea au fost fabricate în serie în unitate sau în alte unitãþi productive ale armatei. Câteva dintre produsele
fabricate în concepþie proprie, care poartã
“marca Bucov”, unele dintre ele mai putând fi
întâlnite ºi astãzi în unitãþile militare, sunt: tractorul uºor de artilerie TAR – 76, tractorul
mijlociu de artilerie TMA – 83, macaraua
hidraulicã pe ºenile MHS – 125, maºinile de
sãpat ºanþuri MSS 600 ºi MSS 1200, autoatelierele AIRA-U. Au mai fost asimilate în
reparaþie autotractoarele TATRA 813 ºi 815,
maºina de luptã a vânãtorilor de munte, agregatul energetic al maºinii de luptã a infanteriei,
motorul V2, toatã gama de autovehicule militare pe roþi, cât ºi autospeciale de stins
incendii.
Întrucât a existat un colectiv de proiectare ºi
un sector dezvoltat de fabricaþii, au fost realizate foarte multe piese de schimb pentru tehnica ce se repara la noi sau în alte unitãþi productive. Este interesant de amintit cã sculele nestandardizate utilizate pentru fabricarea pieselor
de schimb, erau realizate tot la noi. Trebuie
remarcat ºi faptul cã ne-am adus contribuþia ºi
la pregãtirea unora dintre echipamentele militare care doteazã contingentele aflate în
teatrele de operaþii.
În anul 1997, unitatea a trecut din subordinea Statului Major al Forþelor Terestre, în subordinea Comandamentului Logistic, iar din luna
iulie 2002, Baza 102 Reparaþii Autotractoare a
fuzionat cu Baza 257 Reparaþii Armament Antiaerian formând astfel “Centrul 102 Mentenanþã
Tehnicã Specialã”, fapt care a mãrit gama de
produse ºi servicii furnizate unitãþilor armatei.
În acest fel, Centrul 102 Mentenanþã Tehnicã
Specialã a devenit continuatorul tradiþiilor celor
douã unitãþi în domeniul mentenanþei. Începând
cu 01.06.2004, Centrul 102 Mentenanþã Tehnicã
Specialã a trecut în subordinea Brigãzii 1 Logistice, s-a restructurat ºi transformat astfel încât,
cu data de 01.08.2004, putem vorbi despre existenþa Batalionului 102 Mentenanþã.
- Anul trecut s-a operat o restructurare

destul de severã, unitatea reducându-se la
dimensiunile unui batalion. Ce implicaþii a
avut asupra personalului din subordine?
- În mod evident au fost modificate atribuþiile, misiunile ºi obiectivele unitãþii. Competenþele de asigurare a sprijinului logistic pe linia
mentenanþei au scãzut de la nivel operativstrategic la nivel tactic.
Încã din faza de proiectare a organizãrii
batalionului s-a avut în vedere crearea unei
structuri care sã corespundã misiunilor de nivel
tactic, care sã-ºi poatã desfãºura activitatea
întrunit sau modular, în funcþie de concepþia
logisticã a eºalonului superior privind asigurarea mentenanþei echipamentelor militare care
doteazã unitãþile luptãtoare din diferite teatre de
operaþii.
Din punct de vedere al prevederilor statului
de încadrare la pace, efectivele batalionului
reprezintã 90% din cele ale centrului de mentenanþã. În momentul restructurãrii, erau 10% din
funcþii neîncadrate, deci, numeric, nu au fost
probleme. Aplicarea prevederilor noului stat de
organizare a avut urmãri asupra încadrãrii cu
personal în sensul creºterii numãrului de funcþii
încadrate cu militari ºi al scãderii celor prevãzute a fi încadrate cu personal civil. Aproape
50% dintre civilii încadraþi au fost nevoiþi sã
plece. De asemenea au dispãrut funcþiile prevãzute a fi încadrate cu militari în termen,
aceºtia fiind înlocuiþi cu militari profesioniºti.
Cadrele militare nu au fost afectate de
restructurare, la ora actualã existând chiar
funcþii libere pentru încadrare.
- Noul statut are implicaþii asupra activitãþii productive a unitãþii?
- Aºa cum spuneam anterior, s-au schimbat
misiunile, atribuþiile ºi implicit competenþele
privind executarea reparaþiilor, în sensul
scãderii nivelului acestora, în conformitate cu
prevederile instrucþiunii L 11/1-2004. Trecerea
de la executarea intervenþiilor de mentenanþã de
nivel general la executarea intervenþiilor de
nivel intermediar va avea loc, gradual, întrucât
tehnica afluitã pentru reparat necesitã executarea de reparaþii de nivel 3 ºi revizii. Acest
lucru este posibil ºi datoritã faptului cã unitatea
dispune încã de personal civil înalt calificat.
În perioada 2005-2007, se va produce transferul de cunoºtinþe profesionale de la acesta la
militarii angajaþi cu contract. Militarii nouangajaþi vor fi cuprinºi într-un sistem de
pregãtire profesionalã planificat ºi organizat, cu
evaluarea periodicã a nivelului cunoºtinþelor ºi
deprinderilor dobândite.
Din punct de vedere al capacitãþii de producþie a batalionului, acesta reprezintã 70% din
cea a centrului de mentenanþã. Aceasta se
explicã prin apariþia a douã subunitãþi cu misiuni specifice în domeniul evacuãrii tehnicii
deteriorate ºi al sprijinului logistic al propriei
structuri.
- Ce fel de produse se realizeazã, la aceastã

DIN ANGOLA, ÎN IRAK

10 ANI ÎN SERVICIUL PÃCII

Domnul cãpitan Carol FLOREA este
ofiþerul de relaþii publice al Batalionului 2
Infanterie “CÃLUGÃRENI”, batalion care,
începând cu data de 26 ianuarie, se deplaseazã
în teatrul de operaþii din Irak pentru executarea
misiunii ANTICA BABILONIA 2005. “Este
vorba despre o operaþiune complexã”, poate cea
mai complexã acþiune a acestei unitãþi din toatã
istoria ei de 12 ani de la înfiinþare. Trebuie
amintit ºi faptul cã batalionul a fost prima structurã încadratã încã de la început cu militari profesioniºti. ANTICA BABILONIA atrage dupã
sine o mare rãspundere ºi reprezintã o provocare la care aceºti militari au fost instruiþi sã
facã faþã.
Pe 19 ianuarie a.c., împreunã cu colegii
noºtri de la Poliþia Militarã, am avut un fel de
“repetiþie”, o revistã de front organizatã de Corpul 1 Armatã Teritorial, ca o ultimã verificare
înaintea plecãrii în Irak. Activitatea s-a
desfãºurat în bune condiþii ºi nu s-au constatat
probleme deosebite. Micile neajunsuri, inerente
de altfel, vor fi ºi ele remediate pânã la îmbarcarea noastrã în aeronave”.
Dupã cum bine ºtiþi, Irakul reprezintã încã
un teatru de operaþii periculos. Prin natura misiunilor pe care le va avea de îndeplinit, Batalionul de pe Olteniþei sperã sã îºi aducã oarecum contribuþia la procesul de stabilitate a aces-

tei þãri încã frãmântate de disensiuni politice ºi
sociale. Pe 30 ianuarie vor avea loc primele
alegeri democratice, iar populaþia irakianã va fi
ajutatã sã parcurgã prima parte a drumului lung
ºi anevoios cãtre reconstrucþie ºi libertate, de

care ºi noi suntem foarte conºtienþi. “Dacã acordarea asistenþei în procesul electoral va face
parte din agenda noastrã de lucru, atunci vom
avea încã o datã posibilitatea sã demonstrãm
standardele de înalt profesionalism cu care

datã, în unitate?
- Întrebarea a fost pusã foarte corect,
întrucât, în accepþiunea prevederilor standardului SREN ISO9001:2001, prin “produs” se
înþelege, atât produse, cât ºi servicii furnizate
clienþilor ºi utilizatorilor. Pentru noi, clienþii
sunt eºaloanele care alocã resursele materiale ºi
financiare, iar utilizatorii sunt unitãþile beneficiare ale produselor ºi serviciilor oferite de unitate. Trebuie sã vã spun cu mândrie, cã unitatea
are documentat ºi implementat un sistem de
management al calitãþii care a fost certificat în
anul 2004 de cãtre Organismul Militar
de Certificare, Acreditare ºi Supraveghere
(O.M.C.A.S.).

Pornind de la structura programului de producþie, unitatea executã reparaþii ºi revizii la
tehnica de blindate, automobile ºi tractoare,
tehnica de armament, transmisiuni ºi P.S.I.
Începând cu anul trecut, a început asimilarea în
reparaþie ºi a tehnicii de geniu. Se reparã o
gamã foarte variatã de motoare ºi subansamble.
De asemenea, întrucât în unitate
funcþioneazã un laborator metrologic autorizat
pentru domeniile lungime, presiune ºi mãrimi
electrice, se executã ºi activitãþi de reparare ºi
etalonare metrologicã pentru mijloacele de
mãsurare din aceste domenii.
Deºi nu se mai fabricã tehnicã militarã, continuãm realizarea de piese de schimb pentru
tehnica ce se reparã, cât ºi de construcþii metalice necesare unitãþilor armatei, cum ar fi elementele de cazane pentru centrale termice.
Unitatea executã reparaþii la o gamã largã de
mijloace de ridicat ºi sub presiune, fiind autorizatã din acest punct de vedere de cãtre Inspectoratul Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Pentru a încheia aºa cum am început rãspunsul la aceastã întrebare, în spiritul prevederilor
standardului SREN ISO 9001:2001, scopul
final al activitãþii noastre este obþinerea de produse de înaltã calitate, care sã ducã pe mai
departe renumele acestei unitãþi de elitã în
v-am obiºnuit.
Batalionul 2 Infanterie “CÃLUGÃRENI”
are în spate o experienþã vastã în domeniul misiunilor internaþionale. Din luna august a anului
1995 ºi pânã în luna aprilie a anului urmãtor,
unitatea a executat prima ei misiune de
menþinere a pãcii sub mandat ONU, în Angola.
A fost prima unitate combatantã din armata
României care a fãcut primul pas în
desfãºurarea misiunilor internaþionale. “Pentru
noi, Angola are o importanþã deosebitã; Angola
a deschis calea celor ce aveau sã vinã: misiunea
ALBA din Albania (1997) ºi antrenamentele
operaþionale derulate sub denumirea DYNAMIC
RESPONSE din teatrele de operaþii SFORKFOR, în Bosnia-Hertzegovina ºi Kosovo”.
Rolul ºi funcþia unui ofiþer de relaþii publice
sunt foarte importante ºi, tocmai de aceea, nu
sunt uºoare. Ofiþerul de relaþii publice reprezintã interfaþa dintre instituþia militarã ºi societatea
civilã, dintre unitate ºi populaþia localã din zona
de conflict. “Sunt convins cã operaþiunea
ANTICA BABILONIA va fi o misiune grea
pentru mine, pentru cã, în primul rând, ofiþerul
de relaþii publice este un ofiþer de stat major,
integrat în statul major al unitãþii. Ca urmare,
voi avea de îndeplinit aceleaºi activitãþi ca ºi
colegii mei, dar, în plus, voi avea ºi o altã
atribuþie importantã, aceea de a fi legãtura dintre comandant ºi toate celelalte entitãþi cãrora
ne adresãm. Vom transmite, în acest sens, mai
multe corespondenþe în þarã, pentru radio, televiziune ºi presa scrisã, în care sperãm sã
prezentãm numai aspecte pozitive ale operaþiunilor desfãºurate de cãtre militarii români. Nici

domeniul mentenanþei.
- Vã rugãm sã specificaþi câteva dintre
obiectivele pentru 2005 ºi câteva dintre cele de
perspectivã.
- Nu putem face referire la prezent sau la
viitor fãrã sã amintim ce s-a întâmplat în cursul
anului trecut. Eu lucrez aici din 1983 ºi nu îmi
aduc aminte ca unitatea sã fi trecut prin atâtea
încercãri într-un timp atât de scurt. Ca sã ne
dãm seama de ceea ce a însemnat 2004 în istoria unitãþii trebuie sã amintim faptul cã unitatea
s-a resubordonat, s-a restructurat, ºi-a redislocat
o secþie dintr-o garnizoanã în alta ºi s-a transformat - toate acestea concomitent cu
desfãºurarea activitãþilor de producþie ºi a celor
curente. Simultan cu aceasta, a fost nevoie de
repararea ºi reamenajarea spaþiilor de producþie,
de depozitare ºi administrativ-gospodãreºti conform necesitãþilor noii structuri. Odatã cu
intrarea în vigoare a noului stat de organizare, a
devenit necesarã refacerea tuturor documentelor de conducere, ca ºi elaborarea altora
noi, specifice batalionului.
Toate acestea nu puteau fi realizate fãrã
hotãrârea ºi efortul susþinut al întregului personal al batalionului - multe dintre concediile de
odihnã sau liberele din serviciu fiind “efectuate” în cazarmã. Vreau sã mulþumesc pe aceastã
cale comandanþilor Brigãzii 1 Logisticã ºi Corpului 1 Armatã Teritorial care au avut încredere
în forþele noastre ºi ne-au sprijinit pentru atingerea obiectivelor propuse.
Revenind la conþinutul întrebãrii dumneavoastrã, rãspunsul este unul afirmativ. Da, avem
obiective pentru 2005, cât ºi pentru anii urmãtori, unele fiind proprii, altele ordonate de
eºaloanele superioare. Dintre cele proprii, care
sunt rezultatul nevoii stringente de a crea
condiþii optime pentru desfãºurarea activitãþilor
din batalion enumãr: extinderea parcului cu
tehnicã militarã, cel existent, deºi reamenajat,
are o capacitate mult sub cea necesarã; continuarea activitãþii de reparare ºi amenajare a 12
pavilioane potrivit exigenþelor noii structuri;
înfiinþarea centrului de transmisiuni; organizarea spaþiilor din comandament conform
normelor P.I.C.-1/2002; continuarea activitãþii
de încadrare cu personal ºi de dotare cu tehnicã
militarã conform statutului de organizare; asigurarea stãrii de operativitate/disponibilitate a
tehnicii militare din dotare; pregãtirea modulului “echipã de evacuare” în vederea operaþionalizãrii; menþinerea ºi îmbunãtãþirea sistemelor
de management al calitãþii. Dintre obiectivele
de perspectivã pot menþiona: studierea ºi
însuºirea standardelor militare operaþionale
NATO ºi a limbii engleze de cãtre întregul personal al batalionului; operaþionalizarea modulului “echipã de evacuare” în vederea punerii la
dispoziþia forþelor NATO; pregãtirea batalionului în vederea operaþionalizãrii.
A consemnat
maior Dragoº ANHELACHE

unul dintre noi nu vrem sã avem “probleme” de
altã naturã!
Ce m-a determinat sã merg în aceastã misiune? Experienþa extraordinarã pentru menirea
mea de ofiþer activ. Pregãtirea sau instrucþia pe
care o desfãºori în þarã nu se poate compara cu
orice misiune din teatrele de operaþii. Eu am
fost ºi în Angola, în Albania ºi în douã din cele
trei antrenamente operaþionale din Bosnia ºi
Kosovo executate de batalion, dar este pentru
prima datã când merg în calitate de ofiþer de
relaþii publice. Bineînþeles cã existã ºi o motivaþie materialã, dar care este secundarã
îndeplinirii misiunii de bazã pentru care plecãm
în Irak. Concentraþi fiind astfel pe ceea ce avem
de fãcut, cred cã putem depãºi mai uºor dificultãþile din teatru. Vom fi permanent cu garda
ridicatã!”
Militarii Batalionului 2 Infanterie
“CÃLUGÃRENI” sunt pregãtiþi acum pentru
ceea ce îi aºteaptã ºi au un moral excelent. Sunt
conºtienþi de importanþa misiunii ce le-a
revenit. “Anul acesta, la întoarcerea în þarã,
întoarcere programatã pentru luna august, unitatea noastrã sãrbãtoreºte zece ani în serviciul
pãcii. Este o onoare deosebitã pentru noi de a fi
deschis acest drum ºi de a fi un exemplu pentru
celelalte unitãþi care nu au avut decât de câºtigat
de pe urma experienþei noastre. Personal, consider cã primul pas în istoria operaþiunilor de
menþinere a pãcii a fost cel mai greu; Angola a
reprezentat un moment hotãrâtor ºi... nu trebuie
sã uitãm de unde am plecat!”
Cristina FRATU
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UNII MILITARI VIN, CEILALÞI PLEACÃ
J

oi, 20 ianuarie 2004,
pe aeroportul militar
Otopeni a sosit, din
Afganistan, dupã rotirea
efectivelor, ultimul eºalon
împreunã cu Drapelul de
Luptã al Batalionului 281
Infanterie
“Vulturii
îndrãzneþi”.
La aterizare, militarii
unitãþii au fost întâmpinaþi de

cãtre generalul-locotenent dr.
Sorin IOAN, ºeful Statului
Major al Forþelor Terestre,
generalul-maior dr. Mihai
PALAGHIA, comandantul
Corpului 1 Armatã Teritorial,
precum ºi de o parte dintre
membrii familiilor.
Dupã debarcare, ºeful
Sta-tului Major al Forþelor
Terestre le-a urat “Bun venit

acasã ºi cu efectivul complet”, iar împreunã cu
dl.gl.mr.dr. PALAGHIA au
trecut în revistã întregul personal al detaºamentului, discutând cu fiecare în parte.
Dupã festivitate dl.gl.lt.
dr. Sorin IOAN a acordat un
interviu ziarului Curierul
ARMATEI.

învãþãmântul militar, gãsirea
de metode moderne pentru
executarea inspecþiilor, simplificarea relaþiilor de lucru
ºi, la sfârºit, dar nu în ultimul rând, întãrirea coeziunii
pe orizontalã dar ºi pe verticalã în cadrul Forþelor
Terestre.
- Cum trebuie procedat
pentru consolidarea coeziunii structurilor?
- Primele aspecte ce trebuie rezolvate sunt cele
legate de pregãtire. Dacã
fiecare este pregãtit pentru
funcþia pe care este încadrat
înseamnã cã trebuie sã îºi
valorifice experienþa ºi
cunoºtinþele acumulate, iar
toate acestea se vor materializa în rezultatele pe care le
va obþine. Mai departe va
apãrea disponibilitatea cãtre
cooperare. ªi este foarte
importantã cooperarea între
structuri, între toate organismele de la acelaºi nivel,
indiferent de mãrime. Eu zic
cã este o coeziune în plan
profesional.
Un alt sistem de coeziune se va realiza þinând
seama
de
caracterul
fiecãruia ºi de conºtientizarea de cãtre fiecare militar a faptului
cã aparþinem aceluiaºi organism – cel militar. Practic oamenii
trebuie sã fie legaþi de structurile lor, de compartimentul lor, de
unitatea lor. Fiecare trebuie sã dezvolte spiritul de echipã ºi sã
lucreze în echipã.
- Ce apreciaþi cã ar fi necesar sã se întreprindã în vederea
creºterii nivelului de pregãtire a tinerilor ofiþeri ºi subofiþeri?
- În primul rând trebuie asiguratã libertatea de gândire, trebuie încurajatã iniþiativa. Este nevoie sã eliminãm toate aspectele
care îi îngrãdesc sau care îi leagã de trecut. Tinerii au nevoie sã

Pregãtirea duce la coeziune în plan profesional
- Cu ce gânduri ºi, mai ales, cu ce speranþe aþi preluat
conducerea S.M.F.T.?
- Cu gândul cã este necesar sã continuãm lucrurile bune care
s-au realizat în ultimii ani la nivelul S.M.F.T. ºi mã refer, în
primul rând, la progresele din domeniul reformei; apoi sã continuãm programele de operaþionalizare ºi sã realizãm interoperabilitatea cu structurile NATO conform planurilor existente; sã
continuãm pregãtirea militarilor pentru misiuni în teatrele de
operaþii concomitent cu îmbunãtãþirea condiþiilor de trai pentru
cei care sunt deja acolo.
Alte prioritãþi sunt cele legate de continuarea reformei în
ineri, 21 ianuarie a.c., începând cu ora
9.00, la sediul Batalionului 2 Infanterie
“CÃLUGÃRENI”,
s-a
desfãºurat revista de front a detaºamentului care
urmeazã sã-i înlocuiascã pe militarii Batalionului 812 Infanterie “ªOIMII CARPAÞILOR”, de
la Bistriþa, ºi a companiei de poliþiºti militari
din Batalionul 265 care îi vor schimba pe
colegii lor aflaþi în teatrul de operaþii din Irak.
La ceremonie, a luat parte ºi ministrul
Apãrãrii Naþionale, Teodor ATANASIU, care a
dorit sã le ureze militarilor, cu puþin timp
înainte de plecarea în misiune, mult succes în
îndeplinirea mandatului stabilit de factorul

V

politic decident, mandat concretizat în ordinul
de misiune care tocmai fusese prezentat: “Avem
la nivelul conducerii ministerului, deplinã
încredere în capacitatea dumneavoastrã de a ne
reprezenta cu cinste într-o activitate de mare
rãspundere, departe de hotarele þãrii. Aþi mai
fãcut-o în atâtea ocazii. ªtiu despre Batalionul 2
Infanterie “Cãlugãreni” cã a fost prima unitate
creatã ca urmare a procesului de trecere de la
structuri de tip regiment, la cele de tip batalion,
mai suple, mai mobile, mai eficiente. Mai
cunosc, totodatã, cã aceasta a fost prima unitate
a Armatei României care ne-a reprezentat într-o

priveascã în jur
cu mai mult
realism. Bazat
pe profesionalism, este necesar, ca fiecare
în sectorul lui
de activitate sã
identifice care
sunt pãrþile tari
ºi care sunt vulnerabilitãþile
grupului din
care face parte
sau pe care îl
conduce. Apoi
programele de
pregãtire trebuie sã se
axeze numai ºi
numai pe eliminarea lipsurilor; lipsuri ce se constituie în puncte slabe.
Fiecare ofiþer, subofiþer, militar profesionist, personal civil,
trebuie sã ºtie clar care este scopul activitãþii sale ºi care sunt
sarcinile ce sunt repartizate spre rezolvare, lui sau compartimentului din care face parte sau pe care îl conduce. Pregãtirea trebuie
sã se axeze pe misiunea ce îi este încredinþatã.
- Cum va acþiona S.M.F.T. ca cea mai numeroasã categorie
de forþe pentru a menþine ºi pe mai departe încrederea
populaþiei în armatã?
- Forþele Terestre rãmân principala categorie de forþe care
asigurã apãrarea ºi securitatea naþionalã ºi de aceea are ºi contribuþia principalã la misiunile din cadrul NATO, cu privire la
apãrarea globalã sau regionalã. Imaginea pozitivã rezultã din
îndeplinirea programului de pregãtire, din numãrul exerciþiilor
militare ºi din modul în care acestea se desfãºoarã. Oamenii vãd
ºi se conving. De asemenea, Forþele Terestre contribuie ºi la
rezolvarea unor urgenþe civile sau la gestionarea unor crize în
cooperare cu administraþia localã, cu celelalte structuri militarizate sau care au responsabilitãþi în plan teritorial. Vom continua toate aceste activitãþi deoarece ele sunt, de fapt, misiunile
Forþelor Terestre.
A consemnat
maior Ion PAPALEÞ

AMBASADORII PÃCII

misiune de menþinere a pãcii sub egida ONU. În
cei peste 10 ani de la înfiinþare, batalionul a participat la misiunile UNAVEM III ºi MONUA,
din Angola, ALBA, din Albania, ºi a fãcut parte,
timp de câþiva ani, din rezerva strategicã a
NATO pentru teatrul de operaþii din Balcani.
Toatã stima pentru frumoasele pagini de istorie
a armatei pe care le-aþi scris. Aceleaºi cuvinte
de apreciere le am ºi faþã de poliþiºtii militari,
care au deja acumulatã o bazatã experienþã în
misiunile din Balcani, Afganistan ºi Irak.”
Pregãtirea teoreticã ºi practicã a acestor
militari, dobânditã în poligoane ºi la Centrul de
instruire prin simulare din Bucureºti, a stat la
baza criteriilor de selecþie pentru misiune. Mai
mult, s-a asigurat tot ceea ce este necesar, din
punct de vedere logistic, pentru îndeplinirea cu
succes a obiectivului propus, pe fondul atenþiei
ºi încrederii acordate. S-a þinut cont ºi de faptul
cã se pleacã într-un mediu total diferit de cel de
acasã, pe care oricine ar fi tentat sã îl perceapã
ca fiind ostil. Tocmai din acest motiv, contextul
eforturilor fãcute de comunitatea
internaþionalã ºi de forþele progresiste din Irak pentru aducerea
acestei þãri pe calea democraþiei
reale trebuie sã fie receptat ca
atare. În aceºti oameni existã, cu
siguranþã, energia necesarã pentru a-ºi uni eforturile ºi a învinge
toate dificultãþile.
La ultima verificare înainte
de plecarea în teatrul de operaþii
din Irak a þinut sã participe ºi
locþiitorul comandantului Corpului 1 Armatã Teritorial, domnul
general de brigadã Ion
BÂRLOIU, însoþit de o comisie
din comandament. “Cred cã acest
fapt dovedeºte încã o datã grija
faþã de pregãtirea misiunii pentru
cã a fost o revistã de front fãcutã
dupã ce s-a executat transferul de
autoritate cãtre Comandamentul 2
Operaþional Întrunit, (a argumen-

tat comandantul Batalionului de pe Olteniþei,
domnul maior Daniel PETRESCU). Am folosit
prilejul pentru a vedea dacã totul este în regulã
privitor la verificarea deplasãrii ºi pentru a cere
sprijin în ideea rezolvãrii ultimelor probleme de
logisticã înainte de a containeriza toate materialele pentru transport. Deºi suntem un pic
zgribuliþi pentru cã avem þinuta de Irak la vremea din România, moralul nostru este foarte
bun ºi este dovedit nu numai de reacþiile ºi de
modul în care rãspundem la solicitãri, ci ºi de
testele pe care le-am dat de-a lungul timpului.
Imaginea pe care o afiºãm este o imagine exactã a ceea ce înseamnã contribuþia României în
Irak, în acest moment.”
Acolo nu te duci, în primul rând, ca militar,
ci ca ambasador, ca purtãtor de imagine a unui
popor iubitor de pace, care ºi-a cucerit cu greu
dreptul la libertate ºi democraþie. Existã speranþa ca situaþia de securitate din Irak sã
cunoascã evoluþii favorabile dupã alegeri, fapt
care ar sta la baza unei noi reevaluãri cu privire

la prezenþa ºi activitatea militarilor români în
zonã. Pânã atunci, însã, trebuie sã demonstrãm
ceea e deja este un fapt recunoscut, ºi anume cã
România este un aliat serios. Pentru a sublinia
aceastã realitate, ministrul Apãrãrii Naþionale a
continuat: “Nu ascund faptul cã dorinþa noastrã
cea mai mare este ca toþi sã vã întoarceþi acasã
cu bine, sãnãtoºi. Nu vã va fi uºor, de aceea
vreau sã vã spun cã noi vã vom fi alãturi, împreunã cu colegii de unitate ºi cu familiile dumneavoastrã, pe întreg parcursul îndeplinirii misiunii. Vã asigur cã Ministerul Apãrãrii
Naþionale va urmãri permanent ca acþiunile
dumneavoastrã sã se desfãºoare în limitele
mandatului încredinþat, în condiþii de maximã
siguranþã, fãrã incidente. Vom face tot ceea ce e
omeneºte posibil pentru a vã asigura legãtura cu
þara, pentru ca dorul de cei dragi sã vã fie mai
uºor ºi sã aveþi mereu în suflet încrederea cã vã
veþi întoarce cu bine”.
Le dorim mult succes, sã fie mândri de
încrederea acordatã ºi sã serveascã cu cinste
culorile drapelului românesc, abordat de
aceastã datã la mii de kilometri distanþã!
Cristina FRATU
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În sunetul muzicii
Pentru 1 februarie, de Ziua Intendenþei Militare,
când întreg personalul Brigãzii 1 Logistice va serba
ziua armei, Cercul Militar din Ploieºti va organiza
un concert de muzicã popularã, în colaborare cu
ansamblul “Chindia” din localitate. Alãturi de
membrii ansamblului, îºi vor da concursul ºi douã
voci de aur ale cercului militar, doamna Dominica
SORESCU-VOICU ºi domnul Nicolae VICOL.
Directorul instituþiei, maiorul (r) Vasile
SIMION, a mai informat cã prima jumãtate a lunii
februarie este dedicatã, în totalitate, muzicii. Astfel,
pe 10, formaþia de muzicã uºoarã a cercului militar
este planificatã sã susþinã un concert la Batalionul
102 Mentenanþã, în timp ce ziua de joi a sãptãmânii
urmãtoare va fi dedicatã muzicii clasice. Pe 17 februarie, instituþia militarã, împreunã cu elevi de la
Liceul de Artã din Ploieºti vor oferi ascultãtorilor
un “Medalion George Enescu”.
Maior Dragoº ANGHELACHE

Muzeul Militar Naþional

Ziua Unirii Principatelor
Române
Luni, 24 ianuarie a.c., ora 13.00, la sediul
Muzeului Militar Naþional a avut loc vernisarea
unei expoziþii de carte ºi lansarea Buletinului
Muzeului Militar Naþional, manifestãri prilejuite de
sãrbãtorirea Zilei Unirii Principatelor Române.
Expoziþia de carte cuprinde lucrãri de importanþã deosebitã, referitoare la acest mare eveniment,
din colecþia Secþiei Documentare Muzeisticã, dintre
care menþionãm: “Viaþa ºi opera lui Cuza” – Constantin C. Giurescu, “Cuza Vodã” – A.D. Xenopol,
“Alexandru Ioan Cuza ºi Costache Negri” – corespondenþã.
Volumul “Buletinul Muzeului Militar Naþional”
cuprinde rezultatul cercetãrii patrimoniului Muzeului Militar Naþional, precum ºi contribuþii ale unor
cercetãtori din alte instituþii de culturã din þarã.
Tradiþia acestei reviste, apãrutã în anul 1937 ºi
publicatã, de-a lungul timpului, sub mai multe
titluri: “Buletinul Muzeului Militar Naþional”
(1937-1942), “Studii ºi materiale de muzeografie ºi
istorie militarã” (1968-1985), Revista Muzeului
Militar Naþional (1991), a fost reluatã cu ocazia
aniversãrii a 80 de ani de la înfiinþarea instituþiei.

Cartea din vitrinã

Fortãreaþa digitalã

Pentru amatorii genului de literaturã ºtiinþificofantasticã, editura RAO pregãteºte pentru luna februarie cartea lui Dan BROWN, “Fortãreaþa digitalã”, tradusã de Bogdan Nicolae MARCHIDANU.
Atunci când supercomputerele unei agenþii americane mai puþin cunoscute
marelui public, NSA (National Security Agency) descoperã un cod imposibil de
descifrat, frumoasa matematicianã, Susan FLETCHER este chematã în ajutor. Ea
va descoperi curând cã puternica NSA este þinutã ostaticã
într-o adevãratã “fortãreaþã
digitalã”. Nu este vorba de teroriºti înarmaþi cu
ultimele descoperiri din domeniul militar, ci de un
virus care, dacã nu ar fi oprit la timp, riscã sã distrugã toate computerele administraþiei americane ºi
sã producã pagube imposibil de reparat.
Prinsã într-o cursã contra cronometru pentru salvarea Serviciilor Secrete americane, Susan
FLETCHER trebuie sã se strecoare printr-o adevãratã reþea de minciuni ºi secrete, descoperind
foarte repede cã nu mai poate avea încredere în
nimeni.
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Cuvânt de învãþãturã

Lupta din adâncul sufletului
Dintr-un impuls al continuitãþii,
simþindu-mã în binecuvântatul de Dumnezeu raport, duhovnic-credincios, este
firesc ca acum, la început de an, sã
adresez tuturor celor care îºi pleacã geana
pe cuvintele noastre, un an fericit, proniat
de Dumnezeu, pãzit de rele ºi roditor întru
bine.
M-am gândit acum, ºi în preajma sãrbãtorilor, la importanþa tinerilor în viaþa
noastrã. Pentru cã, fãrã ei, noi nu avem
rost pe lume, iar Naºterea Domnului te
îndreaptã cu gândul cãtre pruncie,
copilãrie, cãtre tinereþe. Desigur, gândurile mi s-au îndreptat ºi cãtre o parte
dintre duºmanii care pândesc aceste tinere
vlãstare.
Pentru cã este început de an, ºi este
normal sã ne dorim a pune temelie bunã
începutului, poate cã bine este sã ne
gândim puþin la cel mai aprig dintre
duºmanii tinereþii. ªi, pentru cã tinereþea
este vârsta la care ispitele ne dau târcoale
cel mai aprig, întrucât starea de bine a
trupului, sãnãtatea, permit tuturor
simþurilor sã guste din fructele vieþii,
vreau sã ne oprim puþin asupra drogurilor.
Acest nenorocit flagel, acest diavol care îi
pândeºte ºi pe tinerii noºtri.
Am avut ocazia sã stau de vorbã cu
mulþi tineri care s-au drogat. Am avut durerea de a avea la duhovnicie asemenea
tineri. Vreau sã spun cã ceea ce se întâmplã în sufletul unui atins de droguri, este
înfricoºãtor. Câteodatã aveam impresia cã
am coborât în iad odatã cu cel care îmi

vorbea. Este un duºman cumplit. Responsabilitatea este a noastrã, a maturilor care,
mergând pe stradã, ne facem cã nu-i
vedem pe cei care furnizeazã droguri iar
ajunºi acasã ne facem cã avem prea multã
treabã ºi nu acordãm timp suficient copiilor noºtri, nu stãm de vorbã suficient de
mult cu ei. Este numai vina noastrã, pentru cã atunci când tinerii pleacã de lângã
noi, nu am aºezat în ei suficientã
încredere în sine ca sã se poatã lupta cu
vârtejul vieþii ºi sã aibã tãria de a se
împotrivi ispitelor.
Drogul, aceastã ispitã ucigaºã, a
intrat ºi la noi ºi nu mai este un moft sau
un lux al unui cerc restrâns de copii din
familiile înstãrite, este un necaz care
planeazã asupra sãnãtãþii naþiei întregi.
Spuneam cã am stat de vorbã cu copii
drogaþi, cu tineri drogaþi sau cu tineri care
se luptã sã iasã acum de sub acest imperiu
malefic. Concluzia este mai totdeauna
dramaticã pentru cã tânãrul, chiar ºi atunci când se considerã complet vindecat,
undeva în adâncul sufletului lui mai
existã sãmânþa rãului, tãinuitã sub
forma frici de sine, cea mai cumplitã dintre terori. Dacã în celelalte cazuri, cum
sunt lupta cu beþia, cu fumatul, cu tot felul
de ispite care îi ies în cale, tânãrul mai
pãstreazã în el sentimentul libertãþii, mai
are senzaþia cã se poate lupta cu
duºmanul, în cazul drogului, pe fruntea
subiectului stã scris cu claritate verdictul:
“VICTIMÃ”.
Pentru cã, din punct de vedere me-

dical, fiziologic,
drogul atinge
chimismul
creierului iar
din punct de
v e d e r e
duhovnicesc
este
pãcatul
care schimbã
firea. Or, Sfinþii
Pãrinþi spun cã te poþi lupta cu pãcatul
pânã când acesta nu îþi schimbã firea, ei
fãcând referire la ceea ce medicina
defineºte astãzi prin conceptul de metabolism. Când organismul ajunge sã cearã
aceastã substanþã ticãloasã, aceastã
nenorocire, ca ºi cum ar fi hranã – pentru
cã organismul omenesc este minþit
drãceºte de aceste substanþe – atunci eºti
pierdut. ªansa este toatã la tine dacã
reuºeºti sã te þii departe de aceastã ispitã.
În învãþãturile sfinþilor Bisericii gãsim
foarte multe reþete ale modului în care
poþi sã te lupþi cu ispita. Pentru cã, pânã la
a gusta din aceastã moarte, ea este ispitã.
Stã în faþa noastrã încã neatinsã de noi.
Lupta trebuie purtatã “în pragul uºii”
înainte ca aceasta sã ne intre în organism.
De fapt toatã lupta cu ispita, indiferent cã
este drog, alcool, tutun sau abuz sexual,
trebuie purtatã “în uºã”. Niciodatã nu trebuie sã laºi pe ispititorul sau ispita sã îþi
intre în casa sufletului. Totdeauna vom fi
biruitori când aceastã luptã se va purta la
poarta de intrare a pãcatului.
Preot Niculae CONSTANTIN

Colegiul Militar Liceal “ªtefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

O

Timpul mãrturisirii...

dulce înfiorare ne
cuprinde, întotdeauna, când rostim sau scriem Eminescu. ªi
iatã cã într-o zi de 15 ianuarie, la Colegiul
Militar Liceal „ªtefan cel Mare” Câmpulung
Moldovenesc, profesorii ºi elevii au reaprins
fãclia de neuitare ºi pioasã cinstire la altarul
EMINESCU.
Suntem privilegiaþi deoarece istoria
colegiului nostru se raporteazã Cernãuþilor.
Izvor de binecuvântare, dar ºi drept de legitimare, capitala Bucovinei este simbol de
zãmislire a acestui edificiu al învãþãmântului militar, dar ºi loc de înveºnicire a celui
care avea sã devinã luceafãrul poeziei
româneºti.
Este o îndatorire de a cinsti prezenþa Poetului în simþirea noastrã. Preþuind metafora
eminescianã, împodobim altarul sfânt al
operei sale cu laudã celui mai ales împlinitor
al cuvântului poetic.
Bogata paletã de activitãþi prilejuite de

sãrbãtoarea Poetului ne convinge cã ºi generaþia de azi a aflat atâtea adevãruri, din care
unele sunt predestinate ºi generaþiilor
viitoare. Înnodând firul unei bogate tradiþii,
ºi în acest an, am organizat omagierea poetului nepereche, care, pentru câteva clipe,
s-a strãmutat la noi, la Colegiul Militar
Liceal „ªtefan cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc. Simpozionul „Mihai Eminescu – clasic ºi modern” gãzduit de sala de lecturã a bibliotecii, medalionul literar muzical
„Lui Eminescu” sau concursul cu tema
„Eminescu ºi Bucovina” au satisfãcut nevoia
de poezie ºi de cunoaºtere a elevilor ºi a personalului colegiului. Postul de radio intern,
Radio Priza, a fost „conectat”, de asemenea,
la spiritul eminescian prin emisiuni dedicate
sãrbãtorii din 15 ianuarie, iar pliantul «Mihai
Eminescu 1850-2005» a ilustrat opera ºi

viaþa poetului.
În aceste momente am avut
prilejul sã meditãm asupra
poeziei eminesciene, ieºind din
tiparul orei de curs. L-am simþit pe Eminescu în ambianþa lacului încã de neînþeles, în
mijlocul codrului bântuit de neliniºti mistice,
în Ipoteºtiul în care s-a zãmislit întru
devenire.
Comuniunea sufleteascã a animat speranþe ºi Spiritul Poetului s-a manifestat puternic, poate ºi pentru cã am simþit fluidul
cald al eminescianismului.
Participarea la aceste manifestãri prilejuite de sãrbãtoarea Poetului a constituit o
treaptã de înþelegere a universului poetic,
fãrã de care nu s-ar fi putut pãtrunde în sensul adânc al poeziei. Pentru o clipã, noi,
muritorii de rând, am dialogat cu Poetul, am
ascultat sunetele melodiei cereºti, încercând
sã înþelegem Nemãrginitul Spirit, geniul
tutelar al culturii neamului.
Profesor Fãgel Proboteanu

ELEMENTE ALE NATURII ÎN OPERA EMINESCIANÃ
Deºi Eminescu n-a fost autorul nici
unui pastel în sensul obiºnuit al definiþiei
acestei specii literare, natura, în diversele ei
ipostaze, reprezintã o permanenþã în opera
sa. Cosmicã sau terestrã, în elemente particulare sau ample, ea devine un simbol al
absolutului, al veºniciei.
George Cãlinescu o definea astfel:
“ceea ce se numeºte de obicei naturã,
adicã aspecte geologice, faunã ºi florã, se
gãsesc la Eminescu sub un chip foarte elementar. Nu culoarea, nu varietatea sunt
notele esenþiale, ci dimensiunea, sau, ca sã
zicem aºa, cantitatea. Aceasta este
hotãrâtã prin puterea de a intimida
conºtiinþa, de a o anula (...). O astfel de

naturã primordialã exercitã acel sentiment
de saturaþie sufleteascã ce se cheamã jale.
Individul simte o amorþire, o cãdere în
enorma, tumultoasa miºcare celularã ºi la
o mireasmã prea tare sau un sunet mai
prelung doreºte s-adoarmã ºi chiar sã
moarã”.
Numeroºi cercetãtori au dezbãtut locul
ºi funcþiile naturii în opera eminescianã vegetatul, motivul codrului, elementele
componente ale acestuia: arbori, crengi
(ramuri), frunze, trunchiuri, iarbã, flori, etc.
Natura eminescianã este rezultat al
ficþiunii creatoare, cu specii combinate ºi
personificate din dorinþa de a reface paradisul pierdut, definitiva armonie între

Searã de iarnã

Lecþia de Eminescu
din Casa Oºtirii
La iniþiativa comandantului garnizoanei Ploieºti, domnul
general de brigadã Traian NISTOR, Cercul Militar din localitate a organizat o seratã culturalã în
memoria “poetului nepereche”, de la
a cãrui naºtere s-au împlinit, la 15
ianuarie, 155 de ani.
Directorul Cercului Militar
Ploieºti, domnul maior (r) Vasile
SIMION, a avut o idee originalã în
privinþa acestei activitãþi. Cele
aproape 30 de cadre militare prezente
nu au fost þintuite în scaunele incomode de amfiteatru ºi nici nu au fost
supuse unor expuneri plictisitoare sau
declamaþiilor mai mult sau mai puþin
reuºite ale unor actori ad-hoc. Dim-

univers ºi om. Codrul eminescian, constituit dupã tipare silvestre româneºti, amintind
de þinuturile natale, devine un spaþiu original ºi originar, punct de susþinere al întregului univers. Motivul codrului, cu multiplele sale variante, diferenþiate semantic:
pãdure (întindere mare de teren, acoperitã
cu arbori), crâng (pãdurice de arbori tineri
ºi de lãstari), luncã (pãdure formatã din
sãlcii, rãchitã, anini, plopi, pe malurile unei
ape curgãtoare), îl va marca pe Eminescu
încã de la primele sale creaþii, deoarece, aºa
cum spune Zoe Dumitrescu-Buºulenga:
(continuare în pag. 12)

Profesor Daniela VERMEªAN

potrivã. Într-o atmosferã distinsã ºi destinsã, în jurul unor
mãsuþe cochete pe care odihneau câte o ceaºcã de cafea ºi câte
un pahar cu vin alb, învãluiþi de acordurile pianinei admirabil
strunitã de Ludovic STOICAN, au avut parte cu toþii de o
“searã de iarnã” în care ne-am amintit de Eminescu. Iar, pentru
cã activitatea s-a desfãºurat la Ploieºti, Eminescu a fost simþit
mai ales prin versurile lui Nichita Stãnescu.
A fost o searã în care profesorul Nelu STAN ºi scriitorul
Stan STELIAN au recitat din Eminescu, Nichita Stãnescu ºi
Rudyard Kipling. O searã în care, poezii eminesciene devenite
demult romanþe au fost interpretate de vocile de excepþie ale
doamnei Dominica SORESCU-VOICU ºi ale domnilor Nicolae
VICOL ºi Nelu STAN. O searã în care, timp de câteva zeci de
minute, scriitorul Stan STELIAN ne-a oferit o scurtã incursiune
în filosofia eminescianã, în timp ce, directorul revistei
“Citadela”, scriitorul Traian CEPOIU, ne-a purtat în universul
de o infinitã delicateþe a scrisorilor de dragoste eminesciene. O
lucrare care conþine documente inedite, publicatã în 2000.
A fost o întâlnire între prieteni, la o ceaºcã de cafea. O întâlnire în Casa Oºtirii unde, între Enescu ºi Gershwim, a stat, tot
timpul, Eminescu.
Maior Dragoº ANGHELACHE
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Acþiuni întreprinse de România
pentru retragerea trupelor
sovietice de pe teritoriul sãu
Prezenþa trupelor sovietice pe teritoriul României ºi a altor state
europene face parte din tabloul situaþiei politico-militare create dupã
încheierea, în anul 1945, a celui de-al doilea rãzboi mondial în
Europa. Aceastã prezenþã, fiind o problemã politico-militarã deosebit
de complexã, nu poate fi explicatã fãrã a lua în considerare, între
altele, cele douã concesii majore în favoarea Uniunii Sovietice fãcute
de preºedintele american Franklin Roosevelt ºi de premierul britanic
Winston Churchil încã înainte de 9 mai 1945.
Prima concesie a constat în recunoaºterea anexiunilor fãcute de
Uniunea Sovieticã în anii 1939 – 1940, dupã încheierea Pactului
Ribbentrop-Molotov, respectiv teritoriile preluate în urma rãzboiului
sovieto-finlandez, ocuparea Þãrilor Baltice, a zonelor estice ale
Poloniei, precum ºi a provinciilor româneºti Basarabia ºi Bucovina de
Nord. Acceptarea acestor anexiuni a fost iniþiatã cu ocazia întâlnirilor
dintre Roosevelt, Churchil ºi Stalin, anterioare încheierii rãzboiului, ºi
a fost consfinþitã la Conferinþa de Pace de la Paris din 1946-1947 prin
confirmarea graniþelor europene ale U.R.S.S. existente la 1 ianuarie
1941, In plus, Uniunea Sovieticã se înstãpânea în Europa asupra
Prusiei Orientale, iar în Extremul Orient asupra Insulelor Kurile ºi a
pãrþii de sud a insulei Sahalin. Dominaþia sovieticã se întindea în acel
moment pe un spaþiu imens, de la Elba, în Vest, pânã la Oceanul
Pacific, în Est.
A doua concesie a fost reprezentatã de acceptarea propunerilor
Moscovei de stabilire pentru Uniunea Sovieticã a unei zone de siguranþã la graniþa sa de vest prin exercitarea unor „drepturi speciale “ în
þãrile limitrofe U.R.S.S. Încercând sã explice poziþia Uniunii Sovietice în aceastã problemã, I.V. Stalin afirma: “Nu se poate sã fie uitate
urmãtoarele împrejurãri – germanii au trecut la invadarea Uniunii
Sovietice prin Finlanda, Polonia, România, Bulgaria, Ungaria,
deoarece în aceste þãri existau pânã atunci guverne duºmãnoase. Aºa
cã, ce poate fi de mirare în faptul cã Uniunea Sovieticã, dorind sã se
asigure pentru viitor, cautã sã obþinã ca în aceste þãri sã existe guverne
care sã aibã o atitudine loialã faþã de Uniunea Sovieticã?”
Referindu-se la aceastã atitudine, analistul american Edward
Mark aprecia cã „o sferã de influenþã sovieticã în Europa de Est nu ar
polariza în chip primejdios comunitatea internaþionalã dacã statelor
incluse în aceastã sferã avea sã le fie permisã o largã autonomie
politicã internã.”
În realitate, intervenþiile armate din R.D. Germanã (1953) ºi
Ungaria (1956) au demonstrat lumii întregi cã Uniunea Sovieticã nu
era dispusã sã acorde statelor satelite autonomie politicã internã. Era,
de altfel, de mult ºtiut faptul cã I.V. Stalin era capabil sã profite de
situaþia creatã dupã înfrângerea Germaniei ºi a aliaþilor sãi pentru a-ºi
extinde dominaþia ºi de a instaura în acel spaþiu regimuri politicosociale dupã propriul model precum ºi guverne fidele Uniunii Sovietice.
Aceste intenþii el le-a exprimat tranºant în discuþiile purtate în
aprilie 1945 cu membrii unei delegaþii iugoslave condusã de Iosip
Broz Tito, I.V. Stalin declarând: ”Acest rãzboi nu seamãnã cu cele din
trecut; cel care ocupã un teritoriu îºi impune în cadrul acestuia propriul sistem social pânã acolo unde ajunge armata sa. Nu ar putea fi
altfel.” Astfel, zona de influenþã a devenit o zonã de dominaþie, conducerea sovieticã apelând la întregul sãu ansamblu de forþe – trupe,
consilieri, servicii secrete – pentru a instalat guverne docile ºi a impus
trecerea la regimul socialist dupã modelul sovietic.
Se impune precizarea cã trupele sovietice au intrat pe teritoriul
României în martie 1944, în dinamica operaþiunilor militare ale celui
de-al doilea rãzboi mondial. A urmat actul de la 23 August 1944, când
trupele române au întors armele împotriva celor germane. Pânã la data
de 12 septembrie 1944, când a fost semnatã Convenþia de Armistiþiu,
trupele sovietice au acþionat ca trupe de ocupaþie. Chiar ºi în timpul
cât trupele române au luptat împotriva Germaniei ºi a Ungariei, alãturi de trupele sovietice, statutul unitãþilor Armatei Roºii, aflate pe teritoriul României nu s-a schimbat.
Convenþia de Armistiþiu, în anexa articolului 3, prevedea: „Prin
cooperarea guvernului român ºi a Înaltului Comandament Român,
menþionatã în art.3 al acestei Convenþii, se înþelege punerea la dispoziþia Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru deplina folosinþã, cum se va socoti de cuviinþã, pe durata armistiþiului, a tuturor
construcþiilor ºi instalaþiilor româneºti, militare, aeriene ºi navale, porturi, cheiuri, cazãrmi, magazii, câmpuri de aviaþie, mijloace de comunicaþie, staþiuni meteorologice, care ar putea fi cerute pentru nevoi
militare, în perfectã bunã stare ºi cu personalul necesar pentru
întreþinerea lor.” Toate aceste bunuri se puneau la dispoziþia trupelor
sovietice în mod gratuit.

Pretextul

Tratatul de Pace, semnat la 10 februarie 1947 între România, Puterile aliate ºi statul român. Astfel, la articolul 21 din acest Tratat se
prevedea: „Toate forþele aliate vor fi retrase din România în termen de
90 de zile de la intrarea în vigoare a Tratatului de faþã, Uniunea Sovieticã rezervându-ºi dreptul de a pãstra pe teritoriul român forþe armate
care i-ar putea fi necesare pentru menþinerea liniilor de comunicaþie
ale Armatei Sovietice cu zona de ocupaþie din Austria.”
Respectiva prevedere nu exprima însã decât un pretext. Dacã
aceasta ar fi fost motivul real, nu era nevoie decât de un numãr limitat de unitãþi, într-o altã dispunere. De altfel, se impune menþionat faptul cã Uniunea Sovieticã, singura putere aliatã care avea trupe în
România, nu le-a retras o datã cu lichidarea bazelor sale militare din
Austria în anul 1955, cum se menþiona în Tratatul de Pace.
Un alt moment în ºirul acþiunilor de reglementare a staþionãrii trupelor sovietice în România l-a constituit Convenþia din 26 decembrie
1948, încheiatã între guvernul sovietic ºi guvernul român ºi semnatã
la Bucureºti. În Convenþie se precizau numai condiþiile de cazare ºi
instruire a unitãþilor sovietice pe teritoriul românesc, nu ºi regimul
juridic propriu-zis al staþionãrii lor în România, problemã care
rãmânea implicitã. Articolul 1 al Convenþiei stipula: „Republica Popularã Românã pune la dispoziþia Armatei sovietice toate cazãrmile ºi
clãdirile necesare pentru comandamente, spitale, depozite, clãdiri speciale ºi altele, cu inventarul ce se aflã în ele, mobilierul ºi instalaþiile,
precum ºi aerodromuri, câmpuri de instrucþie ºi poligoane aparþinând
Ministerului Apãrãrii Naþionale sau altor ministere ale Republicii
Populare Române, instituþiilor ºi organizaþiilor de stat, firmelor, societãþilor ºi persoanelor particulare, în mod gratuit, în afarã de
depozitele ºi atelierele aparþinând firmelor, societãþilor ºi persoanelor
particulare. Partea românã mai punea la dispoziþia trupelor sovietice
mijloace de transmisiuni. În articolul 10 al Convenþiei preciza ºi faptul cã ”Prezenta convenþie intrã în vigoare de la data de decembrie
1947 ºi rãmâne în vigoare pe durata prezenþei unitãþilor Armatei Sovietice pe teritoriul Republicii Populare Române pe baza articolului 21,

Pagina 9

24 ianuarie

Unirea de la 1859 s-a
a încheiat în 1861

Cunoaºtem cã de 400 de ani Partida
Naþionalã româneascã luptã pentru crearea
unui stat cu numele România. Dar, România
ca nume, îngrozea toate marile puteri
europene. Mihai Viteazul, însuºi, a plãtit cu
viaþa pentru cã a visat unirea românilor dintre Tisa ºi Nipru, unire pe care de altfel a ºi
înfãptuit-o cu ajutorul turcilor ºi al tãtarilor.
Din documentele germane ale vremii,
reiese cã termenul de “România” era
frecvent folosit pe timpul lui Carol cel
Mare, deci, nu este o invenþie a generaþiei
lui Alexandru Ioan Cuza. Tot din documente germane - cele ale poliþiei - reiese cã
încã din veacul al XVIII-lea exista un plan
care prevedea unirea Principatelor mai
întâi, apoi crearea unei armate naþionale
mixte - cum am spune noi astãzi moldomunteano-transilvanã, pe urmã obþinerea
independenþei ºi în final intrarea cu trupe în
Transilvania. Aproximativ la fel avea sã se
înfãptuiascã ceea ce Costache Negri cerea
la Paris, iar Kogãlniceanu a proclamat în
Adunãrile Ad-hoc: un stat cu numele de
România.
Dupã 1848 întreaga Europã era alertatã
ºi pleca “circularã” dupã “circularã” de la
Petersburg la Stambul, de la Paris la Berlin,
pentru cã “românii nu mai pot fi þinuþi...”, cã
“românii vor sã înfãptuiascã pe cale revoluþionarã un stat al tuturor românilor”
deci, al tuturor provinciilor româneºti care,
“sã se numeascã România”.
Regina Victoria - jandarmul Europei
acelor vremuri - a avut o întâlnire cu
Napoleon al III-lea ºi au decis sã dea un
simulacru de unire românilor. Dupã un
rãzboi european care s-a desfãºurat datoritã
românilor ºi pe timpul cãruia beligeranþii
(toate marile puteri europene, inclusiv
Rusia, adversarul lor) s-au întâlnit în secret,
de douã ori, pentru a hotãrî soarta
românilor, regina Marii Britanii a decis sã
se dea românilor o unire în sistem confederativ cu douã guverne, cu douã Adunãri parlamentare, douã armate, douã capitale etc.
Astfel, Europa ne-a oferit, în urma
înþelegerilor dintre Franþa ºi Anglia, o

punctul 1, al Tratatului de Pace cu
România.”
Abia la 1 aprilie 1957, dupã
12 ani de la încheierea rãzboiului,
a fost semnat la Bucureºti, de cãtre
miniºtrii de externe ºi cei ai
apãrãrii ai celor douã þãri, Acordul
între guvernul României ºi guvernul U.R.S. referitor la statutul
juridic al trupelor sovietice staþionate temporar pe teritoriul
României. În cele 19 articole,
Acordul preciza ºi nuanþa regimul
juridic al prezenþei trupelor sovietice în România: „Staþionarea
temporarã a trupelor sovietice pe
teritoriul Republicii Populare
Române nu afecteazã în nici un fel
suveranitatea Statului Român; trupele sovietice nu se amestecã în
treburile interne ale Republicii
Populare Române.”
În articolul 2, punctul 3, se
menþiona:
„Aplicaþiile
ºi
manevrele trupelor sovietice în
afara locurilor lor de dislocare se
efectueazã fie pe baza planurilor
lor puse de acord cu autoritãþile
române împuternicite în acest
scop, fie cu acordul, pentru fiecare
caz în parte, al guvernului Republicii Populare Române sau al
autoritãþilor române împuternicite
de acesta.”
O prevedere importantã, cu
caracter de noutate, constã în faptul cã trupele sovietice aflate pe
teritoriul Republicii Populare
Române, persoanele care intrã în
compunerea lor ºi membrii familiilor acestora erau obligate sã
respecte ºi sã se conformeze legitimaþiei româneºti.
De la Convenþia de Armistiþiu
(septembrie 1944), pânã la Acordul din aprilie 1957, partea
românã a parcurs un drum
anevoios. Insistenþele diplomatice
ºi politico – militare, acþiunile desfãºurate pentru reglementarea
chestiunii prezenþei trupelor sovietice pe teritoriul României nu au
rãmas fãrã rezultate. Documentele existente, relatãrile din massmedia de dupã 1989, mãrturiile unor participanþi care au avut un anumit rol în acele împrejurãri ne permit sã înþelegem mai bine circumstanþele interne ºi internaþionale în care s-a derulat acest episod din
istoria contemporanã a României.

Intensificarea acþiunilor
pentru determinarea
retragerii trupelor

Acþiunile României pentru determinarea retragerii trupelor sovietice de pe teritoriul sãu s-au intensificat în anii 1955-1958, îndeosebi dupã evenimentele din anul 1956 din Ungaria, din Polonia ºi dupã
criza Suezului (în care Uniunea Sovieticã a fost implicatã) este o realitate cã România a exploatat cu abilitate conjunctura favorabilã din
acei ani, inclusiv presiunile Occidentului asupra Uniunii Sovietice
pentru retragerea trupelor sale din þãrile în care erau dispuse, pentru
reducerea efectivelor ºi diminuarea cheltuielilor militare. Gheorghe
Gheorghiu-Dej s-a folosit cu abilitate de noul context internaþional- de
afirmare de cãtre miºcarea þãrilor nealiniate, în curs de formare, a
principiilor independenþei, suveranitãþii ºi neamestecului în afacerile
interne ºi de noua orientare a politicii externe, imprimatã de N.S.
Hruºciov, retragerea trupelor sovietice de la Port-Arthur (China),
înscrisã în Declaraþia sovieto-chinezã (12 octombrie 1955), reconcilierea sovietico-iugoslavã (2 iunie 1955).
Într-adevãr, tabloul vieþii internaþionale a cunoscut mutaþii importante în deceniul al ºaselea. Astfel, N.S. Hruºciov dãdea semne de mai
multã elasticitate în politica externã, pronunþându-se pentru
deschidere, pentru coexistenþa paºnicã între cele douã sisteme socialpolitice ºi pentru relaþii economice reciproc avantajoase. Relaþiile dintre Uniunea Sovieticã ºi S.U.A au cunoscut o anumitã detensionare,
îndeosebi în urma contactelor la nivelul ºefilor celor douã state. În
anul 1955, Uniunea Sovieticã a reluat legãturile cu Iugoslavia ºi, tot
în acel an, a recunoscut Republica Federalã Germanã ºi a stabilit
relaþii diplomatice cu acel stat. Totodatã, a fost rezolvatã ºi problema
statului austriac, în sensul cã, la 15 mai 1955, a fost semnat Tratatul
de Stat prin care s-a restabilit suveranitatea deplinã a Austriei, iar în
octombrie, acelaºi an, parlamentul austriac a adoptat legea cu privire
la neutralitatea permanentã a statului.
Pe de altã parte, revoltele din R.D. Germanã (1953), din Ungaria
(1956) – rezolvate de Uniunea Sovieticã prin intervenþie armatã – ºi
rãzboiul din Coreea (1950-1953), evenimente care înveninaserã
atmosfera internaþionalã ºi creaserã o mare încordare între S.U.A ºi
Uniunea Sovieticã, puneau sub semnul întrebãrii afirmaþiile fãcute de
liderul de la Kremlin referitoare la intenþiile pacifiste ale Uniunii Sovietice. Pentru a dovedi cã totuºi doreºte o extindere în relaþiile internaþionale, N.S. Hruºciov a decis ca trupele Armatei Roºii staþionate
în România sã fie retrase pe teritoriul Uniunii Sovietice.
Discuþiile privind retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul
României au fost declanºate în august 1955, cu prilejul participãrii lui
N.S. Hruºciov, în fruntea undei delegaþii sovietice, la sãrbãtoarea zilei
de 23 august. Folosind prilejul oferit de întâlnire, Emil Bodnãraº,
mandatat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, a propus o rezolvare a acelei
probleme. Surprins, liderul nu a agreat-o, dar a acceptat sã asculte
argumentele politico-militare înfãptuite de E. Bodnãraº, între care ºi
acela cã „România are frontiere comune numai cu þãri socialiste, iar la
Marea Neagrã singura coastã ce nu aparþine unei þãri socialiste este
cea a Turciei.”
Este posibil ca explicaþiile date de Emil Bodnãraº privind
ataºamentul românilor faþã de socialism, potrivit principiului cã rolul

Moldo-Vlahie.
La Bucureºti, în acea perioadã, consulul
prusac anunþa cu disperare cã românii
plãnuiesc o loviturã ºi cã vor alege aceeaºi
persoanã ºi la Iaºi ºi la Bucureºti.
Cel care a acþionat concret în teren a fost
I.C. Brãtianu care a gândit alegerea de la
Bucureºti ca o operaþiune militarã, deoarece
Partida pro-România ºtia cã toþi cei 64 de
electori au fost cumpãraþi de consulul austriac ºi cã nu vor vota alegerea lui Cuza. Iar
pentru ca electorii sã nu-ºi ducã planul la
îndeplinire, Brãtianu a organizat un grup de
30.000 de oameni - þãranii din judeþul Ilfov,
cu Mircea Mãlãieru ºi orãºenii cu N.T.
Orãºanu - care a atacat Dealul Mitropoliei
strigând “moarte aristocraþilor”. Complici,
Dorobanþii s-au retras, iar “rãsculaþii” au
ajuns pânã sub ziduri. Cei 64 de
“cumpãraþi” l-au votat astfel pe Cuza.
Când au ieºit din salã ºi au fost întrebaþi
“De ce aþi votat aºa?”, ei au rãspuns: “Dacã
nu votam aºa nu mai scãpam cu viaþã de
aici”.
Astfel, Al. I. Cuza a devenit ºeful unui
stat cu douã capitale, cu douã armate, ºi
toate celelalte pânã când i-a convins pe turci
cã este timpul sã se facã o unire realã. La
doi ani de la înfãptuirea Unirii, Cuza vorbea, la viitor, despre realizarea ei: “Puterile
garante au acceptat Unirea Principatelor
care va fi aºa cum România o va dori”.
Apoi, la numai o sãptãmânã, în Proclamaþia
de la 11 decembrie spunea cã “naþiunea
românã nu numai cã are o þarã, dar naþionalitatea românã este întemeiatã, Unirea este
înfãptuitã, alesul vostru vã dã astãzi o singurã Românie”.
Unire pe care adversarii, în primul rând
Austria, au acceptat-o doar pe durata vieþii
domnitorului Al. I. Cuza. De aici necesitatea, ca, la un moment dat, Cuza sã fie
înlocuit - pentru ca unirea sã reziste.
Aºa s-a fãcut Unirea: cu multã
inteligenþã, cu multã hotãrâre ºi împotriva
ocultei marilor puteri europene.
Mircea DOGARU

principal în înfãptuirea oricãror transformãri în plan economic ºi
politico-social revine factorului intern, iar viabilitatea rezultatelor
înregistrate în dezvoltarea socialistã a României nu se datoreazã
prezenþei trupelor sovietice, sã fi avut un efect liniºtitor asupra lui N.S.
Hruºciov. În intervenþia sa, Emil Bodnãraº, lãsând impresia cã
renunþã, i-a spus lui N.S. Hruºciov „(...). Dacã aºa vedeþi dvs.
lucrurile, noi nu insistãm. Voiam numai sã vã facem sã înþelegeþi cã
ataºamentul nostru ferm la socialism nu este efectul prezenþei trupelor
dvs. pe teritoriul nostru. Suntem ferm ataºaþi socialismului pentru cã
noi credem în el, pentru cã suntem marxiºti-leniniºti ºi pentru cã
poporul nostru recunoaºte în noi pe conducãtorii sãi ºi ne sprijinã fãrã
rezerve.” Auzind cele spuse, liderul sovietic a declarat: ”Am fost mai
mult decât satisfãcut de lãmurirea motivelor pentru care românii erau
sinceri când afirmau voinþa lor de a construi socialismul”. De ce
aceastã misiune fusese încredinþatã lui Emil Bodnãraº, aflam chiar de
la N.S. Hruºciov: „era un excelent prieten al Uniunii Sovietice, un
vechi bolºevic, care petrecuse un anumit timp în închisorile þãrii sale;
se bucura de întreaga noastrã încredere ºi de tot respectul nostru.”
Discuþiile dintre Emil Bodnãraº ºi N.S. Hruºciov din august 1955
fuseserã devansate cu câteva zile de o scrisoare pe care liderul sovietic o adresase lui Gheorghe Apostol, pe atunci prim-secretar al C.C. al
P.M.R. Documentul respectiv, trimis la 12 august 1955 tuturor conducãtorilor þãrilor membre ale organizaþiei Tratatului de la Varºovia,
îl informa urmãtoarele:” În legãturã cu schimbarea situaþiei internaþionale, dupã conferinþa de la Geneva a ºefilor de state ºi guverne
ale celor patru puteri, în scopul reducerii cheltuielilor de întreþinere a
forþelor armate, considerãm oportun sã examinãm problema reducerii
efectivului total pe timp de pace, fixat prin protocoalele Conferinþei
(...). În legãturã cu aceasta este de dorit, de asemenea, sã se reexamineze planurile de înzestrare ale forþelor armate ºi pregãtirea operativã a teritoriului þãrii cu luarea în considerare a prelungirii termenelor
acestor mãsuri.”
Intervenþia Armatei sovietice în Ungaria în noiembrie 1956,
demonstra clar cã „nu va mai putea fi vorba de retrageri de efective
din Europa de Est.”
Soluþionarea prin forþã a situaþiei din Ungaria s-a resimþit ºi în
România. Astfel, la 3 decembrie 1956, a fost semnatã o declaraþie
româno-sovieticã, în care, dupã ce se fãcea o analizã a situaþiei mondiale ºi europene a momentului, se afirma cã: „în aceste condiþii ºi
þinând seama, de asemenea, de situaþia internaþionalã existentã,
ambele pãrþi considerã indicatã staþionarea vremelnicã a unitãþilor
militare sovietice, în conformitate cu Tratatul de la Varºovia, pe teritoriul Republicii Populare Române.” Peste o lunã, la 14 ianuarie 1957,
C.C. al P.C.U.S. trimitea o scrisoare C.C. al P.M.R. referitoare la
retragerea consilierilor ºi a specialiºtilor sovietici din România. Partea
românã a dat un rãspuns favorabil.
La începutul anului 1958, în chestiunea prezenþei trupelor sovietice în România, s-a produs o schimbare pe cât de importantã, pe atât
de neaºteptatã. La 17 aprilie 1958, N.S. Hruºciov, în numele C.C., al
P.U.C.S., a adresat o nouã scrisoare C.C. al P.M.R. în care, între altele,
se arãta: ”Comitetul Central al P.U.C.S. ar vrea sã se sfãtuiascã cu
dvs. în problema ºederii pe mai departe a trupelor sovietice pe teritoriul Republicii Populare Române.” În scrisoare se mai menþiona :
„Dupã cum vã este cunoscut, la timpul sãu, partidele ºi guvernele
þãrilor noastre, þinând cont de situaþia care se crease atunci, au ajuns la
pãrerea unanimã cã trupele sovietice trebuie sã rãmânã temporar pe
teritoriul Republicii Populare Române. ªederea trupelor sovietice pe
teritoriul þãrii dvs. a corespuns, atât intereselor Republicii Populare
Române, cât ºi intereselor cauzei noastre comune, ºi pânã în ultima
vreme a fost, fãrã îndoialã, necesarã ºi a corespuns scopului.”
(continuare în nr. viitor)

Cristiana MARIN
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Fizica la extreme

O putere egalã cu cea a 100.000 de centrale nucleare

Subsolul unei foste cazarme din
suburbiile Parisului este locul unde fizica
este însoþitã numai de superlative: câmpuri magnetice enorme, acceleraþii gigantice, presiuni colosale; toate acestea în
cadrul experimentelor ionice, care se realizeazã cu cele mai puternice lasere din
lume. Aceasta înseamnã 100 de terrawaþi,
adicã 100.000 de miliarde de waþi, echivalentul a 100.000 de centrale nucleare!
Laserul este deja o invenþie care a
cãpãtat statutul de substantiv comun,
încorporând mai multe calitãþi: ºtiinþã,
armã, sursã de energie. Cu acest instrument se pot explora aproape toate domeniile necunoscute din naturã, cu excepþia
stelelor. Ce mai pot face laserele? Pot crea
câmpuri magnetice enorme (de miliarde

Evident cã, într-un asemenea mediu
extrem, materia o ia razna. Particulele
încep sã se deplaseze cu viteza luminii,
materialele opace devin transparente,
durata de viaþã a unor particule se prelungeºte, iar lumina se curbeazã. Numai
un singur fenomen dintre cele enumerate
ar fi destul pentru a face un fizician sã se
simtã ca în Paradis. Dar, în faþa unei
asemenea abundenþe, este greu de prevãzut ce aplicaþie va domina.
Deocamdatã, la “uºa” acestor lasere
super puternice s-a fãcut deja înghesuialã.
Cercetãtorii vor sã repete o serie de experimente: de la fizica nuclearã ºi pânã la
crearea de noi materiale, mergând pânã la
astrofizicã.
Militarii sunt, de asemenea, în anti-

de ori mai intense decât al Pãmântului),
acceleraþii de 1.021 de ori mai mari decât
acceleraþia gravitaþionalã, presiuni de o
mie de ori mai mari decât cea atmosfericã.

camera acestor lasere, unde, se pare cã vor
avea întâietate. Franþa, cu proiectul Megajoule ºi Statele Unite cu NIF, se pare cã
vor asigura Armatei statutul de vedetã.

Scopul? De a testa ºi de a simula exploziile nucleare realizând reacþii de fuziune
termonuclearã cu ajutorul unei multitudini
de fascicule laser care comprimã þinta.
Civilii sunt în aceeaºi mãsurã interesaþi de fuziunea termonuclearã, deoarece
este sursa de energie a statelor, aºadar, o
sursã de energie promiþãtoare ºi pentru
noi, pãmântenii. Dacã urmãrim mersul
evenimentelor, constatãm cã fisiunea
nuclearã a trecut de la stadiul de bombã
atomicã, la cel de centralã nuclearã. În
consecinþã, este foarte posibil ca, într-un
viitor nu prea îndepãrtat, laserele sã devinã acumulatori gigantici.
Pânã a ajunge la o asemenea finalitate,
proiectele înfloresc în SUA, Japonia ºi
Europa. Cu o putere de peste un petawat
(1.000 terrawaþi), “monstrul” din
Lawrence Livermore National Laboratory
(California) a fost primul cu care s-au
realizat experienþe semnificative în fizica
nuclearã. Peste Ocean, în Franþa, LULI
2000, instalat la ªcoala Politehnicã are o
putere de 1 petawat ºi bombardeazã þintele
de aur cu o cadenþã de peste zece trageri
pe secundã.
Proiectul american NIF are ca obiect
fuziunea termonuclearã. Anul acesta va
ajunge la o putere de aproape 2 petawaþi,
va bombarda þinta cu 192 de fascicule
laser pentru simularea exploziilor
nucleare ºi pentru a testa viabilitatea reactoarelor cu fuziune. În 2010 se pare cã va
fi gata ºi varianta francezã a laserului
american, al cãrui prim element a fost testat deja în 2001.

O echipã de cercetãtori americani au pus la punct un nou
vaccin împotriva variolei, care ar putea fi folosit de cãtre persoanele care nu suportã vaccinul actual. Primele teste realizate pe ºoareci ºi maimuþe au fost încurajatoare.
Bernard MOSS ºi colegii sãi de la Institutul Naþional
American al Sãnãtãþii au vaccinat maimuþele cu un vaccin la
a cãrui realizare s-a pornit de la un virus modificat al vaccinului Ankara (VMA). Dupã aceea, au inoculat virusul variolei maimuþelor
la aceste primate ºi la unele
care nu fuseserã
vaccinate. În
timp ce primele
nu au avut nici
un fel de simptom, celelalte
s-au îmbolnãvit
grav.
Potrivit lui
Berbard MOSS,
acest nou vaccin este eficient
ºi la om, existând astfel posibilitatea de a fi vaccinate ºi persoanele care au un sistem imunitar deficitar – precum bolnavii de SIDA – ce nu suportã tratamentul cu vaccinul actual.
Variola se caracterizeazã prin erupþii veziculare ºi pustule
care sunt adesea foarte grave. În secolul al XX-lea au fost
atinse de aceastã boalã peste 300 de milioane de persoane.
Experþii considerã cã variola este una dintre cele mai periculoase boli care au existat vreodatã. Aceastã agresivitate a
virusului este calitatea pentru care a fost folosit ca armã biologicã. Oficial, în acest moment nici un stat nu mai deþine o
astfel de armã, însã teroriºtii o pot folosi în orice moment.

Radioactivitatea oferã indicii
despre formarea Pãmântului

Se cunoaºte, în mare, modul în care s-a format Pãmântul. Totuºi, unele detalii sunt încã
învãluite în mister. Cercetãtorii elveþieni au
reuºit, în cele din urmã, sã facã luminã în acest
caz studiind radioactivitatea anumitor elemente
chimice.
Formatã odatã cu Sistemul Solar, acum
aproape 4,6 milioane de ani, planeta noastrã îºi
are originea în nori de gaz care înconjurau

reducere a unor elemente izotropice (tungsten,
stronþiu etc) în cursul timpului este diferitã de
ceea ce se credea pânã atunci.
Potrivit acestor rezultate, publicate anul trecut ºi în revista “Nature”, Theia, protoplaneta
care a dat naºtere Pãmântului, ar fi trebuit sã
semene cu Marte, cu o scoarþã bogatã în minerale oxidate ºi, parþial, volatile.
Acesta este doar un început, deoarece mai
sunt necesare ºi alte cercetãri pentru a confirma
aceastã teorie care repune în discuþie prãfuitele
modele existente.

Soarele în curs de formare. Acesta s-a condensat
ulterior în mici grãunþi care s-au unit ºi au format mici corpuri care au stat la baza formãrii
planetelor.
Alex HASSIDY ºi colegii sãi de la ETH din
Zurich (Elveþia) au studiat, în paralel, cu ajutorul unui model informatic, transformarea
diferitelor elemente izotropice pe timpul formãrii Terrei. S-a constatat, astfel, cã rata de

Hubble, cronica unei morþi anunþate
Telescopul spaþial hubble este tot mai
greu de întreþinut, din cauza costurilor, au
anunþat anul trecut specialiºtii de la NASA.
Astfel, Hubble va rãmâne pe orbitã ºi îºi
va îndeplini misiunea, pânã când o defecþiune tehnicã majorã îl va scoate parþial sau
total din funcþiune.
Lansat pe 25 aprilie 1990 la Cap
Canaveral, cu ajutorul navetei Discovery
Hubble, un telescop care cântãreºte peste 11
tone, este primul satelit
al NASA’s Great Observatories Program. Conceput pentru observaþii
în spectru vizibil ºi pe o
anumitã bandã din ultraviolet ºi infraroºu, Hubble se aflã pe o orbitã
joasã (aproximativ 600
km), ceea ce permite sã
fie întreþinut cu regularitate, fiind accesibil de pe
navetele spaþiale americane.
De la intrarea sa în

serviciu, au fost efectuate patru misiuni de
asistenþã tehnicã, cea de-a cincea urmând a se
executa anul acesta, însã foarte probabil, va
fi anulatã.
Dupã calculele celor de la NASA, Hubble se va dezintegra în atmosferã în anul
2011, fiind înlocuit de un nou telescop, James
Webb. Acesta va avea misiuni asemãnãtoare
cu Hubble, însã aparatura cu care va observa
spaþiul va fi mult mai finã.
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Un nou vaccin
împotriva variolei

Animalele sãlbatice simt cutremurele
Animalele sunt dotate cu un nivel al percepþiei
mai dezvoltat decât cel al fiinþelor umane ºi, de
aceea, au reuºit sã scape ºi sã se punã la adãpost
de valurile uriaºe care au devastat, la 26 decembrie, coastele Asiei de Sud ºi Sud-Est, au explicat
specialiºtii francezi, citaþi de AFP.
“În toate cazurile în care se înregistreazã
vibraþii - cutremure de pãmânt sau unde sonore animalele au aptitudini pe care noi nu le avem sau
nu le mai avem” pentru a anticipa un eveniment
anormal, a declarat Herve FRITZ, cercetãtor în
ecologie ºi comportament animal la Centrul
Naþional francez pentru Cercetare ªtiinþificã
(CNRS). “De aceea, vedem câini sau pisici
devenind agitaþi chiar înainte de a se produce un
seism sau o erupþie vulcanicã”, a adãugat el.
Elefanþii, care au fost vãzuþi fugind în direcþia
opusã þãrmului, în Sri Lanka sau în Thailanda, þãri
afectate în mod deosebit de tsunami, “au moduri
de comunicare infrasonore”, a precizat specialistul. “Ei percep în ultrasunete semnale care nu pot
fi auzite de om ºi au o aparaturã psihologicã pentru a comunica între ei la foarte mare distanþã, la
câteva zeci de kilometri”, explicã cercetãtorul.
În cazul seismului din decembrie, existã douã

ipoteze plauzibile: ei au simþit apropierea valurilor seismice, fie prin “semnale receptate la
sol”, fie graþie unui zgomot pe care oamenii nu
l-au putut percepe. “Elefanþii au, în raport cu alte
specii, o capacitate mai bunã de a face asociaþii ºi
dispun de o mare capacitate motrice”, a adãugat
Herve FRITZ.
Un alt exemplu îl constituie iepurele ºi alte
animale patrupede care au învãþat, pe baza vibraþiilor resimþite în sol, sã presimtã pericolele.
Animalele au “coduri de alertã”, emit strigãte
de alarmã, aºa cum procedeazã cervidele (erbivore rumegãtoare) la apropierea animalelor de
pradã sau pãsãrile, atunci când în zonã planeazã
un rãpitor.
Fãrã a ºti cu adevãrat sã înoate - ceea ce, în
schimb, ºtiu foarte bine sã facã elefanþii sau tigrii
din fauna asiaticã - “numeroase mamifere terestre
sunt capabile sã se retragã din faþa unei situaþii
acvatice critice” ºi, de pildã, sã traverseze un curs
de apã, dacã situaþia o impune, spune Herve
FRITZ.
Paginã realizatã de maior
Dragoº ANGHELACHE
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SHOWBIZ
Sting
pus pe fugã
de fani
Lui Sting nu i-a priit vacanþa
la schi din staþiunea italianã
Cortina d’Ampezzo. Venit în
Italia cu un grup de prieteni pentru a se relaxa – excursie
pentru care a plãtit treizeci de mii de dolari - Sting ºi
apropiaþii au pãrãsit staþiunea dupã numai douã zile, din
cauza fanilor isterizaþi, care-l urmãreau tot timpul pe
cântãreþ ºi îl fotografiau neîncetat.

Confuzia Beatles-ii lor
Chiar ºi un star ca Paul McCartney poate fi confundat! Mai rãu, cu un mort! Aflat la plimbare cu soþia lui,
Heather Mills, membrul trupei Beatles a fost luat, de un
fan cam neinformat, drept Hohn Lennon, fostul lui
coleg. Cea mai supãratã de gafã a fost Mills care s-a
repezit la adolescent strigându-i: “Prostule, Lennon e
mort!”, relevã “Page Six”.

Încã un pas
Mariajul lui Jennifer Lopez cu cântãreþul Marc
Anthony merge atât de bine, încât cei doi au decis sã îºi
cumpere o casã împreunã. Deºi fiecare deþine proprietãþi
în California, New York ºi Florida, cuplul a decis sã-ºi ia
o locuinþã de 9,9 milioane de dolari în South Beach,
Florida.

Nu este gunoi
Dupã patru ani de absenþã, trupa Garbage revine cu
un nou album, care va apãrea pe piaþã în primãvara acestui an. Solista Shirley Manson a declarat cã “Bleed Like
Me” va fi lansat la fix zece ani de la debutul trupei.

De neînlocuit
Robbie Williams este supãrat foc pentru cã nu a fost
chemat sã reîntregeascã trupa Queen în turneul din 2005.
În locul sãu a fost convocat Paul Rogers. “Aº fi omorât
pentru ºansa de a cânta acompaniat de aceºti tipi. “Am
interpretat Hit-ul “We Are the
Champions” pentru coloana
sonorã a unui film, iar trupa
Queen m-a felicitat spunând cã
am fãcut treabã bunã”, s-a
plâns Robbie. Basistul trupei
John Deacon a replicat: “Nu
vreau sã fiu rãutãcios, dar Robbie nu este Freddie Mercury. Freddy nu poate fi înlocuit ºi, în mod cert, nu de
Robbie Williams”.

I-a
a luat valul
Madonna, Diana Ross ºi Maroon 5 s-au alãturat
artiºtilor care strâng bani pentru victimele din Asia, în
timp ce Ricky Martin viziteazã Thailanda pentru a vedea
urmele dezastrului cu ochii lui.

A fost odatã
Bob Marley
Robert Nesta Marley s-a nãscut pe 6 februarie 1945
într-un orãºel din nordul Jamaicãi. O insulã de care se
leagã întreg destinul marelui artist ºi care, în scurt timp,
avea sã devinã prea micã pentru autorul pieselor “Could
You Be Loved”, “I Shot The Sheriff”, “No Woman No
Cry”. Primul album al lui Marley, “Catch A Fire” (1972),
care a însemnat certificatul de naºtere al muzicii raggee,
i-a adus cântãreþului numai 4000 de lire sterline de la
producãtorul britanic Island Records. Opt ani mai târziu
ºi cu un an înainte de moartea lui Marley, albumul
“Uprising” a generat cele mai mari încasãri înregistrate
la acea vreme de un artist în Europa ºi America. C.F.
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T O N Y H AW K ’ S U N D E R G R O U N D 2 TA S T E ª I A D R E N A L I N Ã
Acest joc îþi permite orice “formã” de
sport extrem, care are legãturã cu skateboard-ul ºi noua ta gaºcã de trãsniþi. De ce
“Underground”? Pentru cã e vorba de un
sport extrem... dus la extrem! Nu mai ai
parte de concursuri, ci evoluezi
direct în stradã.
Nu sari doar cu
placa, ci te concentrezi
pe
efecte cât mai
spectaculoase.
Toate
astea,
invitând trecãtorii
care
împânzesc
traseele survolate de tine.
Grafica permite toate giumbuºlucurile posibile, iar engine-ul îþi asigurã ºi viteza corespunzãtoare. Cât despre sunet, ai tot ce-þi
trebuie: întreaga suitã de scrâºnete de roþi

Maria, într-o zi de
varã, urcã în tren ºi, pentru cã nu avea loc, începe:
- Doamne, cât de
obositã sunt! ªi nu mai
pot de cald!
Apoi îl priveºte pe tânãrul care
stãtea pe banchetã ºi îi spune:
- Nu te supãra, bãiete, mã laºi sã mã
aºez, cã sunt ºi gravidã?
- O, bineînþeles! Dar nu vã supãraþi,
în câte luni sunteþi, cã burtã nu aveþi!?
- Pãi, vezi, de vreun sfert de orã, cã
de aia sunt aºa obositã...

prezente în ultimele jocuri din serie, însoþite
de acorduri Metallica, Violent Femmes,
Ministry, Atmosphere, Ultramagnetic MC’S
ºi... Frank Sinatra.
În mod normal, secretele extreme ale
jocului ar trebui
dezvãluite pe
mãsurã
ce
descoperi combinaþiile de taste
pentru
cascadoriile cele
mai bune, de
care personajul
tãu este capabil:
te rãsuceºti în
aer, te dai cu
skate-ul pe barã,
laºi dâre de roþi
pe maºini sau pe afiºe publicitare, iar dacã
þii sã te vezi în liga meseriaºilor, poþi încerca mai noul “Nataº Spin”, adicã sã te învârþi
pe loc cu skateboard-ul, stând pe piloni ºi

hidranþi.
Ca element de noutate, poþi alerga pe
lângã placã – ajutã la avânt – ºi chiar sã faci
grafitti-uri, din zbor, pentru a nu te rãtãci pe
strãzi. Pentru ca totul sã fie demn de emblema “Underground”, ai posibilitatea de a-þi
selecta campionul de croaziere extreme.
Poate fi un skater profesionist, în persoana
virtualã – a lui Tony Hawk – sau, mai rãu, te
poþi lãsa condus de Bam Mangera ºi Steve
O, doi dintre zãnaticii de pe MTV-Jackass.
Însoþit de trupa Jackass, sigur vei fi tentat sã îþi vezi personajul agonizând dupã un
contact direct cu asfaltul sau dupã ce ºi-a
“îndreptat” spatele pe vreo barã metalicã, în
urma unui picaj ameþitor. Totuºi, ar fi bine
sã încerci ºi opþiunea “Freak Out!”. Dupã o
serie de figuri nereuºite ºi trânte urâte, personajul tãu va înnebuni instantaneu, toþi
nervii rãsfrângându-se asupra bietului
skateboard cu patru roþi, care va ajunge...
þãndãri!
Cristina FRATU

DE LA LUME ADUNATE...

☺

Maria îl strigã pe Ion:
- Ioane, hai în casã cã plouã!
- Lasã, stau afarã cã plouã ºi aici!

☺

Ion ºi Maria pe terasã. Ion citeºte The
Times. La un moment dat, Maria îi spune lui
Ion:
- Mã, Ioane, vezi cã vine ploaia! Acoperã ºi tu cu ceva fânul ãla c-o sã-l ude!
Ion nu zice nimic ºi citeºte în continuare. Începe sã picure. Maria se impacienteazã:
- Mã, Ioane, începu ploaia! Pune mâna
ºi acoperã ºi tu fânul îla cã-l udã. Ce naiba!
Ion n-o asculta.
- Hai, mã Ioane, dã-o dracului de
treabã! A udat fânul ºi tu nu faci nimic!
Ion, tacticos, pune ziarul pe masã ºi
spune:
- Fã, Mario, you have an obsession!

☺

Vine Ion acasã de la oraº ºi zice cãtre
Maria, hotãrât:
- Mãrie, stinge lumina, trage perdelele ºi
în pat iute!
- Mã Ioane, da’ mai am de lucru.
- Dac-am zis, am zis!
Vede Maria cã n-are încotro, se conformeazã. Se pune ºi Ion în pat, trage plapuma peste ei ºi zice:
- No, acum Mãrie sã-þi arãt
ce ceas cu fosfor mi-am
cumpãrat.

☺

ÎNTINSÃ

SFIOªENIE

FIRIDÃ

A HÃRÃZI

EMFATIC

PLÃTIT

BINÃ!

A MIªCA

SALINÃ

NELIMITAT
SE IMPUN

MACAGIU

CEªTI

VAS DE LUT
FIR DE
URZEALÃ

SE FACE
GHEM

PUS ÎN
CIRCULAÞIE

FIARE

ACUM!

RÃU DE MARE

DOCUMENT
MAICI!
DE ODATÃ!

A BINEVOI
SE SCHIMBÃ
ZILNIC

RÃSÃRITEAN

- Excelent!
Gigel trebuie sã zicã ºi el o ºarã tropicalã ºi rãspunde:
- Columbia...
- Nu-i rãu!
În fine, la aceeaºi întrebare, Bulã zice:
- Moldova!
- De ce?
- Pãi a venit unchiul meu de la Suceava
astã iarnã, ºi era încãlþat în teniºi...

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

Ion, la casa de bilete:
1. Care este cea mai lungã peºterã descoperitã
- Doamnã, cât costã un
pânã acum?
bilet la viºeu?
2. Cum se numeºte cea mai înaltã cascadã din
- 200.000 de lei.
lume?
- No amu, dacã e aºe de
3. În apele noastre se aflã cea mai micã plantã cu
scump mai ghini mã duc sã fac flori din lume. ªtiþi care este aceasta?
în bãlãrii...
4. Prin ce s-au fãcut renumiþi fraþii Chiril ºi
Metodiu?
☺
5. Un celebru sculptor italian a debutat în chip de
La garã Maria ºi Ion cofetar. Cum a ajuns el sculptor?
aºteaptã la casa de bilete:
6. Cine a spus: “Scopul educaþiei nu poate fi altul
- Vreau ºi eu douã bilete. decât a cultiva umanitatea în fiecare om pe cât se poate
mai
deplin. Cu cât se cultivã mai deplin toate puterile
- Desigur. Unde mergeþi?
- Ei da’ asta-i culmea! Tre’ omului tânãr ºi cu cât armonesc ele mai frumos ºi mai
deplin,
cu atât se apropie învãþãtorul mai tare de idealul
sã dau socotealã pânã ºi unde
umanitãþii
deplinite”?
merg? No bine, la nunta lu’
cumnatã-mea merg.
Rãspunsurile testului din nr. 1(165)

GENEROªI

NEAM

☺

La ºcoalã, Ionel este
rugat sã spunã o þarã
tropicalã ºi rãspunde:
- Laos...

1. Peºtera cea mai adâncã (1332 m între nivelul de
bazã ºi plafon) este Pierre Saint-Martin din sud-estul
Franþei (în Munþii Pirinei), la graniþa cu Spania.
2. Primele încercãri de poezie cultã din Principatele
Române au fost puternic influenþate de liricul grec
ANACREON (560-470 î.Ch.)
3. Un original muzeu al... pantalonilor a fost amenajat la Londra. Acolo se aflã pantaloni care au aparþinut
lui Ludovic al XIV-lea, Napoleon, Beethoven, Kant ºi
alþii.
4. Maria Stuart, reginã a Franþei ºi a Scoþiei (14521567), a purtat la nunta sa cu Francisc al II-lea, regele
Franþei, prima rochie de mireasã, împodobitã cu dantele
deosebit de preþioase.
5. Au mai fost construite piramide ºi în Persia, India,
în arhipelagul Marianelor (Insulele Rota ºi Timian); au
mai înãlþat piramide asirienii ºi etruscii.
6. V. CONTA (cf. Gr. N. Criveanu, Cugetãri, 195).
Selecþie relizatã de maior Ion PAPALEÞ

SIESTE!

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT

S, A, A, S, G, SCÃPÃRÃTOR, ACAPARARE,
AMÃRÃCIUNI, ADAS, ILA, OÞET, V, EMA,
OMORÂT, EL, TRIA, ICRE, CÃTA, REIEªI, REN.
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LA ÎNCHIDEREA
EDIÞIEI
Cuu rsuu ri pentruu a duu lþi

Cercul Militar Naþional organizeazã, în
perioada 14.02 – 30.06.2005 cursuri intensive
de limba englezã, limba francezã, limba italianã, limba spaniolã, informaticã, contabilitate
generalã, dans sportiv ºi gimnasticã aerobicã.
Cursurile se adreseazã numai adulþilor.
Înscrierile se fac în perioada 01.02 –
11.02.2005, la secretariatul cursurilor, etajul
IV, camera 75, zilnic între orele 8.30 – 20.30.
Relaþii suplimentare, la telefon 313.86.89,
int. 156.
Colonel Anton IANCU

Ofiþeri români ºi maghiari
pregãtiþi la U.N.Ap.
Vineri, 21 ianuarie a.c., începând cu ora
10.00, la Centrul Regional de Pregãtire
NATO/PfP din cadrul Universitãþii Naþionale de
Apãrare a avut loc festivitatea de absolvire a
primei serii din acest an a “Cursului de Operaþii
în Sprijinul Pãcii”, în cadrul cãreia au fost
pregãtiþi ofiþeri români ºi maghiari din Batalionul mixt româno-ungar de menþinere a pãcii.
Maior Daniel MARIN

Baroneasa Emma
NICHOLSON a felicitat
Batalionul 812 Infanterie
Miercuri, 19 ianuarie a.c., baroneasa Emma
Nicholson, membrã a Parlamentului European,
a vizitat tabãra Mittica, în care sunt dislocaþi
militarii Batalionului 812 Infanterie “ªoimii
Carpaþilor”, aflaþi în misiune în Irak.
Înaltul oficial european a fost informat
despre experienþa acumulatã de militarii
bistriþeni în misiunile internaþionale din Angola,
Kosovo ºi Afganistan, precum ºi cu privire la
proiectele actuale, în domeniul cooperãrii civilimilitari, pe care batalionul le are în derulare în
zona de responsabilitate din sudul provinciei
irakiene Dhi Qar.
Baroneasa Nicholson s-a declarat impresionatã de activitatea militarilor români ºi de
modul în care este organizatã tabãra.
“Cunoscând acum activitãþile ºi proiectele
umanitare desfãºurate de dumneavoastrã, am
reuºit sã-mi dau seama de efortul pe care l-aþi
depus pentru reconstrucþia acestei þãri. În
aceeaºi mãsurã, misiunea pe care o îndepliniþi
aici constituie o dovadã realã a aportului dumneavoastrã la sprijinirea populaþiei locale în
construirea viitorului democratic pe care
poporul irakian îl meritã. Sunt sigurã cã sunteþi
aºteptaþi cu bucurie acasã ºi ºtiu cã în continuare
veþi îndeplini cu aceeaºi responsabilitate mandatul pe care îl aveþi aici”, a spus oficialul european.
La finalul vizitei, Baroneasa Nicholson a
consemnat în cartea de onoare a Batalionului
812 Infanterie “ªoimiii Carpaþilor” urmãtoarele:
“Este o deosebitã onoare pentru mine sã constat
realizãrile Batalionului 812 Infanterie în acest
teatru de operaþii. Vã felicit pentru curajul ºi
activitatea deosebitã, profesionalã, pe care o
desfãºuraþi aici, în sudul Irakului”.
Cãpitan Cristian DAN

Aniversaa re

“Cu prilejul aniversãrii zilei de naºtere,
personalul Regimentului 53 Mixt Rachete
Antiaeriene ureazã domnului colonel ION
BLANÃ, multã fericire, sãnãtate ºi
împlinirea tuturor dorinþelor, alãturi de un
cãlduros La mulþi ani!”
Maior
Dorin CARABULEA

NATURA ÎN OPERA EMINESCIANÃ
(urmare din pag. 8)

“pentru un copil pãdurea este un topos
magic cu puteri supranaturale, benefice ºi
protectoare, ca un loc unde visul se
împleteºte cu realul înfrumuseþat ºi unde
opereazã cunoaºterea magicã”. (“Eminescu
- culturã ºi creaþie”).
Semnificaþiile acestui motiv al codrului
sunt contextuale. Eminescu preia principalele
epitete ale codrului din literatura popularã
(cãrunt, des, depãrtat, frunzos, pustiu) dar le
adânceºte sensurile prin multiplicãri ºi aprofundãri succesive.
Conotaþiile acestui motiv se referã la
urmãtoarele aspecte: specia de arbori, ideea
vechimii, semnificaþia labirinticã, tãrâm al
imaginarului, codrul personificat.
Prima categorie este aceea în care contextele definesc spaþiul împãdurit prin specia de
arbori. Codrul de stejari îl întâlnim în
“Mureºanul”, 1869 (“ªi-un cântec trece
aspru prin visele de jar, / Cum vântul trece-n
freamãt prin codrii de stejar”), în “Scrisoarea
a III-a” unde “codrul de stejar” din “zarea
îndepãrtatã” sugereazã metaforic vitejia
românilor în luptã, asemãnatã cu mãreþia ºi
statornicia stejarului falnic.
Codrul de brazi, urmãrind ºi simbolistica
folcloricã a bradului - metaforã a vechimii ºi
eternitãþii - apare în poezia de dragoste “Basmul ce i l-aº spune ei” - postumã din 1871
(“Cã de mult te-am cãutat / În cãrarea tãinuitã, / Prin dumbrava înverzitã / Ori prin
codrii cei de brad”), în poezia “Feciorul de
împãrat fãrã stea” (postumã din 1872) alcãtuind un decor propice visãrii, coborârii în
zona unui ideal irealizabil (“De-acolo de
unde râuri spumoase se cobor / În umbrantunecoasã a codrilor de brad”). Într-o altã
postumã - “Azi e zi întâi de mai”, 1876 codrul de brazi e asociat cu izvorul: “Eu te cer
de la izvor / De la codrul cel de brazi”, iar în
“Strigoii”, 1876, bradul sugereazã vechimea,
veºnicia (“din codrii vechi de brad”),
ajungând la profunda semnificaþie de centru
al universului, într-o variantã a poeziei “Mai
am un singur dor” (“Iar pe pãduri de brad /
Alunece luna”).
Altã categorie de contexte aparþine determinanþilor care sugereazã vechimea imemorialã a spaþiilor împãdurite. Acestea aratã
aspiraþiile poetului spre statornicie, durabilitate, veºnicie, aspiraþii rezultate din chiar
ansamblul operei. Determinanþii codrului
ilustrând vechimea, veºnicia ar fi: strãvechii
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codri, codrii mei cei vecinici, codri de secoli,
codru sur ºi vecinic, codrii bãtrâni, codrii
vechi de brad, pãduri eterne, pãduri antice,
vecinica pãdure.
Creaþii semnificative pentru aceastã categorie: “Cãlin (file din poveste)”: “Pe un deal
rãsare luna, ca o vatrã de jãratic, /
Rumenind strãvechii codri ºi castelul singuratic” sau “Pare cã ºi trunchii vecinici poartã
suflete sub coajã”; “Mitologicale” - postumã
1873: “Hohot-adânc bãtrânul când vede cã
munþii îºi clatin / ªi-ºi prãvãlesc cãciula
atunci când vor sã-l salute... / Codrii bãtrâni
râd ºi ei din adânc ºi vuind îl salutã / Paltenii
nalþi ºi bãtrânii stejari ºi brazii cei vecinici”,
iar “Fãt-Frumos din tei”, 1875, arborele preia
ideea statorniciei codrului: “În mijloc de
codru-ajunse / Lângã teiul nalt ºi vechi”.
Sugerarea ideii de statornicie este clarã în
poezia “Revedere”: “Iar noi locului ne þinem,
/ Cum am fost aºa rãmânem: / Marea ºi cu
râurile, / Lumea cu pustiurile, / Luna ºi cu
soarele, / Codrul cu izvoarele”, astfel cã doar
epitetele nu sunt suficiente pentru a exprima
eternitatea, statornicia, lirica eminescianã
parcurgând drumul de la epitete (cele mai
simple figuri de stil) pânã la metafore adânci
ºi alegorii ample.
A treia categorie - semnificaþia labirinticã
a codrului este redatã de epitete cu clare sugestii spre o lume a tainei, a necunoscutului,
a labirintului: codri adânci, codri întunecoºi,
codri negri, bolþi de codri, codri plini de
umbrã, umbra pãdurii dese, pãduri
întunecoase, pãduri întunecate, adâncile
dumbrave, crânguri negre, verdea-ntunecime
a pãdurilor, tainica pãdure, dumbrave ºi
pãduri cu neguri îmbrãcate, pãduri umbroase
cu adâncimi necunoscute, a codrilor nalt
întuneric, etc.
Poemul postum “Memento mori” demonstreazã cã taina codrilor e atât de adâncã,
încât razele soarelui n-o pãtrund, negurile
istoriei pierzându-se în negurile unei naturi
complicate: “Soarele trecând prin codri a lui
roatã de-aur moale, / Vârfurile verzi de codri
le îndoaie-n a lui cale / ªi sosind la vreo
luncã însuºi el vede mirat / Ce departe e
pãmântul ºi ce nalþi trunchii pãdurii, / ªi deºi
cãlãtoreºte pe-a lor vârfuri, totuºi murii - /
Bolþile groase de frunze - a lui raze nu strãbat.”
În poeziile cu aurã de poveste, labirintul
pãdurii reprezintã probe iniþiatice pentru
erou, dar, însufleþitã, pãdurea-ºi dezvãluie

tainele: “Iar prin mândrul întuneric al
pãdurii de argint / Vezi izvoare zbuciumate
peste pietre licurind”.
Atributele ce transformã codrul într-un
spaþiu al basmului sunt: codri de basm, a
codrului poveste, pãdurile de basm, pãdurea
cea vrãjitã, codru de aramã, de argint, de aur,
dumbrãvi de aur, zmeul codrilor de-aramã,
Muma pãdurii, pãduri de aramã roºã, pãdure
arghintoasã, etc. Metamorfoza codrului o
gãsim în poemul “Memento mori”: “Codrul înaintea vrajei - o cetate fu, frumoasã”, iar
veºnicia pereche, visatã de îndrãgostiþi (Cãlin
din “Cãlin (file din poveste)”, Cãtãlin “Luceafãrul”, “Fata din grãdina de aur”) îºi
aflã sãlaºul fericirii într-un cadru de basm.
Acolo se reîntoarce adesea ºi sufletul poetului, îndurerat ºi zdruncinat de asprele cãrãri
ale cunoaºterii.
O categorie de contexte în care apare
codrul, legatã de toate celelalte, este permanenta lui personificare: ale codrilor suspine,
codri aiureazã negri, codrul simþitor rãsunã,
codrul bãtut de gânduri, codru-ºi bate frunza
lin, codrii adunã urdie, pe codri-i înfioarã a ei
frumuseþe, tot ce codrul a gândit cu jale, îþi
vin codrii-n agiutori, pãdurea lin suspinã, astfel zise lin pãdurea, bolþi asuprã-mi clãtinând,
dumbrava ºopteºte, lunca ingratã, etc.
Spaþiile împãdurite sunt sugerate uneori
cu termeni generici, cu elemente particulare
sugerând întregul: teiul - imaginea poeticã a
arborelui sacru; bradul reprezintã mitul
arborelui cosmic (el a fost creat odatã cu universul ºi cuprinde în coroana, trunchiul ºi
rãdãcinile lui tot cosmosul); stejarul - e pus
uneori de Eminescu, ca ºi bradul, în postura
de arbore cosmic, dar sugereazã ºi aura
eroicã; salcia e “sfântã”, “de argint”, “argintoasã” - epitete redând o feerie de rai a
decorului; salcâmul - deºi mai rar folosit, ºi-a
cãpãtat prestigiul cert, de arbore sacru,
datoritã poeziilor în care a apãrut (“Sara pe
deal”, “O, mamã...”). Întâlnim în poeziile
eminesciene ºi alþi arbori: aninul, plopul (are
rezonanþã datoritã poeziilor în care apare “Pe lângã plopii fãrã soþ”), paltinul,
mesteacãnul, alunul, pomi fructiferi: mãrul,
cireºul, viºinul (importanþã având florile parfumate ca ºi la tei, salcâmul), nucul, dar ºi
arbuºti exotici: mãslinul, dafinul, migdalul,
smochinul, portocalul.
Toate aceste elemente particulare cât ºi
multiplele variante ale codrului construiesc ºi
adâncesc semnificaþiile spaþiului poetic al
naturii româneºti: veºnicia, funcþia magicã ºi
ocrotitoare, simbol al integrãrii în circuitul
etern, în pacea originarã a universului.

Puterea de luptã a infanteriei
“Reginã a armelor”, infanteria rãmâne una dintre primele
arme ale istoriei vechi ºi moderne, în jurul cãreia, marii lideri ºi gânditori militari ai
diferitelor epoci au construit un
întreg eºafodaj de principii, gânduri, tactici ºi strategii, ea transformându-se permanent odatã cu
oamenii ºi cu timpurile,
suportând schimbãrile ce au
marcat-o inevitabil, oglindind în
sine amintirea unor secole de
istorie ºi fiind martora unor
transformãri ce au modificat-o
continuu ºi care se manifestã ºi
acum, cãci progresul este una
din legile nescrise ale firii la
care nimeni ºi nimic, indiferent
de rang sau grad nu se poate sustrage.
Cartea de faþã aduce înaintea cititorilor avizaþi o nouã
opticã privind abordarea luptei
moderne, potrivit cãreia, generararea succesului sau insuccesului strategic depind hotãrâtor de modul de înþelegere al
aspectelor tactice ale conflictului armat, cu domeniul sãu consacrat -LUPTA- tactica fiind, de
fapt, baza unui iceberg laborios
construit, al cãrei vârf a stat
mereu în lumina soarelui, fiind
de fiecare datã analizat ºi admirat, atât de specialiºti, cât ºi de
novici, marea lor majoritate
uitând însã sã se aplece spre a
vedea ceea ce se ascunde
înapoia valurilor ce acopereau
cea mai mare parte a lui.
Lucrarea dl. col. dr. Virgil
BÃLÃCEANU, fãrã dorinþa de
a deposeda strategia de drepturile sale “supreme ºi hegemonice” aduce în atenþie acest
aspect al tacticii purtãrii
rãzboiului, avându-l pentru
început ca principal exponent pe

Napoleon
BONAPARTE,
primul lider militar modern care
a devenit conºtient de faptul cã
“aproape totul depinde de rezultatele tactice” aºa cum, cunoscutul tratat al lui CLAUSEWITZ “Despre rãzboi” remarca,
“el cãutând mereu ºi pretutindeni ocazia de a lupta”.
Necesitatea aºezãrii Tacticii
în drepturile sale devine astfel,
în aceastã lucrare, cheia de
boltã, în care Cezarul îºi
primeºte dreptul sãu, evitânduse însã în acelaºi timp capcana
unei supraevaluãri conceptuale,

a unei “fetiºizãri” exagerate, aºa
cum însuºi autorul declarã în
introducerea lucrãrii.
Conceputã pe trei mari capitole, cartea “Puterea de luptã a
infanteriei” se remarcã printr-o
abordare deosebit de pertinentã
ºi în acelaºi timp eficientã a
evoluþiei istorice a infanteriei,
traversând un spectru larg de
probleme ale transformãrilor
luptei infanteriei de-a lungul
istoriei ultimelor secole. Autorul

analizeazã cu un ochi critic ºi în
acelaºi timp obiectiv certitudinile trecutului, realitãþile
prezentului ºi cerinþele viitorului
într-un melanj unitar ce are ca
numitor comun rãspunsul la
întrebarea nescrisã, dar subînþeleasã “Spre ce se îndreaptã
infanteria românã?”
Analiza demonstreazã fãrã
putinþã de tãgadã un lucru ºtiut
de toþi cei aflaþi în acest domeniu însã neafirmat verbal de
foarte mulþi: armata are nevoie
(iar infanteria ca ºi componentã
principalã) de o schimbare radicalã în ceea ce se
cheamã dotare ºi
înzestrare, pentru a
putea face faþã cu
succes provocãrilor
conflictului modern,
într-o lume în care
nu numãrul face
diferenþa, ci capacitatea de a dispune de
sisteme de lovire
performante. Câmpul de luptã devine
astfel o extrapolare a
tehnicii de înaltã performanþã, o prelungire uriaºã a capacitãþii de a surprinde
adversarul prin utilizarea tehnicii de
vârf, limitarea numãrului victimelor unui conflict, fie ele
civili sau militari, devenind astfel o prioritate constantã cotidianului, rãsfrângându-se indubitabil ºi asupra “reginei
armelor”.
Partea de final a lucrãrii vine
sã reitereze conceptele abordate
anterior, dar în perspectiva temporalã a viitorului: sistemele
militare cibernetice în condiþiile
luptei întrunite de înaltã tehnici-

tate, influenþa logisticii asupra
puterii de luptã a infanteriei,
protecþia, proiecþia, angajarea,
extragerea ºi regenerarea forþei
în contextul luptei viitorului,
toate constituindu-se în veritabile repere ale determinãrii
luptei viitoare ale structurilor de
infanterie din compunerea
Armatei Române.
Lupta întrunitã de înaltã
tehnicitate devine astfel doctrina
fundamentalã a viitorului care se
întrezãreºte clar, iar linia trasatã
de autor în lucrarea de faþã nu
face altceva decât sã reconfirme
ideea cã timpul nu are rãbdare
cu nimeni, iar progresul trebuie
perceput ca o necesitate a
schimbãrilor ce au început sã
marcheze existenþa forþelor terestre române în acest început de
mileniu.
Viitorul începe azi, iar noi
trebuie sã ieºim în întâmpinarea
lui. Principiul pãgubos din trecut
de a aºtepta pentru a vedea ce se
mai întâmplã a început sã fie
înlocuit cu cel a acþiunii înainte
de toate. Un viitor nesigur
devine certitudine în mâinile
celor care îl construiesc zi de zi,
iar configurarea lui þine doar de
curajul de a þine pasul cu vremea. Prognoza se transformã
astfel în cel mai important
instrument al liderului militar,
iar momentul transpunerii ei în
realitate va face diferenþa între
învingãtor ºi învins.
“Puterea de luptã a infanteriei” este maºina timpului care
ne aratã ce ar trebui sã se întâmple. Autorul a prefigurat viitorul.
Liderului militar îi rãmâne acum
sã aleagã momentul. Primul pas
a fost fãcut. Cel mai greu…..
Locotenent
George COMAN

