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“Vulturii Îndrãzneþi “la Râmnicu-S
Sãrat
La Râmnicu Sãrat s-a desfãºurat, la sfârºitul lunii ianuarie, ceremonia prilejuitã de revenirea în þarã a Batalionului 281 Infanterie
“Vulturii Îndrãzneþi”, care au participat,
în perioada iulie 2004 – ianuarie 2005, la
Operaþiunea “Enduring Freedom V” din
Afganistan.
Programul activitãþii a cuprins:
Apelul solemn, alocuþiuni ale comandantului unitãþii ºi ale invitaþilor, precum ºi discuþii cu familiile militarilor.

KAKI 100%

Carne de cãmilã ºi mine à la Kandahar
Citim în paginile ziarelor, inclusiv în cele ale publicaþiei noastre, despre
modul exemplar în care ai noºtri îºi îndeplinesc misiunile acolo, la mii de
kilometri de casã. În majoritatea cazurilor, obiectivele camerelor de luat
vederi ºi reportofoanele corespondenþilor din teatru se focalizeazã pe militarii care pleacã în patrulare. Este justificatã aceastã atitudine deoarece ei
sunt aceia care “dau piept” cu inamicul. În planul al doilea, dacã nu chiar
pe fundal, rãmân - adesea în discreþia anonimatului - cei care fac posibile
aceste acþiuni ale camarazilor noºtri. Pentru cã, acolo, în bazã nu se întâmplã nimic spectaculos.

DIN LUMEA MILITARÃ

Pentagonul va folosi
dispozitive robotizate în Irak

Armata americanã intenþioneazã sã recurgã, în cursul acestui an, la
echipamente robotizate, pe care le va trimite în Irak, pentru a sprijini rãzboiul
antiterorism, relateazã The Guardian, în ediþia electronicã de luni.
Începând din martie sau aprilie, Pentagonul va trimite în Irak 18 astfel de
roboþi înarmaþi, într-un moment în care este confruntat cu oboseala militarilor aflaþi în misiune, cu numãrul tot mai mare al victimelor din rândurile
trupelor americane ºi cu întrebãrile tot mai insistente ale opiniei publice
privind durata misiunii din Irak.

UNIVERS SPIRITUAL

Firimituri de cuvinte

1. Sunt lucruri care nu se schimbã niciodatã!
Era o perioadã când credeam cã ºi noi suntem la
fel! Însã ceva s-a întâmplat... Nu ºtiu nici ce, nici
când... S-a întâmplat aºa... brusc, ....! Ca ºi cum
nu s-a întâmplat niciodatã...
2. Acum, tot ce îmi doresc e sã þip atât de tare
încât sã mã zgudui sub bãtaia propriei voci... sã mã
sfãrâm în pledoaria aprinsã a propriei voci.

Marea Neagrã

“Golful Persic al viitorului?”

În zorii secolului al XXI-lea, o importanþã aparte o
are studierea ºi cunoaºterea situaþiei politice a Eurasiei,
spaþiu care reprezintã, într-un fel, “inima” planetei. El
introduce în cotidian dimensiuni politice, economice ºi,
nu în ultimul rând, escaladãri militare periculoase.
Înþelegerea fenomenelor ce au loc în zona Eurasiei,
ne permit sã înþelegem mai bine care va fi viitorul economic al planetei ºi, de asemenea, care ar putea fi rolul
României în “ecuaþia” acestuia. Analiza geopoliticii
eurasiatice este mai mult decât necesarã, iar interpretarea mecanismelor devenirii istorice care au generat
enorme decalaje economico-sociale pe planetã, este
legatã de aceastã zonã.
Ocupându-se de ordinea mondialã în lucrarea “The
Geography of the Peace” (1944), Spykman arãta cã:
“fâºia peninsularã care înconjoarã masa continentalã
eurasiaticã este cel mai mare pericol pentru pacea mondialã, întrucât constituie centrul generator de conflicte
mondiale ºi cã menþinerea pãcii, bineînþeles cu avantajele de rigoare pentru interesele naþionale americane,
implicã, în mod necesar, controlul acestei zone esenþiale
din punct de vedere geografic, datã fiind concentrarea
de resurse umane, economice, tehnologice ºi mi-litare de
aici”. Unificarea acestui spaþiu ar fi avut efecte dezastruoase pentru interesele S.U.A., astfel cã prioritatea

geopoliticã americanã a constat în prevenirea unei astfel
de unificãri, fie procurându-ºi baze militare în Europa ºi
în Extremul Orient, fie menþinând raporturi amiabile cu
Uniunea Sovieticã. S.U.A. n-ar fi fost în stare sã
supravieþuiascã dacã ar fi pierdut pieþele europeanã ºi
asiaticã.
Teza cu privire la “ameninþarea potenþialã”, constituitã de un “rimland unificat”, se întâlneºte frecvent în
majoritatea studiilor de geopoliticã ºi strategie. Ea transpare chiar ºi într-un document al Pentagonului din 1992
cu privire la planificarea Forþelor Armate americane,
conform cãruia obiectivul prioritar al securitãþii S.U.A.
ar fi cel de prevenire a formãrii oricãrei coaliþii care ar
putea reprezenta o ameninþare globalã pentru Statele
Unite ºi cã, pe timp scurt, aceasta ar putea fi realizatã
doar de cãtre o Europã Unitã aliatã cu Rusia sau, pe termen lung, de o coaliþie centratã pe China.
În toate lucrãrile apãrute pânã acum, se vorbeºte
despre locul ºi rolul României în aceastã parte de lume,
despre impactul tehnologic care mediazã între factorii
naturali ºi semnificaþia lor politicã, economicã ºi strategicã, precum ºi de particularitãþile regionale în contextul
globalizãrii.
(continuare în pag.6)

PREDEAL

Ministerul Apãrãrii Naþionale, în parteneriat cu Consiliul local ºi Primãria
staþiunii Predeal sub egida Consiliului Internaþional al Sportului Militar organizeazã cea de a 47-a ediþie a Campionatului Militar de Schi în perioada 20-26
februarie 2005.
Probe: slalom uriaº; biatlon 7,5 km fete/10 km bãieþi; schi fond 10 km/15
km bãieþi; patrulã militarã 15 km fete/ 25 km bãieþi.
Participã echipe din: Argentina, Austria, Bulgaria, Cehia, Elveþia, Estonia,
Finlanda, Franþa, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Maroc, Norvegia, Polonia, România, Rusia, Ucraina, USA, Serbia-Muntenegru, Slovacia, Slovenia,
Spania ºi Suedia.
Pentru detalii puteþi accesa adresele de internet: www.vanatoridemunte.ro
ºi www.predeal.ro.
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Paris. Condoleezza Rice considerã cã NATO nu are
vocaþia de “jandarm mondial”. Secretarul american de
Stat a declarat cã NATO “nu are vocaþia de a fi jandarmul
lumii”, transmite AFP. “Trebuie sã fim deschiºi faþã de
asumarea unor noi roluri de cãtre NATO, care nu are
vocaþia de a fi jandarmul lumii”, a declarat Rice, într-o conferinþã de presã comunã cu ministrul francez de Externe,
Michel Barnier. “Avem nevoie de o forþã care sã se ocupe
de conflictele regionale(...). NATO are un rol preponderent,
dar ºi alte instituþii îºi pot asuma un rol”. A mai spus cã
menþinerea actualului “status quo” în lumea arabã “nu este
acceptabil”. “Poporul arab meritã un viitor mai bun (...), din
pãcate, noi în lumea occidentalã, închidem ochii când este
vorba despre acest lucru. (...)Este o parte a lumii care nu
poate fi þinutã departe de prosperitatea adusã de libertate”,
ºi a subliniat cã “nu este vorba despre o chestiune de putere
militarã”. Rusia doreºte o mai mare implicare în
deciziile UE de securitate .Rusia a solicitat o mai mare
implicare în deciziile de apãrare ºi securitate ale UE, cerere
respinsã de ministrul francez de Externe, Michel Barnier,
relateazã publicaþia electronicã “EUObserver”. Cu ocazia
consiliului franco-rus de cooperare militarã, reprezentanþii
ruºi au declarat cã, dupã extinderea UE, Moscova se simte
tot mai izolatã de problemele de apãrare ºi securitate europeanã. Conform ziarului “Le Monde”, ei au adãugat cã
Rusia ar dori ca relaþiile cu UE în domeniul apãrãrii sã devinã similare cu cele pe care le are Moscova cu NATO,
unde cele douã pãrþi sînt considerate parteneri egali. Ministrul francez de Externe, Michel Barnier, a declarat, însã,
cã deºi UE este dispusã sã implice Rusia în operaþiuni
comune, apãrarea europeanã depinde de deciziile europene.
El a adãugat cã acest lucru nu trebuie sã împiedice extinderea cooperãrii între Moscova ºi Bruxelles, în special în
ceea ce priveºte lupta împotriva terorismului ºi colaborarea
în vederea rezolvãrii problemei programului nuclear iranian. Washington. SUA au 480 de arme nucleare cu
razã scurtã de acþiune în bazele aeriene din Europa.
Dublu faþã de estimãrile analiºtilor militari. Oficialii militari americani au subliniat cã numãrul armelor nucleare este
mai mic. Ei au recunoscut însã cã acestea existã pentru a
intimida teroriºtii ºi þãrile care ar putea ameninþa Statele
Unite sau aliaþii lor cu arme neconvenþionale. Forþele militare americane ºi ale aliaþilor efectueazã frecvent antrenamente în Europa pentru eventualitatea unui conflict care ar
presupune folosirea unui asemenea arsenal. Însã politica
Pentagonului nu permite dezvãluirea cantitãþii de arme
nucleare sau locul în care sunt depozitate.
Moscova. Rusia va unifica marile companii din
industria aviaþiei militare. Împreunã cu MiG, Suhoi ºi
Tupolev, vor crea un monopol în 2006, pentru a revigora
acest sector. Guvernul intenþioneazã sã creeze un conglomerat care sã poatã face faþã concurenþei grupurilor rivale
din strãinãtate ºi sã punã capãt neînþelegerilor dintre companiile ruse, care au întârziat refacerea industriei dupã
destrãmarea Uniunii Sovietice. Printre companiile care vor
fuziona se numãrã ºi Irkuþ ºi Iliuºin. Marile companii
strãine urmãresc îndeaproape miºcãrile de consolidare de
pe piaþa rusã. Anul trecut, EADS a cerut guvernului rus
aprobarea pentru a achiziþiona 10 la suta din Irkuþ, producãtorul avioanelor de lupta Suhoi 27 si 30-MK.
Varºovia. Generalul polonez Waldemar Skrzypczak
a preluat oficial comanda diviziei multinaþionale din
Irak, formatã din mai mult de 5.000 de militari din 15
þãri. Acesta îl înlocuieºte în funcþie compatriotului sau
Andrzej Ekiert, a anunþat agenþia polonezã PAP, citatã de
AFP. În cursul unei ceremonii desfãºurate la Diwaniyah, la
sud de Bagdad, ministrul polonez al Apãrãrii, Jerzy Szmajdzinski, a confirmat cã actualul contingent polonez, format
din 2.400 de militari, va fi redus cu 700 de militari, dar cã
vor rãmâne în Irak cel puþin pânã la sfârºitul anului 2005.
“Dacã guvernul irakian declarã (...) cã misiunea forþelor de
stabilizare s-a încheiat, ne vom conforma. Dar apreciez cã
o astfel de declaraþie nu va fi fãcutã înainte de sfârºitul anului 2005”, a spus el. Tokyo. Procedurã de rãspuns
rapid. Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în
Japonia, a aprobat, un proiect de lege care autorizeazã o
procedurã de rãspuns rapid în cazul unui atac cu rachete,
fãrã a se aºtepta acordul Guvernului sau Parlamentului,
relateazã AFP. Iniþiativa deschide perspectiva unei decizii
guvernamentale în acest sens pânã la sfârºitul lunii februarie, a precizat un responsabil din cadrul PLD. În cazul în
care va fi adoptatã, legea va permite directorului Agenþiei
de Apãrare (echivalentul unui Minister al Apãrãrii) sã
ordone interceptarea unei rachete fãrã a aºtepta aprobarea
Cabinetului premierului ºi fãrã a informa Dieta (Parlametul
Japoniei). În plus, Forþele de Auto-Apãrare (FAD, armata
japoneza) vor fi reorganizate astfel încât forþele terestre,
aeriene si navale sã fie plasate sub comandamentul unificat
al unui singur Stat Major. Aceste schimbãri survin pe fondul temerilor faþã de complexitatea procedurii administrative ºi de lentoarea reacþiei forþelor nipone în cazul unui
atac cu rachetã. Potrivit calculelor experþilor, o rachetã
lansatã de Coreea de Nord ar lovi Japonia în aproximativ
zece minute.
ABONAMENTE LA “CURIERUL ARMATEI”

Un abonament lunar (douã apariþii) costã 11.000 lei, iar banii se vor depune în
contul U.M. 02450 Bucuresti RO 53 TREZ 705 5005 XXX 000 161, cod fiscal
4265833, trezoreria sectorului 5, cu specificaþia "Abonamente la publicaþii militare
C.A." Pentru a fi luaþi în evidentã cu rapiditate (ºi, implicit, expedierea operativã a
publicaþiei), dupã depunerea banilor se va trimite o adresã cãtre ºeful U.M. 02450 "V",
în care se va specifica numãrul de abonamente fãcute ºi perioada, precum ºi suma
depusã. La aceasta se va ataºa chitanþa sau copia de pe ordinul de platã.
Va facem cunoscut cã aceastã publicaþie se tipãreºte exclusiv din fondurile
strânse din abonamente, ceea ce face ca numãrul gratuitãþilor sã fie foarte mic.
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Unirea, ca stare de spirit
a ploieºtenilor
Militarii ploieºteni au participat, alãturi de ceilalþi locuitori ai
oraºului, la activitãþile organizate cu ocazia celor 146 de ani împliniþi de la Unirea Principatelor Române în noul stat numit România.
ªirul activitãþilor a început la Muzeul de Istorie al Judeþului Prahova. Directorul instituþiei, doamna Lia-Maria DULGHERU a
reamintit asistenþei importanþa actului de la 24 ianuarie 1859 dupã
care, un sobor de preoþi a oficiat slujba de pomenire. Activitatea s-a
încheiat cu depuneri de coroane, la bustul domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, din partea administraþiei locale, a filialelor partidelor
parlamentare din judeþul Prahova, Armatei, Poliþiei, Jandarmeriei ºi
Corpului Gardienilor Publici. Garnizoana Ploieºti a fost reprezentatã
de o delegaþie condusã de locþiitorul comandantului Brigãzii 1
Logistice, col.dr. Ion Olteanu.
În Piaþa Mihai Viteazu, la statuia ecvestrã a primului domnitor
care a unit românii sub un singur sceptru, activitãþile au avut o
amploare mai mare. Au rostit alocuþiuni prefectul Corneliu POPESCU, preºedintele Consiliului Judeþean Prahova, Florin ANGHEL,

primarul municipiului Ploieºti, Emil CALOTÃ. Deosebit de interesante au fost expunerile a douã eleve – Alina IVAN de la Colegiul
Naþional “Mihai Viteazu” ºi Ioana BIDINICÃ de la Colegiul
Naþional “Ion Luca Caragiale” – ambele cu rezultate meritorii la
olimpiadele ºcolare de istorie.
“Este o tradiþie localã de a organiza împreunã – autoritãþile
locale ºi garnizoana Ploieºti – marile sãrbãtori ale neamului nostru”
a declarat primarul Emil CALOTÃ, în exclusivitate pentru “Curierul
Armatei”. “Ziua de 24 ianuarie – a continuat dumnealui – rãmâne în
sufletul nostru ca prima datã în care naþiunea românã s-a exprimat
ca mare faptã istoricã”. Referitor la legãtura dintre militari ºi administraþia localã, dumnealui a precizat cã “armata face parte din
comunitatea ploieºteanã ºi am avut întotdeauna noroc de comandanþi
ataºaþi atât de jurãmântul militar cât ºi de oamenii oraºului. Folosesc
prilejul acesta de a le mulþumi pentru modul în care ne-au ajutat ºi
ne ajutã”.
Activitatea din Piaþa Mihai Viteazu a continuat cu depuneri de
coroane, delegaþia Garnizoanei Ploieºti fiind condusã de gl.bg. Traian Nistor, dupã care muzica militarã a garnizoanei a interpretat un
potpuriu de piese populare ºi clasice în transcripþie pentru fanfarã.
La cele douã activitãþi a fost prezentã garda de onoare constituitã din
militari ai Brigãzii 1 Logistice ºi Drapelul de luptã al marii unitãþi.
Maior Dragoº ANGHELACHE

1 februarie

Sãrbãtoarea logisticii militare
a fiecare 1 februarie, în Brigada 1
Logisticã Ploieºti, ca de altfel în
toatã armata românã, se sãrbãtoreºte ZIUA LOGISTICII MILITARE.
Ca mai toate armele, logistica are o istorie a ei, care meritã sã fie cunoscutã cel
puþin în pãrþile ei importante. Ne propunem
aici, sã trecem în revistã câteva din
momentele semnificative care au premers
legiferarea statutului puternicului corp al
administraþiei militare române.
În Evul Mediu ºi mai târziu, problemele
legate de administraþia militarã constituiau
rãspunderea unei serii de dregãtori cum ar
fi: clucerul, jitnicerul, slujerul, pitarul, stolnicul, paharnicul, comisul. Dupã 1821,
administraþia oºtirii se afla toatã în subordinea marelui spãtar. De regulã hrana cãdea
în sarcina fiecãrui luptãtor la fel ca ºi armele
ºi îmbrãcãmintea.
Tudor Vladimirescu a acordat pãrþii
administrative a armatei sale o mare importanþã. Sunt documente care atestã faptul cã
avea organizate depozite importante la
mãnãstirile Crasna, Polovraci, Horezu,
Bistriþa, Cozia. Mai ºtim cã instituise o reþea
de aprovizionare cu cele mai importante
materiale de care avea nevoie, pentru care
solicita bani din visteria þãrii.
În 1839 Alexandru Ghica, domn pãmântean din Muntenia a înfiinþat “ºtabul domnesc” adicã administraþia oºtirii, acesta fiind
unul din primele documente care a pus
bazele juridice ale administraþiei în armatã.
Structura “ºtabului” era urmãtoarea:

L

Secþia 1 – Personal (efective, reviste de
efective, înaintãri, concedii, justiþie); Secþia
2 – Comandament (dislocãri, pazã frontiere,
corespondenþa cu autoritãþile civile); Secþia
3 – Administraþie (solde, echipament,
întreþinere, încasãri ºi plãþi). Secþia 3 era
elementul specializat al administraþiei propriu-zise.
Primul document care consfinþeºte
apariþia logisticii militare este Ordinul de Zi
nr.24, din 27 aprilie 1857, prin care se înfiinþa la acea vreme o secþie de intendenþã
militarã.
A.I. Cuza a acordat atenþia necesarã
armelor ºi serviciilor. Administraþia, printre
celelalte, a fost supusã transformãrilor ºi
perfecþionãrilor în concordanþã cu misiunile
generale ce reveneau armatei Principatelor
Unite ºi de asemenea sarcinilor specifice
acesteia.
Pânã la înfiinþarea armatei române prin
unirea celor douã principate dunãrene,
comandanþii erau obligaþi sã se ocupe personal de problemele administrativgospodãreºti ale unitãþilor ºi subunitãþilor
lor.
Apare în aceste condiþii Decretul nr.417
din 30 august 1860 prin care se unesc cele
douã administraþii într-una singurã, sub
ordinele ministerului de rãzboi de la
Bucureºti.
Un an mai târziu, A. I. Cuza semneazã
“Înaltul Ordin de zi nr.29 din 1 februarie
1961” care reprezintã, cu adevãrat, actul de
naºtere al logisticii armatei române care

Sistemul Naþional
de Rãspuns la Crizã
Miercuri, 2 februarie a.c., cu ocazia încheierii exerciþiului NATO CMX
05, ºeful Statului Major General, general dr. Eugen Bãdãlan, s-a întâlnit, la
Centrul Operaþional de Conducere Militarã (COCMIL), cu reprezentanþii
structurilor cu atribuþii în domeniul gestionãrii crizelor, care au constituit
Comitetul Naþional de Crizã. La încheierea întâlnirii, ºeful Statului Major
General a spus: “Se impune o cooperare permanentã între elementele Sistemului Naþional de Rãspuns la Crizã ºi, de asemenea, relaþionarea acestora
cu subsistemele similare ale Alianþei Nord-Atlantice. O concluzie importantã
este aceea cã trebuie promovat un proiect comun de lege care sã integreze
toate instituþiile din sistemul naþional cu responsabilitãþi în domeniul gestionãrii crizelor”. (H.M.)

ISSN
1582-129
B 64405
C 3 / 2005

Redactor-ººef
Mr. Ion Papaleþ
int.0307
Secretar de redacþie
int.0227

Redactori
Mr. Emanuel Bãrbulescu
Mr. Adriana Munteanu
Mr. Dragoº Anghelache
Cristina Fratu int.0156

putea sã acopere nevoile de servicii ale personalului.
Astãzi, logistica este un concept
frecvent utilizat în diverse medii ºi domenii
de activitate, cãpãtând, dupã caz, multiple
înþelesuri sau semnificaþii. Cu atât mai mult,
la acest început de mileniu, logistica a cãpãtat conotaþii mult mai profunde.
Atât dicþionarul “Noveau petit
Larouse”, cât ºi diverse surse occidentale,
considerã logistica militarã ca fiind o componentã a artei militare care se ocupã cu
transportul ºi revitalizarea forþelor combatante, bazele de aprovizionare constituind
suportul vital al acestora în campanie. Ea
cuprinde ansamblul de cunoºtinþe tehnice ºi
de activitãþi practice ºi organizatorice prin
care trupele sunt asigurate cu tot ceea ce le
este necesar pentru trai ºi pregãtire de luptã.
Este necesar însã reformarea sistemului
logistic al Armatei României, care trebuie sã
evolueze în aceiaºi direcþie, respectiv, a
compatibilitãþii ºi interoperabilitãþii cu sistemul logistic al forþelor þãrilor aliate, în
ceea ce priveºte asigurarea susþinerii logistice pentru îndeplinirea misiunilor de cãtre
componentele de luptã ºi asigurare de luptã.
Acum, la ceas aniversar, se cuvine sã
adresãm tuturor logisticienilor militari un
sincer “La mulþi ani”, iar acest moment de
sãrbãtoare sã le aducã liniºte sufleteascã ºi
puterea de a strãbate în continuare viaþa în
deplinã sãnãtate ºi fericire.
Maior
Vasile RUSU

Soldele militarilor
Guvernul României a adoptat Ordonanþa
nr. 13/27.01.2005 privind creºterile salariale
ce se vor acorda personalului militar din
instituþiile publice de apãrare naþionalã,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã. Ordonanþa este publicatã în Monitorul Oficial nr.
98/ 28.01.2005.
Începând cu 1 ianuarie a.c., valoarea de
referinþã sectorialã pentru determinarea soldelor de funcþie ºi grad ale personalului militar se stabileºte la 1.658.222 lei, iar de la 1
octombrie 2005 aceasta va fi de 1.728.648
lei.
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“ V u l t u r i i Î n d r ã z n e þ i ” l a R â m n i c u -S
Sãrat

Ceremonia primirii Batalionului 281 Infanterie
La Râmnicu Sãrat s-a desfãºurat, la sfârºitul lunii ianuarie, ceremonia prilejuitã de revenirea în þarã a Batalionului 281 Infanterie “Vulturii Îndrãzneþi”, care a participat, în perioada iulie 2004 – ianuarie 2005, la Operaþiunea “Enduring Freedom V” din Afganistan.
Programul activitãþii a cuprins: Apelul solemn,
alocuþiuni ale comandantului unitãþii ºi ale invitaþilor,
precum ºi discuþii cu familiile militarilor.
Dupã primirea raportului de cãtre ªeful Statului Major
General ºi trecerea în revistã a trupelor, comandantul
batalionului, locotenentul-colonel Constantin CÃRÃMIDARU, a raportat cã militarii din Râmnicu-Sãrat ºi-au
îndeplinit misiunea cu succes.
În mesajul sãu, citit de gl.(r) Ion RUS, ministrul
Apãrãrii Naþionale, Teodor ATANASIU, a mulþumit militarilor ºi familiilor acestora precizând: “La adresa dumneavoastrã, au sosit în þarã, de la aliaþii noºtri, doar
cuvinte de apreciere, ºi m-aº referi la modul exemplar în
care aþi cooperat cu militarii americani ºi francezi în
perioada pregãtirii alegerilor prezidenþiale din Afganistan. Datoritã dvs., România are acum o bunã reputaþie,
o reputaþie de partener serios ºi credibil în rândul Þãrilor
din Alianþa Nord-Atlanticã”.
Pe timpul misiunii din Afganistan, Drapelul de luptã
al Batalionului 281 Infanterie a fost decorat cu Virtutea
Militarã în grad de cavaler, pentru merite deosebite.
În alocuþiunea sa, ªeful S.M.G., gl.dr. Eugen
BÃDÃLAN a spus: “Este pentru mine – ºi cred cã pentru
noi toþi – o mare bucurie sã participãm la ceremonialul
primirii în þarã a unui batalion care ºi-a îndeplinit misiunea într-un teatru de operaþii la mii de kilometri de casã.
În urmã cu aproape 7 luni, eram alãturi de voi la ceremonialul plecãrii într-una din cele mai dificile misiuni pe
care le aveaþi de îndeplinit.
Era un nou tip de operaþiune, diferit faþã de cele
îndeplinite pânã atunci. Vi se oferea prilejul pentru a arãta
cã sunteþi unii dintre cei mai buni militari ai noºtri. ªi aþi
fost la înãlþime, demonstrând cã pregãtirea pe care aþi
fãcut-o înainte de plecarea în misiune a fost adecvatã ºi
eficientã. Experienþa dobânditã de voi în teatrul de operaþii constituie deja “lecþii învãþate” pentru contingentele
urmãtoare.
(...) Participarea dumneavoastrã la misiunea din
Afganistan trebuie privitã, în primul rând, ca o experienþã

deosebit de valoroasã, care
poate marca pozitiv viitorul
tuturor celor care au optat sau
opteazã pentru o carierã militarã.
Aþi avut posibilitatea sã
cunoaºteþi îndeaproape o civilizaþie cu o culturã ºi
religie diferite ºi aþi lucrat
direct cu militari din cele mai
moderne armate ale lumii,
ceea ce constituie un câºtig
pentru fiecare dintre voi.
Þin sã subliniez cã aþi
avut de îndeplinit misiuni
multiple, unele dintre ele cu
un grad de risc foarte ridicat,
pentru ca toþi cei de faþã sã
înþeleagã importanþa rolului
vostru în ansamblul acþiunilor de combatere a terorismului, stabilizãrii, democratizãrii ºi reconstrucþiei
Afganistanului ºi faptul cã
nu v-a fost deloc uºor.
Nu este cazul sã facem
acum un bilanþ al participãrii
la aceastã misiune. Avem
suficient timp pentru aceasta.
Acum trebuie sã vã bucuraþi
de momentul reîntâlnirii cu cei dragi ºi sã vã refaceþi
forþele, pentru cã munca într-un teatru de operaþii nu este
un lucru uºor. Vã înþelegem ºi vã vom sprijini aºa cum am
fãcut-o ºi pe timpul executãrii misiunii.
ªtiu cã fiecare dintre voi vã gândiþi la ceea ce vã
aºteaptã de acum înainte. ªi am sã rãspund unor posibile
temeri în cel mai direct mod posibil. Suntem membri ai
celei mai puternice alianþe politico-militare din istorie ºi
pentru faptul cã am urmãrit consecvent ºi ferm transformarea ºi restructurarea Armatei României. Am gândit
acest proces având în vedere proiecþiile pentru viitor ale
armatelor NATO ºi nu stadiul actual al acestora. Vom
avea o armatã a mileniului III. ªi, ca orice transformare,
ºi aceasta poate fi uneori dureroasã.

îndeplinirii misiunilor
independent de condiþiile
meteo. Acest lucru este
posibil,
aºa
cum
aminteam mai sus, în primul rând ca urmare
a mentenanþei care se executã zilnic ºi cu
responsabilitate de cãtre specialiºtii din
cadrul detaºamentului.
Cazarea ºi hrãnirea se executã în continuare în condiþii foarte bune, asigurându-se
confortul necesar atât pentru odihna ºi
repausul personalului, cât ºi pentru buna
hrãnire a acestuia.
Moralul trupei se menþine la un nivel bun
ºi foarte bun; nu s-au înregistrat abateri disciplinare sau devieri de comportament. Deºi
detaºamentul italian a fost rotit (schimbat),
colaborarea cu partenerii italieni se
pãstreazã foarte bunã. Noi avem deja douã
luni de experienþã, fapt ce ne conferã un
plus de dinamism ºi deschidere în relaþiile cu
aceºtia.

TASK FORCE “AQUILA” RO FND IX
Suntem la mijlocul perioadei în care ne
desfãºurãm activitatea în teatrul de operaþii
Kosovo. Existã certitudinea cã avem capacitãþile necesare ºi vom fi în mãsurã sã
îndeplinim cu succes, în continuare, toate
misiunile ce ne vor fi încredinþate.
Nu va fi uºor deoarece venirea propriuzisã a iernii în ultima sãptãmânã a lunii ianuarie a adus cu sine nu numai temperaturi
scãzute ci ºi cantitãþi mari de zãpadã, fapt ce
a îngreunat oarecum traficul pe principalele
cãi de comunicaþie folosite în executarea
misiunilor. Dar contribuþia decisivã a personalului tehnic ce încadreazã echipa de
mentenanþã care a acþionat ºi acþioneazã cu
mult profesionalism a fãcut posibilã
folosirea mijloacelor din dotarea detaºamentului în condiþii bune ºi foarte bune, atât pentru
îndeplinirea
misiunilor
proprii
(menþionãm cã nu a fost pânã în prezent nici
un caz de nefuncþionare sau defecþiune
tehnicã a vreunui autovehicul înainte de plecarea în cursã sau pe timpul desfãºurãrii
misiunilor) cât ºi chiar pentru rezolvarea
deselor situaþii de blocare a circulaþiei din
cauza stratului mare de zãpadã existent. Astfel, rând pe rând, au fost ajutate sã iasã din
situaþiile nedorite de înzãpezire atât autovehiculele partenerilor italieni cât ºi autovehiculele civile de mai mare sau mai mic
tonaj. Meritul aparþine în cea mai mare parte
maiºtrilor militari Samir GELADIN ºi
Daniel SAMOILÃ, plutonierului major
Radu GÃINARU, coordonaþi cu pricepere ºi
abilitate de cãtre comandantul plutonului
sprijin, cãpitanul Marius MOCANU.
Nu a fost uºor ºi nu va fi nici în urmãtoarea perioadã dacã se menþin la aceleaºi
condiþii meteo. Militarilor luptãtori - cei ce
asigurã 24 de ore din 24 paza ºi apãrarea
întregii baze unde suntem dislocaþi - misiunea le va solicita o angajare deplinã ºi eforturi considerabile.
Cu toate acestea trebuie sã menþionãm cã
existã ºi multe momente plãcute trãite de
cãtre noi toþi, momente legate fie de sãrbãtorirea, într-un cadru mult restrâns, a unei
zile de naºtere, fie de ceea ce s-a petrecut de
curând în familia sergentului Cristian
DUMITRESCU care, cu bucurie în suflet, a
aflat de naºterea fetiþei sale în data de
17.01.2005. Îl felicitãm ºi le dorim multã

sãnãtate lui, soþiei ºi fetiþei Andreea.
Revenind la misiunile primite ºi executate, dupã douã luni de la începerea activitãþii în teatrul de operaþii, situaþia
detaºamentului este urmãtoarea:
S-au îndeplinit cu succes pânã acum un
numãr de aproximativ 850 de misiuni de
menþinere a pãcii (paza obiectivului, patrulare, post observare, escortã convoi, escortã
VIP, punct control trafic fix ºi mobil, acþiuni
de scotocire executate împreunã cu partenerii italieni), precum ºi un numãr de aproximativ 250 de misiuni umanitare. Amintim
aici solicitãrile medicale rezolvate favorabil
atât în interiorul bazei, cât ºi în afara acesteia, în întreaga zonã de responsabilitate.
Starea tehnicã a autovehiculelor este bunã
ºi foarte bunã, existând premisele

Trebuie sã fiþi conºtienþi, toþi cei care vã aflaþi astãzi
în faþa noastrã, cã sunteþi posesorii unei experienþe de
mare importanþã pentru Armata Românã.
V-aþi comportat exemplar atât pe timpul misiunii din
care tocmai v-aþi întors, cât ºi în viaþa de zi cu zi.
Pentru dumneavoastrã ecuaþia viitorului nu conþine
nici o necunoscutã. Am hotãrât ca nici un militar din
Batalionul 281 Infanterie sã nu rãmânã în afara sistemului, cu excepþia acelora care vor opta pentru acest lucru.
Scrisorile ºi mesajele aliaþilor cu privire la activitatea
voastrã, a celor care aþi participat la procesul de reconstrucþie ºi stabilizare din Afganistan, sunt onorante.
Aþi fãcut o treabã bunã acolo, ajutând poporul afgan sã
construiascã un stat democratic ºi suveran, reprezentându-vã cu cinste þara. Încã o datã – Bun venit acasã!”

(II)

Nu uitãm totuºi nici o clipã sã ne gândim
ºi la cei de acasã, fie rude sau prieteni, fie
colegi. Astfel, apropiindu-se ziua armei
intendenþã ºi cunoscând acum pe viu, cum
s-ar spune, rolul hotãrâtor al suportului logistic în armatã atât pe timp de pace, cât ºi în
acþiuni de menþinere a pãcii în afara
graniþelor þãrii, dorim sã adresãm pe aceastã
cale mulþumirile noastre colegilor intendenþi
pentru toate cele întreprinse în vederea asigurãrii echipãrii corespunzãtoare ºi a
mijloacelor
necesare
pentru
buna
desfãºurare a tuturor activitãþilor, pentru
asigurarea condiþiilor de cazare ºi hrãnire la
standardele armatelor moderne prin acordurile încheiate cu reprezentaþia acestora ºi
sã le urãm noi succese ºi cât mai multe
împliniri atât pe plan profesional, cât ºi
familial. Totodatã, cu modestie afirmãm cã
“Dacã logisticã nu e, nimic nu e”.
Maior Vasile VREME

Vânãtorii de Munte din Predeal

De ziua lor
Batalionului 21 Vânãtori de
Munte”, ediþia 2005, ºi au fost
înmânate diplome ºi plachete
omagiale.
Batalionul 21 Vânãtori de
Munte a fost înfiinþat la 31 ianuarie 1940 ºi a participat, în cel
de-Al Doilea Rãzboi Mondial,
la campaniile din Caucaz.

Elitã a Armatei României a luat parte, dupã
1989, la numeroase activitãþi de pregãtire în
comun cu militari din armatele altor state.
Tot din acest motiv, în anul 2000 a fost
desemnat pentru a participa la misiuni în
cadrul Parteneriatului pentru Pace, iar din
anul 2004 este pus la dispoziþia Alianþei
Nord-Atlantice ca forþã dislocabilã în
teatrele de operaþii.

Evoluþia echipamentul vânãtorilor de munte
(în foto, de la dreapta la stânga)

La Predeal, Batalionul 21 Vânãtori de
Munte a sãrbãtorit, pe 29 ianuarie,
împlinirea a 65 de ani de la înfiinþare.
La festivitate, au fost invitaþi sã participe
reprezentanþi ai conducerii M.Ap.N., ai Statului Major General, ai Statului Major al
Forþelor Terestre, Corpului 1 Armatã Teritorial, cadre militare în rezervã ºi în retragere.
Dupã ceremonialul militar, a avut loc o
slujbã religioasã oficiatã în amintirea eroilor,
urmatã de prezentarea tehnicii batalionului
ºi de un exerciþiu demonstrativ.
De asemenea, s-a lansat lucrarea “Istoria

Crimeea ºi
Cehoslovacia. În anul
1946 a fost
desfiinþat ºi
apoi reînfiinþat
în
1964.
Batalionul
a
devenit
unitate de
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Carne de cãmilã ºi mine à la Kandahar
Un bucãtar care a gãtit
din Carpaþi
pânã în Kandahar

Citim în paginile ziarelor, inclusiv în cele ale publicaþiei noastre, despre modul exemplar în care ai noºtri îºi
îndeplinesc misiunile acolo, la mii de kilometri de casã. În
majoritatea cazurilor, obiectivele camerelor de luat vederi
ºi reportofoanele corespondenþilor din teatru se focalizeazã
pe militarii care pleacã în patrulare. Este justificatã aceastã
atitudine deoarece ei sunt aceia care “dau piept” cu inamicul. În planul al doilea, dacã nu chiar pe fundal, rãmân
- adesea în discreþia anonimatului - cei care fac posibile
aceste acþiuni ale camarazilor noºtri. Pentru cã, acolo, în
bazã, nu se întâmplã nimic spectaculos. Cine ar scrie
despre un bucãtar? ªi, totuºi, cum ar fi sã pleci în patrulare
cu stomacul gol? Caporalul angajat Gelu STANCIU a fost
cel care le-a gãtit timp de o jumãtate de an militarilor noºtri
aflaþi în misiune, la Kandahar, în Afganistan.

Bucãtar de cercetare

Caporalul STANCIU este comandant de grupã
gospodãrire la subunitatea de cercetare a Brigãzii 282
Mecanizatã. Înainte de a veni în armatã, în 1990, lucrase în
comerþ, fiind ºef de depozit la un complex de depozite de
alimente din Focºani. Meseria sa se pare cã i-a convins pe
cei din comisia de specialitate a centrului militar judeþean
pentru cã, tot timpul în care a îmbrãcat uniforma militarã a
purtat petliþele violet ale logisticii. A trecut în rezervã,
apoi, în 1997, a revenit în armatã ca militar angajat pe bazã
de contract.
“Mi-a plãcut în armatã deoarece, colectivul cu care
lucrez ºi specificul meseriei, îmi dau posibilitatea sã vãd ºi
sã fac multe lucruri pe care, în viaþa civilã, nu aº fi avut
ocazia sã le fac. În plus aici, la cercetare, sunt acele
momente care te fac sã devii mai puternic, mai tare, mai
stãpân pe tine.”
Motivaþia opþiunii sale pentru cercetare constã în dificultatea misiunilor pe care le executã aceastã categorie de
militari. “Þinând seama de faptul cã cercetaºul pleacã în
zone greu accesibile pentru alþi militari - detaliazã caporalul
Gelu STANCIU - este nevoie ºi de un bucãtar, cu calitãþi pe
mãsurã”. De aceea, bucãtarul de la cercetare trebuie sã fie
la fel de bun ca oricare cercetaº, sã ºtie sã schieze bine,
chiar sã ºi sarã cu paraºuta, pentru cã el trebuie sã ajungã
acolo unde camarazii sãi executã misiunea ordonatã.
“Bucãtarul trebuie sã ajungã acolo odatã cu ceilalþi - continuã caporalul STANCIU - de aceea trebuie sã se ajute singur, sã nu fie o povarã pentru camarazi. Aceasta înseamnã
cã trebuie sã fie un foarte bun luptãtor, la fel ca orice alt
cercetaº.” Din momentul în care s-a instalat bivuacul, el
redevine bucãtar. Fiecare cercetaº are locul ºi rolul sãu în
cadrul subunitãþii. Dacã ºi-ar procura singuri hrana ºi-ar
neglija misiunile, iar logistica nu poate veni acolo unde ei
îºi executã misiunile. “Atunci bucãtarul trebuie sã facã în
aºa fel încât fiecare sã mãnânce la plecarea în misiune, ca
sã o ducã pânã la capãt cu succes. Pentru aceasta bucãtarul
trebuie sã ºtie sã gãteascã ceva din puþinul pe care fiecare
îl transportã în sacul de merinde, iar când nu-i ajung alimentele, trebuie sã ºtie sã improvizeze: ciuperci, fructe de
pãdure, peºte, pãsãri, orice este comestibil!”

La Kandahar s-a mâncat
ºi carne de cãmilã

La Kandahar asigura hrana atât pentru militarii români,
cât ºi pentru cei din alte armate. “Misiunea mea era sã duc
mâncarea la posturile de pazã ºi, undeva la ieºirea din bazã,
la Postul de Observare nr. 1, care era cel mai important.
Acolo, cei care fãceau pazã dãdeau “piept în piept” cu talibanii”.
Dupã cum relata caporalul STANCIU, hrana se prepara,
în proporþie de 70% de cãtre americani, restul de 30%, în
special prânzul, fiind preparat de cãtre ai noºtri. “Prânzul
pe care îl fãceam noi nu era apreciat numai de cãtre români,
ci ºi de cãtre ceilalþi militari. De cele mai multe ori, nu ne
ajungea mâncarea!” Atunci se trecea pe sandviºuri, hot-dog
sau hamburgeri. Bineînþeles, ai noºtri nu s-au dezminþit,
ei fiind singurii care fãceau scandal atunci când se termina... pâinea.
În privinþa felurilor de mâncare americane, domnul
caporal a constatat cã se compun, cu preponderenþã, din
hranã rece, mâncãruri foarte uscate, fripturi, pulpe de pui
semipreparate. “Am mâncat acolo ºi carne de cãmilã. Dacã
se preparã aºa cum preparãm carnea noi, este gustoasã. Dar

cum o fãceau
ei nu avea nici
un gust. Ei o
despachetau,
pentru
cã
venea în þiplã,
o decongelau ºi
o bãgau la cuptorul
cu
microunde.
Dupã aceea
turnau peste ea
un sos dulce,
cãruia
noi,
românii,
îi
spuneam “sos
de
marmeladã”, pentru
cã era foarte
dulce ºi foarte
picant. Nu o
puteam mânca
pentru cã era crudã la mijloc. Fiind felia groasã, nu putea fi
pãtrunsã la microunde. Atunci, ai noºtri luau carnea,
dãdeau “gemul” la o parte, despicau felia în douã ºi o prãjeau “româneºte”.

Ciorba româneascã,
pe primul loc în top

Mâncarea era foarte diversã, având în vedere cã acolo
mâncau inclusiv musulmanii. În plus, dupã cum relata
caporalul Gelu STANCIU, erau foarte multe sucuri de
fructe, gemuri, dulceþuri ºi produse lactate. “Problema era
cã ai noºtri erau obiºnuiþi cu felurile noastre de mâncare. La

început au mâncat preparate americane ca pe o curiozitate,
dar s-au sãturat repede. De aceea, am început sã facem noi
ciorbele, apoi au început ºi ei, mai ales dupã ce masa era
preparatã de cãtre o societate civilã, care avea bucãtari sârbi
ºi bosniaci. Era o mâncare europeanã ºi gãteau cam cum se
fac mâncãrurile prin Ardeal. Oricum, ce preparau ei, se
putea mânca. Au fãcut ºi niºte supe, dar nu prea le reuºeau.
“Paradoxal, cei mai puþin pretenþioºi erau francezii! Ei
mâncau tot ceea ce li se punea în tavã, pentru cã fãceau
parte din grupurile care executau misiuni în munþi ºi acolo
trebuiau sã îºi prepare singuri hrana. Puþinele mese pe care
le serveau la cantinã erau foarte bune oricum ar fi fost
preparate, pentru cã, faþã de ceea ce mâncau în misiune,
orice mâncare cât-de-cât europeanã era mai bunã”.

Ciorbã de burtã à la Kandahar

Caporalul Gelu STANCIU a avut ocazia sã prepare o
ciorbã de burtã mai puþin obiºnuitã. În pauza dintre mese,
atunci când terminau de gãtit, se întâlneau, la o cafea ºi o
ºuetã, cu colegii lor din alte armate.
Într-o zi l-au invitat pe un bucãtar civil american, ajutorul ºefului lor de salã. Îl mai invitaserã de câteva ori sã
serveascã masa cu ei, pentru cã, în bucãtãrie era ºi un
aragaz cu butelie, la care bucãtarii îºi mai “fãceau de
lucru”. “Într-o zi am preparat ciorbã de burtã dar, în loc de
burtã, pentru cã nu aveam, am pus carne de curcan. În rest
- toate ingredientele: oþet, usturoi, smântânã. I-am spus cã
este o mâncare specific româneascã, ºi l-am rugat sã guste.
Nu mâncase niciodatã ºi era curios sã afle cum se
pregãteºte. I-am spus cã se foloseºte burtã de vitã sau de
oaie, plus celelalte ingrediente. A gustat o lingurã-douã, iam mai pus apoi încã o porþie ºi, la sfârºit, ne-a întrebat de
unde poate sã facã rost de burtã. Atunci i-am spus: “Te duci
la tine în cantinã ºi îþi iei curcanul din frigider!””.

La cules de mine, în Afganistan

Când merge în tabãrã toatã cercetarea brigãzii, geniºtii
ºi chimiºtii nu pot sta de o parte. Aºa se face cã, la Cheia,
l-am întâlnit pe militarul angajat cu contract TÃBÃCARU.
Are gradul de caporal, este genist, încadrat la o grupã de
cercetare specificã acestei arme. Dupã ce “deplantase”
câteva mine antitanc ce ar fi trebuit sã le facã viaþa grea
pãdurarilor care ar fi intenþionat sã meargã spre cabana
Buzoianu, tocmai descoperise cã nici podeþul peste un firav
afluent al Teleajenului nu este în regulã - ºeful sãu îl “aranjase” de cu searã - iar el începuse, cu calmul exasperant al
geniºtilor, procedurile de înlãturare a amorselor. Dupã ce a
terminat (cu meticulozitate) operaþiunea, de parcã bucãþile
galbene de plastic, inerte, ar fi stat sã sarã în aer din clipã
în clipã a avut câteva minute ºi pentru mine. Nu mare mi-a
fost mirarea când am aflat cã, doar cu jumãtate de an în
urmã, mai avusese de- a face cu astfel de “jucãrii”. Însã
acelea fuseserã reale, ºi erau acoperite de nisipul deºertului
afgan.

Mine ca ciupercile

Aºa am aflat cã, toþi camarazii din grupa sa au fost în
Afganistan, unde executau misiuni de patrulare, de cercetare ºi de scotocire. “Fiind pionier cercetaº trebuia sã
demasc minele din teren, de pe drumul pe care mergeam”.
Le gãsea, le marca, dupã care cãuta o varientare pentru
drum. “Altceva nu mai fãceam, pentru cã veneau echipele
EOD ale americanilor ºi le distrugeau”. Povesteºte simplu,
de parcã ar relata ultimele peripeþii din piaþa de zarzavat.
În Afganistan sunt trei elemente omniprezente: soarele,
praful ºi vântul. Asemenea valurilor mãrii, nisipul deºertului, mânat de vântul fierbinte acoperea ºi descoperea
minele. “Când gãseam câte una ne opream, iar eu treceam
la cercetarea terenului pentru cã, asemenea ciupercilor,
unde apãrea o minã, trebuia sã mai fie ºi altele. Eram doar
câte un pionier-cercetaº care fãceam lucrul acesta.”

Câmpurile de mine
sunt la ele acasã

De parcã nu aº fi ºtiut ce înseamnã astfel de misiuni,
chiar dacã “numai” marca acele dispozitive aducãtoare de
moarte, am reuºit sã pun o întrebare “hazlie”: “Care misiune a fost cea mai grea?” Mã aºteptam la un zâmbet de
superioritate sau la un reproº mascat, însã m-am lovit din
nou de acelaºi calm genistic, enervant. “Misiunile nu au
fost grele, atâta timp cât m-am instruit pentru aºa ceva.
Pentru noi nu a fost ceva deosebit, am executat procedurile
ca la instrucþie. De fapt, cu timpul te obiºnuieºti. În Afganistan, câmpurile de mine sunt le ele acasã; era imposibil sã
nu vezi una, oriunde te-ai fi uitat.”
Erau acolo aproape toate tipurile de mine: MAT 62 B,

MAI 2, MAI 6 ºi enumerarea a continuat cu mai multe
tipuri ale cãror denumire deja nu mai are o foarte mare relevanþã. Însã, povesteºte el mai departe “acolo viaþa este
riscantã chiar ºi fãrã mine, pentru cã atacurile talibane sunt
sãptãmânale; eram într-o permanentã stare de rãzboi”.

La o furtunã de nisip, cerul se face roºu,
de parcã s-a
ar aprinde

În privinþa adaptãrii la clima afganã, deºerticã, militarii
focºãneni au avut ºansã, deoarece au plecat din þarã pe 14
ianuarie, când acolo erau temperaturi de “numai” 25-30 de
grade Celsius. “Adaptarea la climatul afgan am fãcut-o
“din mers”, pentru cã temperatura creºtea lunã de lunã ºi
am ajuns ca, în ultima perioadã, sã putem suporta temperaturi de peste 60
de grade Celsius.” Cel mai
mult l-a impresionat prima furtunã de nisip.
Ascultându-i
povestirea, în
minte mi se
derulau scene
dintr-un film
science-fiction.
“Când vezi pentru prima datã o
astfel de furtunã,
þi se pare ceva
groaznic. Tot
cerul se aprinde,
este roºu, ºi se
vede din depãrtare cum vine, ca o fiinþã uriaºã. Este ceva ca
în filme... apoi totul te învãluie ºi nu mai vezi nici la doi
metri în faþa ta. Noi aveam ochelari de protecþie, însã nisipul era atât de fin, încât intra peste tot.”

Din nou acasã

Vede albul zãpezii ca ºi cum s-ar fi trezit din vis ºi
spune din nou, la fel de calm: “Acum am ajuns acasã ºi
facem instrucþie la fel ca la început, nu o tratãm cu superficialitate. Am rãmas la fel”.
Îl întreb ce vrea sã facã în continuare pentru cã, dupã
ceea ce mi-a povestit, în ochii mei are deja prestanþa unui
cosmonaut abia sosit de pe Marte: a vãzut tot ceea ce se
poate vedea într-o viaþã de om. “Fac ceea ce îmi place ºi
încerc sã lucrez cât mai bine. Vreau sã cer mai mult de la
mine ºi mã gândesc chiar la o carierã de subofiþer.”
Paginã realizatã de maior Dragoº ANGHELACHE
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Pentagonul va folosi dispozitive robotizate în Irak
Armata americanã intenþioneazã sã recurgã, în cursul acestui
an, la echipamente robotizate, pe
care le va trimite în Irak, pentru a
sprijini rãzboiul antiterorism,
relateazã The Guardian, în ediþia
electronicã de luni.
Începând din martie sau
aprilie, Pentagonul va trimite în
Irak 18 astfel de roboþi înarmaþi,
într-un moment în care este confruntat cu oboseala militarilor
aflaþi în misiune, cu numãrul tot
mai mare al victimelor din rândurile trupelor americane ºi cu
întrebãrile tot mai insistente ale
opiniei publice privind durata
misiunii din Irak.
Roboþii - denumiþi Swords
(Special Weapons Observation
Reconnaissance Detection Systems) - sînt departe de imaginea
androizilor creatã de cinematografie, fiind, în realitate,
echipamente modificate pentru
eliminarea bombelor, folosite în
mod curent în Irlanda de Nord ºi
în Irak pentru detonarea explozibililor.
Montate pe ºenile, dispozi-

tivele sînt echipate cu arme automate standard, care pot trage
între 300 ºi 350 de proiectile pe minut. Tirul este
reglat de un militar, prin intermediul unei camere
video.
Roboþii au fost evaluaþi la un cost de 2 milioane de dolari, iar utilizarea lor are numeroase
avantaje faþã de folosirea unitãþilor militare - nu

necesitã hranã, pot fi împachetaþi ºi depozitaþi între misiuni ºi nici
nu sînt afectaþi de problemele psihologice umane. În plus, echipamentele au performanþe de tir mult mai bune decât media în rândurile militarilor. Dispozitivele, produse de o companie din
Massachusetts, sînt primele dintr-o generaþie de echipamente militare, urmãtoarele fiind Future Combat System de la Lockheed
Martin, care includ un vehicul pe ºase roþi, de 2,5 tone.

Achiziþiile de armament
ale UE, decise pe baza
unui proces colectiv

Noul director executiv al Agenþiei Europene pentru Apãrare, Nick Witney, a avertizat cã guvernele
þãrilor UE nu vor mai putea, în viitor, sã favorizeze
companiile naþionale în cazul achiziþiilor majore de
armament, informeazã Daily Telegraph, în ediþia
electronicã de luni.
Witney a afirmat cã este necesar un proces
colectiv de luare a deciziilor în privinþa armamentului þãrilor europene, dupã ce unitãþile militare aflate
sub comanda UE au devenit o realitate pe teren.
“Existã un amplu consens în privinþa faptului cã
programele de achiziþie nu mai pot fi elaborate
numai pe baze naþionale”, a declarat el.
Witney considerã cã proiectul armatei europene

este acum “real ºi tangibil”, fãcând referire la
Bosnia, unde 6.000 de militari europeni au preluat în
decembrie, sub culorile albastru-auriu ale UE, misiunea de menþinere a pãcii asiguratã pânã atunci de
NATO.
El a declarat cã discutã cu miniºtrii Apãrãrii din
þãrile UE un cod de conduitã conform cãruia, în
unele domenii, “norma generalã va deveni competiþia, chiar dacã nu este prevãzutã de tratat”. Cu
toate acestea, Witney a precizat cã vor fi permise
unele excepþii, iar deciziile guvernelor naþionale vor
fi respectate.
Aceste declaraþii vor provoca reacþii în multe þãri
europene, care acordã uneori contracte de apãrare
majore companiilor naþionale. Statele Unite au solicitat în repetate rânduri þãrilor europene sã îºi sporeascã bugetele pentru apãrare, pentru a îºi putea
asigura singure protecþia în faþa ameninþãrilor
majore.

Primul rãzboi ruso - cecen: 1994 - 1996

LUPTELE DIN GROZNÎI
(urmare din nr. trecut)

Motivele dezastrului

Cecenii aproape cã i-au îngenuncheat pe
ruºi, între 1-3 ianuarie. Un rus, participant la
lupte, a raportat, cum mulþi ofiþeri s-au confesat, cã la începutul lunii, armata rusã era la
un pas de a refuza sã mai execute ordinele
ridicole ale comandanþilor ºi guvernului.
Conform unor rapoarte retrospective, au
fost patru motive principale ale acestui dezastru. În primul rând, armata rusã acþiona
sub restricþii severe, unele auto-impuse iar
altele datorate situaþiei. Regulile de angajare
nu permiteau ruºilor sã deschidã primii
focul, fapt ce a dus la rãnirea sau moartea
multor soldaþi. Mai mult, conform jurãmântului militar aprobat de Elþîn în 1992, soldaþii jurau sã nu foloseascã armele împotriva
propriilor cetãþeni.
Sprijinul militar a fost afectat ºi de
refuzul unor comandanþi de a participa la
atacul coordonat asupra oraºului Groznîi (în
special comandanþii de pe direcþiile vest ºi
est care au refuzat sã intre în oraº). Mult mai
probabil, acest lucru nu s-a întâmplat din
cauza laºitãþii acestor comandanþi, ci mai
degrabã din cauza confuziei, a lipsei sprijinului logistic ºi aerian dupã intrarea în
împrejurimile oraºului - lãsând forþele
descoperite oricãrui atac - fapt ce a fãcut ca
Brigada 131 Infanterie Motorizatã ºi Regimentul 81 Infanterie Motorizatã sã rãmânã
fãrã sprijin, la cheremul cecenilor. Mai mult,
natura a fost potrivnicã forþelor ruseºti. Nu
numai iarna, dar ºi vizibilitatea au fãcut ca
sprijinul aerian sã lipseascã în zilele de 1 ºi
2 ianuarie.
Al doilea motiv a fost acela cã armata
rusã a fost nepregãtitã, neantrenatã pentru
sprijinul imediat. Sã lupþi în asemenea
condiþii, era pur ºi simplu absurd ºi semãna a
condamnare la moarte. Anne Garrels de la
Postul Naþional Cecen de Radio a fost în
subsolul Palatului Prezidenþial ºi a intervievat prizonierii de rãzboi ruºi. Câþiva dintre tinerii recruþi i-au spus cã ei nu ºtiau cu
cine “cãlãtoresc” atunci când au intrat în
oraº, atâta timp cât fuseserã adunaþi împreunã, doar cu câteva zile înainte; ei nu au
înþeles cine împotriva cui luptã; unii dintre
soldaþi credeau cã merg în Groznîi pentru
misiune de poliþie sau pentru impunerea legii
nu pentru a lupta, iar unii dintre ei nu purtaserã niciodatã o armã, muniþie, o hartã; nu
mai fuseserã în alte misiuni. Mai mult, nu se
fãcuserã antrenamente pentru coordonarea
acþiunilor unitãþilor ºi subunitãþilor în luptã în special, cu forþele aparþinând Ministerului
de Interne.
Al treilea motiv: conducãtorii ruºi nu au
fãcut o treabã bunã în pregãtirea zonei acþiunilor de luptã. Înaltul Comandament nici nu
a “sigilat” graniþele nici nu ºi-a luat mãsuri

pentru antrenamente pe scenariile, pe care
Dudaev le-ar fi putut pregãti din timp. Un
general a declarat cã dupã eliberarea câtorva
districte ale oraºului, forþele ruseºti au realizat cã Dudaev organizase o reþea de poziþii
de tragere, un sistem propriu de comunicaþii
ºi structuri ascunse care fãcea misiunea dificilã. În legãturã cu acest fapt, Informaþiile
Militare (GRU) ºi Serviciul Federal de Contrainformaþii au desfãºurat o muncã slabã de
culegere ºi prelucrare a informaþiilor în folosul trupelor fapt care, coroborat cu lipsa de
pregãtire a soldaþilor, a dus la un mare eºec.
Conform unui analist militar, generalii
ruºi, nu numai cã nu au instruit trupele pentru lupta în mediul urban, dar nici nu au tras
învãþãmintele necesare din primul rãzboi din
Golf: nu au distrus principalele centre
administrative, de comandã ºi control ale
cecenilor, sau elementele cheie de infrastructurã. Ei au bombardat case în loc de staþiile
de radio ºi televiziune sau Palatul Prezidenþial.
O idee proastã a fost aceea a vopsirii
turelei tancurilor cu alb pentru a fi uºor identificate de elicopterele de sprijin, când de
fapt nu a fost nici un sprijin aerian, iar
oamenii lui Dudaev au tras asupra
“capetelor albe” þintind cu uºurinþã pe un
fundal gri. Cecenii au luptat în conformitate
cu planurile lor, pe care Ministrul Apãrãrii,
Graciov, le-a considerat inumane, el fiind
singurul, de fapt, care venit cu aceastã
remarcã. De exemplu, el a declarat cã forþele
cecene au organizat atacuri sub acoperirea
“scuturilor umane civile” ºi au avut poziþii
de tragere în spitale, ºcoli ºi apartamentele
din blocuri.
În final, a devenit tot mai clar cã liderii
politici nu au ºtiut cum ºi unde sã întrebuinþeze forþele la dispoziþie, iar cooperarea
dintre aceºtia ºi forþele armate a lãsat de
dorit. Politicienii l-au presat pe Graciov pentru a rezolva situaþia în termen scurt, iar
acesta nu a fost în stare. Starea de confuzie
s-a transmis ºi comandanþilor care ºi-au pierdut autoritatea în faþa subordonaþilor ºi sprijinul populaþiei din zona acþiunilor de luptã.
Generalul Locotenent Leonid Ivashov, un
fost comunist, care a rãspuns de pregãtirea
cadrelor în fostul regim, lucrând încã în Ministerul Apãrãrii, declara: “Operaþiile militare reprezintã ultima opþiune. În primul
rând trebuie luate în considerare mãsurile
de ordin politic, economic etc.
La început, trebuie definite obiectivele
politice ºi cele militare ale operaþiei, precum ºi mijloacele de îndeplinire a acestora,
iar dupã aceea trebuie stabilite forþele necesare, având în vedere o evaluare a forþelor
inamicului, tipul ºi natura conflictului,
inclusiv condiþiile de teren ºi meteorologice…”
Înfrângerea ºocantã din 1-3 ianuarie a

schimbat cursul întregii lupte pentru
Groznîi.

Guvernul încerca
sã ascundã eºecul

(Faza a 2-a
a: 1 - 16 ianuarie)
În ciuda ºocului ºi a pierderilor grele
suferite în atacul din 1-3 ianuarie, lucrul cel
mai grav avea sã aparã pe 4-5 ianuarie ca
urmare a unei aparente retrageri a cecenilor.
Încã o datã, starea de spirit a oficialitãþilor
ruse pãrea sã fie una de optimism. Pentru
început au fost rapoartele care indicau
deplasarea trupelor cecene în afara oraºului
ºi loviturile aviaþiei asupra tancurilor ºi altor
vehicule blindate de luptã ale cecenilor (mai
degrabã asupra celor pe care cecenii le capturaserã în primele patru zile de luptã). Convoaiele cecene, se deplasau pe douã coloane:
una spre sud ºi alta spre sud-est, dar centrul
oraºului Groznîi era sub controlul cecenilor.
De asemenea, au fost raportate deplasãri ale
forþelor cecene spre nord, în încercarea de a
ajunge în Daghestan, dar au fost respinse de
forþele OMON (detaºamente pentru misiuni
speciale), trupele de grãniceri ºi forþele Ministerului de Interne, precum ºi cu ajutorul
sprijinul aerian. Vice-premierul rus,
Yegorov, declara cã pe data de 5 ianuarie
Groznîi va fi cucerit ºi instalat un nou guvern
legitim. Aceastã informaþie era contrazisã de
rapoartele în direct din zona operaþiilor, ale
jurnaliºtilor ruºi care anunþau cã subunitãþile
lui Dudaev controlau strãzile iar multe
unitãþi ruse erau încercuite. Aceste rapoarte
contradictorii indicau faptul cã guvernul
încerca sã ascundã eºecul acþiunii sale.
Cheia rãsturnãrii situaþiei a constitut-o
stilul de conducere, chiar dacã era un stil
dezvoltat ca urmare a eºecurilor. Comandanþii a douã grupãri de forþe au fost înlocuiþi
dupã primele zile de conflict, iar trupele
reorganizate. Noii comandanþi aveau viziuni
diferite asupra conducerii acþiunilor de luptã.
Pentru cei din zona operaþiilor era evident cã luptele vor continua, dar cu un alt
scenariu. Pe data de 6 ianuarie, Agenþia de
ºtiri INTERFAX anunþa cã unitãþi speciale
ale Ministerului Apãrãrii rus au distrus un
grup de comando cecen folosind “elemente
de inteligenþã artificialã”. Aceste elemente
includeau folosirea cercetãrii aeriene cu ajutorul sateliþilor precum ºi a rachetelor aer-sol
ghidate prin TV ºi laser. Conform sursei, nu
a fost pentru ultima datã când asemenea
arme, destinate altor “câmpuri de luptã”, au
fost folosite în Cecenia.
Era evident cã forþele ruse se aflau într-o
situaþie disperatã ºi cã nici mãcar rapoartele
optimiste nu putea schimba situaþia. Televiziunea OSTANKINO informa, pe 7 ianuarie
(în ziua Crãciunului Ortodox, pe rit vechi),
cã luptele erau mult mai crâncene decât în
perioada 31 decembrie – 1 ianuarie ºi cã

întreg oraºul era în flãcãri, împreunã cu
rafinãria ºi alte complexe industriale de la
periferia oraºului.
Radioamatorii din Cecenia transmiteau
informaþii despre trupele ruseºti care permiteau cecenilor sã-i localizeze pe ruºi.
Unitãþile de cercetare ruseºti cãutau prizonierii de rãzboi, în timp ce trupele federale
continuau sã lupte cu grupurile mobile, bine
înarmate, ale cecenilor. Cecenii foloseau
obiective civile pentru a se apãra, cât ºi
canalizãrile ºi conductele de apã pentru a
ajunge pe flancurile ºi în spatele ruºilor. Ei
fãceau capcane pentru tancuri, minau drumurile ºi þineau civili ca ostatici. Tacticile
cecenilor au creat un avantaj moral asupra
“cotropitorilor ruºi”. Ca o contramãsurã,
proiectilele de artilerie ruse cãdeau în oraº
într-o frecvenþã de 15-20 pe minut (conform
unui raport cãtre Duma de Stat).
Un comandant cecen spunea cã, având
85-125 de oameni a apãrat un cartier din
Groznîi, de aproape un kmp. El avea numai
douã aruncãtoare de grenade ºi nu credea cã
ºeful de stat major cecen, Aslan Maskhadov
sã fi avut mai mult de 400 de oameni. Tactica unitãþii sale “era sã tragã asupra inamicului de oriunde, fãrã sã fie vãzuþi undeva. Ruºii nu au ºtiut unde ºi cine este inamicul. Am tras, am distrus, ne-am retras, neam dus acasã ºi am dormit, ne-am întors ºi
am reluat acþiunile de luptã. Nici o organizare sau planificare. Eram vânãtori independenþi”.
În acest timp, jurnaliºtii îi criticau pe
conducãtorii militari ruºi în legãturã cu
informaþiile pe care aceºtia le dãdeau despre
situaþia din Groznîi. Jurnaliºtii se plângeau
cã le era aproape imposibil sã transmitã
informaþii din taberele militare, pentru cã nu
erau lãsaþi sã mergã nicãieri, iar camerele de
luat vederi ºi aparatele de fotografiat le fuseserã confiscate, în timp ce Dudaev îi sprijinea pe reporteri. Aceºtia întrebau cine trebuie sã fie blamat pentru modul de înfãþiºare
a evenimentelor în asemenea condiþii - jurnaliºtii sau comandanþii militari care au
refuzat accesul reporterilor la soldaþii ruºi?
Televiziunea cecenã transmitea în direct
toate acþiunile de luptã, camerele de luat
vederi fiind lãsate sã meargã neîncetat, fãrã
comentarii. Mai târziu comandanþii ruºi
aveau sã recunoascã cã fãcuserã o mare
greaºealã limitând libertatea de miºcare a
ziariºtilor. ªeful contraspionajului, Serghei
Stepashin declara: “am început operaþia în
Cecenia fãrã pregãtirea opiniei publice
asupra a ceea ce urma… ºi aº include ºi
absurda interzicere a jurnaliºtilor printre trupele noastre, în timp ce Dudaev îi invita în
permanenþã”.
(continuare în nr. viitor)

Locotenent-colonel
Marius POTÂRNICHE
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Interviu cu domnul general de brigadã Traian NISTOR, comandantul Brigãzii 1 Logistice

“La sfârºitul anului vom fi în mãsurã sã executãm
transporturi pe întreg teritoriul naþional”

- Domnule general, la 1 februarie a fost
ziua Intendenþei Militare. Cum se vede din
perspectiva comandantului unei mari unitãþi
logistice, aceastã specialitate militarã, la
începutul mileniului trei?
- Asigurarea logisticã constituie una dintre
componentele cele mai importante ale ducerii
acþiunilor militare. De fapt, nu demult, ne-am
putut convinge ce înseamnã asigurarea logisticã a trupelor, iar aici mã refer la rãzboiul din
Irak, când o bunã parte din forþele americane
angajate în conflict au fost nevoite sã îºi
încetineascã ritmul acþiunilor din cauza faptului cã s-a rupt legãtura dintre forþele principale ºi logistica lor. În aceste condiþii, au trebuit sã se opreascã. Deci, de la acest deziderat trebuie sã pornim atunci când gândim
orice acþiune militarã: indiferent dacã este
vorba de pregãtire, de înzestrare, de ducerea
unor acþiuni în diferite teatre de operaþii sau
de perfecþionarea pregãtirii forþelor pe plan
naþional.
Asigurarea logisticii este elementul
hotãrâtor care determinã calitatea ºi posibilitãþile de executare a unor misiuni.
- Corpul 1 Armatã Teritorial a continuat
ºi anul trecut procesul de restructurare.
Unele unitãþi s-au desfiinþat, au fost unele
redislocãri, brigada dumneavoastrã fiind
implicatã activ în acest proces. Ce a însemnat aceasta pentru marea unitate pe care o
comandanþi?
- În compunerea brigãzii avem un batalion
de transport tehnicã ºi materiale. Conform
concepþiei Corpului 1 Armatã Teritorial de

redistribuire a tehnicii militare ºi a materialelor din unele unitãþi în altele, forþe destul
de importante din acest batalion au participat
la executarea unor astfel de misiuni. Pe lângã
faptul cã am contribuit cu un numãr destul de
mare autovehicule pentru transport, am acordat o atenþie deosebitã tipului ºi categoriilor
de tehnicã militarã ºi materiale, întrucât s-au
transportat armament, muniþie ºi alte componente specifice unitãþilor care s-au operaþion-

alizat.
Aceasta a implicat atât organizarea minuþioasã a transportului, cât ºi luarea unor
mãsuri deosebite pentru securitatea acestuia,
în privinþa tentaþiilor care ar fi putut exista din
partea anumitor persoane faþã de natura

bunurilor transportate.
- Cum vã puteþi caracteriza subordonaþii
cu care lucraþi în aceastã brigadã?
- Am gãsit un colectiv sãnãtos, cu oameni
tineri, dornici sã se pregãteascã ºi sã îºi
desfãºoare activitãþile în condiþii bune.
Bineînþeles cã avem ºi probleme; unele de
ordin tehnic, iar altele din punct de vedere al
efectivelor. Însã, organizat ºi cu multã atenþie,
am reuºit ca, pe parcursul anului 2004, sã executãm toate misiunile ordonate de Corpul 1 Armatã Teritorial ºi sã rezolvãm unele
dintre problemele noastre
interne, fãrã a avea evenimente neplãcute.
- Care au fost problemele mai deosebite cu
care v-aþi confruntat anul
trecut?
- Una dintre problemele
cele mai dificile pe care am
rezolvat-o anul trecut a fost
transformarea Centrului 102
Mentenanþã în batalion, concomitent cu preluarea unor
spaþii de producþie care au
existat pe raza municipiului
Ploieºti. Acestea au presupus
analiza fiecãrui element în parte, stabilirea
celor care urmau sã intre în compunerea
Batalionului 102 Mentenanþã ºi punerea la
dispoziþie a celorlalte.
Am reuºit, din punct de vedere al efectivelor, sã operaþionalizãm batalionul; chiar în

aceastã perioadã mai desfãºurãm concursuri
pentru încadrarea cu militari angajaþi pe bazã
de contract, activitate ce se va încheia luna
viitoare. Am reuºit sã respectãm principalele
categorii de utilaje cu care se lucreazã acolo
pentru mentenanþa tehnicii militare ºi a materialelor. S-a întocmit ºi am înaintat spre aprobare planul de producþie pentru anul 2005 ºi
avem perspectivele unei activitãþi normale în
cadrul batalionului. Dupã ce se va termina ºi
încadrarea cu militari angajaþi pe bazã de contract, de care am amintit, putem sã spunem cã,
pe parcursul acestui an, vom realizat planul
de producþie aºa cum a fost conceput ºi aprobat de eºalonul superior.
- Domnule general, a trecut deja o lunã
din acest an timp în care, dupã cum aþi
menþionat, s-au pus bazele conceptuale pentru un an de activitate. Ce va însemna anul
2005 pentru Brigada 1 Logisticã?
- Principala caracteristicã a acestui an,
pentru marea unitate, este lãrgirea sferei de
activitate. Apreciez conform Planului de
restructurare, cã urmeazã sã luãm în subordine douã batalioane de transport. Aceasta
înseamnã cã va creºte capacitatea de transport
a brigãzii; astfel, vom fi în mãsurã sã asigurãm necesarul de transport pentru toate
unitãþile din compunerea Corpului 1 Armatã
Teritorial. Sfârºitul anului ne va gãsi operaþionali, în mãsurã sã executãm transporturi
pe întreg teritoriul naþional.
A consemnat
maior Dragoº ANGHELACHE

Nisa

Reuniunea informalã a miniºtrilor apãrãrii

Palatul Congreselor Acropolis din localitatea
francezã Nisa, a gãzduit începând de miercuri, 9 februarie, timp de douã zile, întâlnirea cu caracter informal a miniºtrilor apãrãrii din statele membre NATO.
Pe agenda reuniunii au figurat aspecte privind relaþia
transatlanticã, situaþia din Irak, misiunea NATO din
Afganistan – pentru o eventualã extindere a numãrului
de echipe NATO de reconstrucþie, de la 19 la 21 - ºi o
eventualã implicare a NATO în procesul de pace din
Orientul Mijlociu, dacã va exista o cerere în acest sens
din partea pãrþilor implicate în conflict. De asemenea,
ministrii de externe au mai discutat pe marginea programului prevãzut pentru summit-ul ºefilor de stat ºi
de guvern din þãrile membre NATO, care va avea loc
la Bruxelles, la 22 februarie. NATO sperã sã poatã
confirma la Nisa extinderea misiunii sale de menþinere
a pãcii din Afganistan.
România a fost reprezentatã la eveniment de o delegaþie a Ministerului Apãrãrii Naþionale condusã de
ministrul Teodor Atanasiu. În cea de-a doua zi a reuniunii, la Muzeul de artã modernã ºi contemporanã din
Nisa, în prezenþa secretarului general al NATO, Jaap
de Hoop Scheffer, ºi a ministrului francez al apãrãrii,
Michele Alliot Marie, s-a organizat o dezbatere cu
tema “Provocãrile noi la adresa Alianþei Nord
Atlantice”, la care au participat tinerii studenþi ai universitãþii din localitate.
Reuniunea informalã organizatã pe Coasta de Azur
a dat miniºtrilor apãrãrii ai NATO ocazia sã ana(urmare din pag. 1)

a multe alte proiecte ale omenirii,
globalizarea se aratã a fi ºi bunã ºi
rea. Ea le-a adus unora beneficii economice ºi a purtat omenirea în era comunicaþiilor globale. Cu toate acestea, s-a dovedit avantajoasã pentru cei bogaþi ºi puternici, nu ºi pentru cei sãraci ºi nevoiaºi. În altã ordine de idei,
în loc sã ofere soluþii la pro-blemele omenirii,
ea a devenit o parte a lor. Inegalitãþile sociale
s-au adâncit, iar frustrarea a crescut. Acum
guvernele lumii se strãduiesc sã exploateze
avantajele globalizãrii, încercând în acelaºi
timp sã-i apere pe cetãþenii þãrilor lor de
aspectele ei negative.
Continentul, planeta, se aflã în schimbare,
sunt dominate de “turbulenþã”, se aflã în
cãutarea unui nou model de civilizaþie. În acest
context, prioritarã este proiectarea “schimbãrii
locale”, prin adecvarea la “schimbarea globalã”, prin afirmarea capacitãþii de a rãspunde

C

lizeze urmãtoarele etape ale misiunii Alianþei de
pregãtire a forþelor de securitate irakiene dupã
alegerile de la 30 ianuarie 2005. “Cred cã, dupã aceste alegeri reuºite, trebuie sã existe mai mult entuziasm
în rândul þãrilor care s-au opus iniþial rãzboiului din
Irak”, a declarat un responsabil al Pentagonului,
fãcând aluzie la refuzul Parisului ºi Berlinului de a participa la misiunea NATO din Irak.
În cadrul întrevederii avute cu secretarul american
al apãrãrii, Donald Rumsfeld, ministrul apãrãrii
naþionale, Teodor Atanasiu, a menþionat cã România
doreºte sã-ºi reorienteze contribuþia la eforturile coaliþiei internaþionale din Irak. Eforturile vor viza, cu
precãdere, susþinerea instruirii ºi echipãrii forþelor
armate irakiene, pentru ca acestea sã fie în mãsurã sã
preia sarcini suplimentare de securitate. Atanasiu a
mai precizat cã industria de apãrare româneascã produce echipamente care ar putea rãspunde solicitãrilor
de înzestrare din partea Irakului, þara noastrã urmând
sã-ºi coordoneze acþiunile, în acest sens, cu SUA.
Rumsfeld a spus cã România s-a dovedit a fi
partener serios al SUA ºi al NATO, apreciind cã cele
douã þãri vor dezvolta atât relaþiile bilaterale în cadrul
Parteneriatului Strategic, cât ºi cooperarea în cadrul
Alianþei Nord-Atlantice.
Atanasiu ºi Rumsfeld au discutat, de asemenea,
despre transformarea NATO ºi despre aspecte ale participãrii celor douã þãri la lupta împotriva terorismului
în teatrele de operaþii din Afganistan ºi Irak.

facere ºi forþa de muncã ieftinã.
Occidentul are douã preocupãri în zona caspicã: accesul cât mai larg la resursele
energetice (petrol ºi gaze) din
regiunea Mãrii Caspice ºi
controlul cât mai eficient al
focarelor de fundamentalism
islamic din þãrile Asiei Centrale. Aºadar, coasta de vest a
Mãrii Negre ºi aeroporturile
din regiune capãtã o nouã

Marea Neagrã

“Golful Persic al viitorului?”

optim la provocãrile viitorului.
Rãspunsurile ºi soluþiile tuturor problemelor vor trebui sã îmbunãtãþeascã consistenþa securitãþii globale, ºi aºa destul de complicatã.
Odatã cu sfârºitul conflictului bipolar ºi cu
dezintegrarea U.R.S.S., concepþia geopoliticã
globalã a intereselor americane a suferit ºi ea
mutaþii de esenþã.
Începutul secolului XXI se caracterizeazã
prin declanºarea unei mari “bãtãlii pentru
supremaþia mondialã”, care se va desfãºura pe
parcursul mai multor ani sau chiar decenii.
Esenþiale în aceastã confruntare sunt problemele economice – respectiv accesul la
resursele de materii prime, la pieþele de des-

importanþã ºi, pentru prima oarã, de la Rãzboiul
Crimeei, Marea Neagrã a redevenit un spaþiu
geostrategic de importanþã globalã.
În toatã aceastã “ecuaþie în miºcare”, ce
conþine ingredientele unei afaceri strategice
(petrol, politicã, apãrare), România ar putea sã
ajungã în mijlocul unui aranjament care sã-i fie
benefic, în special din punct de vedere economic.
Importanþa geopoliticã ºi geostrategicã pentru noi, a axului Marea Neagrã – Dunãre – Main
- Rin, este datã de valoarea de obstacol major,
de faptul cã scurteazã de trei ori ºi jumãtate drumul între nordul Europei ºi sudul Asiei, precum
ºi de faptul cã simplificã problema transportului
european ºi uºureazã aprovizionarea cu energie

electricã. Nu trebuie neglijatã nici valoarea
Dunãrii ca aliniament ºi direcþie strategicã,
incluzând rolul afluenþilor, al sistemelor
hidrotehnice, al canalelor ºi lucrãrilor de artã
aferente.
Marea Neagrã are ºansa extraordinarã de a
fi transformatã în “Golful Persic al viitorului”,
iar diplomaþia româneascã trebuie s-o valorifice. Nu pot fi evitate marile schimbãri, iar una
dintre ele constã în transformarea acesteia întro zonã de legãturã între Europa ºi Asia Centralã.
Spaþiul riveran Mãrii Negre – o regiune ce
tinde sã devinã un tronson de primrang pentru
întreaga Europã – este, în acest context, un pol
de interes, zonele limitrofe aflându-se la intersecþia traseelor folosite de “actorii” acestor
activitãþi. De asemenea, poziþia regionalã a
acesteia trebuie privitã ºi din perspectiva
ameninþãrilor migraþiei clandestine, a traficului
de carne vie ºi a celui cu droguri, a crimei organizate transfrontaliere.
Bazinul Mãrii Negre a fost “redescoperit”,
iar natura evenimentelor relevã faptul cã securitatea sa nu mai poate fi privitã ca un element
naþional; riscurile sunt de naturã din ce în ce
mai neconvenþionalã (ºi, automat, implicã
reacþii), iar statele democratice se vãd obligate
sã facã front comun în faþa acestora.
Aderarea României la NATO înseamnã
reluarea formalã a procesului de modernizare /
occidentalizare, declanºat în urmã cu aproape
douã secole ºi întrerupt brusc la finele celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Occidentalizarea
þãrii noastre are loc împreunã cu cea a Occidentului.
Maior Ion PAPALEÞ
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Cercetaºii focºãneni -

Supravieþuire în Munþii Ciucaº
Ca în fiecare iarnã, cercetaºii merg aproape douã sãptãmâni la munte, pentru instrucþia specificã. Anul acesta,
cercetaºii focºeneni au plecat la Cheia, în munþii Ciucaº.
O zonã nouã pentru ei, care erau obiºnuiþi sã îºi facã
taberele în Munþii Vrancei.

Cu schiurile prin rotaþie

Începutul lui ianuarie nu a fost prea darnic cu zãpada.
Câþiva fulgi anemici reuºiserã sã aºtearnã un strat subþire,
pe care vântul o împrãºtiase aproape instantaneu. Totuºi, la
munte, situaþia era
puþin diferitã. În
vãile unde soarele
pãtrunde mai greu,
iar vântul nu poate
sufla cu toatã tãria,
zãpada se aºternuse
destul de consistent,
pentru ca cercetaºii
sã poatã executa
instrucþia pe schiuri.
Totuºi, condiþiile de pe Ciucaº, nu
l-au dezarmat pe
ºeful cercetaºilor,
domnul locotenentcolonel Iulian GRIGORAª, dimpotrivã, dumnealui a considerat cã “Terenul ºi iarna ne-a oferit condiþii prielnice
pentru desfãºurarea instrucþiei conform planului cu temele
specifice de cercetare. Pentru cã nu am avut decât o pârtie
– continua dumnealui, ziua de instrucþie a fost împãrþitã în
aºa fel încât sã executãm instrucþia pe schiuri cu toþi militarii”.
Aceasta înseamnã cã, în timp ce unii militari executau
instrucþia tacticã sau alte teme de specialitate, o subunitate
era pe pârtie, la instrucþia pe schiuri. Chiar dacã pârtia
aleasã nu punea probleme unui militar cât-de-cât deprins cu
schiul, începãtorii se distingeau imediat, pentru cã erau cei
care stãteau cel mai mult pe pârtie, însã cu capul în zãpadã.

Supravieþuire la Cheia

Una dintre temele incluse în pregãtirea de specialitate a
cercetaºilor este traiul ºi lupta în condiþii de supravieþuire.
Or, condiþiile din Ciucaº erau prielnice pentru o astfel de
temã. Pentru a rezista în munte, pe timp de iarnã, una dintre principalele condiþii este sã ai un adãpost cât mai bun.
De aceea, domnul locotenent-colonel GAVRILAª a þinut ca
toate subunitãþile de cercetare, inclusiv geniºtii ºi chimiºtii,
sã îºi construiascã propriul adãpost ºi propriul post de
observare. Ca de obicei, geniºtii, cum ajung undeva, încep
sã sape. ªi-au fãcut un post de observare la marginea
pãdurii, pe care l-au mascat cu plasã, dupã care au identificat o porþiune mai abruptã de teren, feritã din trei pãrþi de
vânt, unde ºi-au amenajat un adãpost. Într-adevãr, nu arãta
ca un hotel de cinci stele, însã, la nevoie, puteai rãmâne o
noapte acolo. Am observat cã nu aveau amenajate locuri de
dormit, ci numai un soi de policioare, sãpate în pãmânt –
am mai spus, geniºtii sapã tot timpul, ca ºi castorii – asemenea unor bãncuþe. Atunci când mi-am exprimat
nedumerirea, rãspunsul genistului a venit prompt: “La
noapte nu o sã avem vreme de somn, pentru cã o sã
tremurãm tot timpul!”
Am pãtruns mai adânc în pãdure, unde cercetaºii locotenentului Daniel CÃRUÞ îºi organizaserã un loc de
rãmânere. Fost comandant de grup de cercetare prin
paraºutare, locotenentul CÃRUÞ îºi amenajase un bivuac
dupã toate regulile artei cercetãºeºti. Un adãpost confecþionat din brazi cãzuþi, cãptuºit cu foi de cort ºi cetinã.
Totul confecþionat numai cu materiale din zonã, fãrã a
folosi nici un cui. Înãuntru o vatrã în care se face focul
iarna, cu un “horn” – în fapt un ºanþ sãpat în mal ºi acoperit cu crengi ºi cu muºchi de pãmânt – al cãrui capãt era mascat printr-un grãtar de cetinã care sã risipeascã fumul. Sacii
de dormit din dotarea cercetaºilor completau decorul.
Ceva mai departe focul care ardea mocnit în vatrã (deasupra lui atârna nelipsitul proþap cu ceaunul) era confecþionatã, din foaie de cort, o afumãtoare. Buºteni din
trunchiuri de brad cãzuþi în pãdure fuseserã tãiaþi ºi folosiþi
pe post de scaune în jurul vetrei, iar flacãra focului era mascatã printr-un parapet de cetinã dispus cam la un metru de
vatrã. Locotenentul Daniel CÃRUÞ a þinut sã îmi prezinte
ºi o “capcanã pentru inamici”, perfect funcþionalã dealtfel,
amenajatã cu materiale din zonã, pe care ulterior a dezafec-

tat-o “ca sã nu facã victime”. O altã creaþie cercetãºeascã a
fost capcana cu laþ pentru pãsãri. Pe aceasta o ºtiam, o folosisem ºi eu în perioada când fusesem cercetaº, însã – cel
puþin la mine – “schema” nu funcþionase ºi, de bazã, erau
tot gâºtele localnicilor care se mai înecau din când în când
la baltã. Trebuie sã recunosc, la partea de design, locotenentul CÃRUÞ reuºise sã mã uimeascã, însã, la cât umpluse
pãdurea de fum, am mari îndoieli cã ar fi prins ceva în capcane.
Locotenentul Ilie MELINTE primise ordin sã îºi amenajeze locul de rãmânere în altã zonã, cam la o jumãtate de
kilometru depãrtare. El a fost mai norocos, pentru cã gãsise
un brad mare, doborât de furtunã, iar rãdãcinile sale constituiau un excelent perete pentru un adãpost. Lor nu le-a mai
rãmas de fãcut altceva decât sã punã câteva bârne de brad
pe care copacii cãzuþi din pãdure le ofereau din belºug ºi sã
le acopere cu cetinã ºi cu foi de cort. Soba pe care o amenajaserã înãuntru avea un tiraj destul de bun ºi, pentru a
mãri capacitatea caloricã a “instalaþiei”, puseserã deasupra
ºi o lespede de râu. Aceasta, dupã ce s-a încins dãdea cãldurã la fel ca teracota. Chiar dacã nu avea afumãtoare –
lucru inutil dealtfel pentru cã la tema de supravieþuire
nu se urmãrea procurarea hranei ci numai confecþionarea adãposturilor – locul de rãmânere al cercetaºilor lui MELINTE era funcþional. Vatra pentru
foc parcã era sãpatã cam adânc iar proþapul pentru
ceaun era prea înalt, ceea ce avea sã îi dezavantajeze
pe timpul nopþii.

“Dormiþi liniºtiþi, FNI vegheazã”

Dupã cum spunea ºeful cercetãrii de la Brigada
282 Mecanizatã, domnul locotenent-colonel Iulian
GRI-GORAª, la tema de supravieþuire – care s-a
întins pe durata a douã zile – s-a urmãrit numai construirea de adãposturi specifice zonei montane, iarna.
“Le-am spus cã vor rãmâne peste noapte în ele, ca
atare sã fie atenþi cum le construiesc. În funcþie de
starea vremii vom hotãrî dacã vor dormi în ele sau nu.
Preventiv, am schimbat meniul pentru searã, de
comun acord cu reprezentantul firmei care face
hrãnirea. În loc de macaroane, avem piure cu fripturã.
Astfel, cercetaºii vor avea asupra lor raþiile de carne
ºi de cartofi; cu ce ºi-au mai adus de acasã îºi vor
pregãti masa de searã în locurile de rãmânere.”
Cu puþin timp înainte de lãsarea întunericului, am
pornit din nou, împreunã cu domnul locotenentcolonel GRIGORAª cãtre locul de rãmânere al locotenentului Ilie MELINTE. Ceea ce observasem de pe timp de zi,
se ade-verise pe timp de noapte. Vatra prea adâncã ºi proþapul prea înalt îi obligaserã pe cercetaºi sã facã un foc mare
pentru aºi prepara hrana. Nu numai cã flacãra îi demasca de
la depãrtare, în ciuda parapetului de cetinã pe care ºi-l confecþionaserã, dar ºi locul de rãmânere era luminat ca Piaþa
Universitãþii. ªtiind cã, peste o orã trebuiau sã plece în
incursiune la locotenentul CÃRUÞ, cercetaºii lui
MELINTE fãcuserã un foc mare ca sã grãbeascã prepararea
hranei. Era o greºealã care, ceva mai târziu putea sã le fie
“fatalã”.
Se întunecase deja ºi ne-am îndepãrtat cam la cincizeci
de metri de
locul
lui
MELINTE,
rãmânând în
aºteptare. Domnul locotenentcolonel GAVRILAª voia sã
urmãreascã
modul de acþiune deoarece,
aºa cum nu se
a º t e p t a
MELINTE, el
urma sã fie “victima”,
iar
CÃRUÞ
–
“prãdãtorul”.
Mi-a
atras
atenþia o miºcare nefireascã
din spatele unui
brad, la vreo douãzeci de metri de noi. În lumina lunii,
chiar dacã pãdurea era plinã de umbre înºelãtoare, am distins conturul unei staþii radio “la purtãtor”. Nu putea sã fie

decât unul dintre observatorii lui MELINTE. L-am rugat pe
domnul locotenent-colonel sã plecãm spre punctul de conducere al exerciþiului, pentru a nu-i demasca intenþiile lui
CÃRUÞ. Pe drum i-am raportat ce vãzusem, spunând cã,
mai mult ca sigur, cercetaºul ne auzise toatã discuþia ºi i-o
va raporta în cel mai scurt timp lui MELINTE. Zece minute
mai târziu, domnul locotenent-colonel ordona prin staþie:
“Rãmâneþi pe locurile unde vã aflaþi ºi serviþi masa”. La
nici o jumãtate de orã, dinspre locul lui MELINTE se
auzeau focuri de armã ºi explozii de petarde. Reuºise oare
CÃRUÞ sã se infiltreze la MELINTE?
Se pare cã nu, deoarece sistemul de avertizare al locotenentului MELINTE, construit în exclusivitate din materiale
aflate în zonã, funcþionase perfect, dupã cum a recunoscut,
mai târziu, ºi locotenentul CÃRUÞ. “Mã aºteptam la mai
multe baraje, însã cel mai mult mi-a dat de furcã barajul
natural, plus terenul pe care ºi l-a ales. Terenul, cerul senin
ºi luna erau sã ne dea de gol. Cu toate acestea, ne-am
apropiat foarte mult de ei. Costumele la care am mai adãugat elemente de mascare specifice zonei, ne-au ajutat sã fim
greu de observat. În plus, am profitat de neatenþia adversarului;
dacã ar fi
avut o lanternã la îndemânã, ne-ar
fi demascat
pe toþi, atât
eram
de
aproape.”
To t u º i ,
acþiunea lui
D a n i e l
CÃRUÞ a
eºuat. Atacul
sãu a fost
respins.
Poate cã, în
a c e s t e
condiþii,
obþinerea de
date numai
prin observare ar fi fost
mult
mai
profitabilã.
La rândul sãu, locotenentul Ilie MELINTE a recunoscut cã focul prea mare l-a demascat. “Totuºi, cred cã
greºeala mea s-a transformat într-un punct slab pentru ei.
Au prins mai mult curaj ºi nu au mai fost atât de prudenþi
pe cât ar fi trebuit. Nu ne-au mai numãrat pe toþi cei care
eram în jurul focului ºi nu au mai luat în calcul nici vigilenþa pândelor ºi a cercetaºilor din posturile de observare.
În schimb, domnul locotenent-colonel GRIGORAª a reuºit
sã ne pãcãleascã cu mesajul transmis prin radio. A fost ceva
de genul: «Dormiþi liniºtiþi, FNI vegheazã!»”

Instrucþie la modul intensiv

Nu conteazã dacã au fost învinºi sau învingãtori, principalul este cã fiecare a avut câte ceva de învãþat, nu numai
din acel exerciþiu tactic, ci din toatã instrucþia executatã în
tabãrã. Cu douã zile înainte de terminarea taberei, domnul
locotenent-colonel Iulian GRIGORAª spunea cã instrucþia
s-a desfãºurat intensiv, terenul ºi iarna oferind condiþiile
prielnice pentru desfãºurarea instrucþiei specifice, la munte.
“Ca o caracteristicã – explica dumnealui – dintre militarii
pe care îi avem aici, la munte, numai cinci sunt militari în
termen, ceilalþi sunt profesioniºti, angajaþi pe bazã de contract. Însã, din cauza faptului cã, la cercetare, limita de
vârstã este de 35 de ani, mulþi au plecat ori s-au încadrat pe
alte funcþii, iar noi a trebuit sã formãm alþii, noi angajaþi.”
Domnul locotenent-colonel considerã cã tabãra ºi-a
atins scopul, i-a plãcut cum au acþionat cercetaºii, chiar
dacã mai sunt unele lucruri de îmbunãtãþit. “La cei noi mai
trebuie sã insistãm pe formarea deprinderilor de buni luptãtori, iar pe comandanþii de grupe trebuie sã îi mai antrenãm
în darea misiunilor la subordonaþi, mai ales atunci când
acþioneazã independent.” Subunitãþile de cercetare NBC ºi
de geniu, completa dumnealui, s-au descurcat mai greu,
deoarece nu au mai executat teme de supravieþuire. Totuºi,
spunea dumnealui, a fost un început ºi chiar unul bun.
Maior
Dragoº ANGHELACHE
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La dispoziþia
dumneavoastrã

Marþi, 15 februarie 2005, la ora 17.30, în cadrul
Seratei muzicale, la Galeria Artelor, va avea loc
recitalul instrumental “Tinere speranþe”, organizat
de Cercul Militar Naþional în colaborare cu Fundaþia
Culturalã “Remember Enescu”. Recitalul este
susþinut de elevi de la Liceele
de Muzicã “George Enescu” ºi
“Dinu Lipatti” din Bucureºti.
În program, vor fi lucrãri de
Bach, Auber, Beethoven,
Mozart, Chopin, Liszt, Enescu.
Serile culturale de joi vor
avea ca tematicã religia ºi istoria Bucureºtiului. Pe 17 februarie, la ora 17.15, în sala de
cinema,
preotul
Niculae
CONSTANTIN va expune pe
tema “Pecetea darului Duhului Sfânt”, în cadrul
ciclului de conferinþe “Nevoia de credinþã a omului
contemporan”. Pe 24 februarie, la 17.15, tot la sala
de cinema, doctorul în istorie Adrian MAJURU, va
conferenþia în cadrul cursului de istorie “Europa
acasã la ea”. Bucureºti – o geografie umanã”, pe
tema “Bucureºti –garnizoanã. O istorie a <<cetãþii>>
de la Curtea veche la Drumul Taberei”.
Serile culturale se vor încheia cu vizionarea
unui film: 17 februarie – “Juriul” (SUA 2004), iar pe
24 februarie – “Unde vei fi poimâine?” (SUA 2004).
Univers Plastic
La Sala Rondã artista Liana Cristina PUI expune
icoane þãrãneºti pe sticlã, iar la Sala Foaier, Tiberiu
DÃNCILÃ, elev la Liceul de artã “Nicolae Tonitza,
are deschisã expoziþia de picturã pe sticlã “Ecouri
creºtine”. Expoziþiile sunt deschise pânã pe
20.02.2005, zilnic, între orele 10.00-18.00.
Accesul la serile culturale ale Palatului Cercului
Militar Naþional se face pe bazã de invitaþie, iar
acestea se pot procura la telefonul 021-313.86.80
int.136.

Cartea din vitrinã

Periplul lui Baldassare

Bestseller-ul “Periplul lui Baldassare” - traducere
din limba franceza de Ileana CANTUNIARI - inaugureazã, la colecþia “Biblioteca Polirom”, seria de
autor pe care editura o dedicã unuia dintre cei mai
importanþi
scriitori
contemporani:
Amin
MAALOUF.
În anul 1666, an care poartã în sine Numãrul
Fiarei ºi care prevesteºte sosirea Apocalipsei, Baldassare EMBRIACCO, negustor genovez de curiozitãþi, porneºte în cãutarea unei cãrþi rare, “Al o
sutãlea nume”, care ar putea sã aducã izbãvirea.
Periplul lui Baldassare poate fi citit în mai multe
chei: ca un jurnal de cãlãtorie, înfãþiºând în chip fermecãtor lumea Levantului ºi Europa din preajma
anului 1666; ca o carte a cãutãrii mistice, dar ºi a
îndoielii carteziene într-o lume marcatã de fanatism
ºi de bigotism. Nu în ultimul rând, cartea poate fi
vãzutã ca o cãlãtorie cãtre sine, în cãutarea unui sens
al propriei existenþe.
“Amin MAALOUF este, mai întâi de toate, un
minunat povestitor. Romanele sale sunt pasionante ºi
atât de bogate în detalii istorice, încât uneori iþi vine
greu sã crezi cã personajele sale sunt pure închipuiri.
Stilul sãu alert nu lasã
nimic la voia întâmplãrii,
fiind pe gustul cititorilor
de toate vârstele”, se scria
în “Panorama du livre”.
“Domnul Orient”, cum
este denumit în þara sa de
adopþie, Franþa, Amin
MAALOUF s-a nãscut în
1949, în Liban. Romancier
prolific, tradus în peste
douãzeci
de
limbi,
debuteazã în 1983 cu
eseul “Cruciadele vãzute
de arabi”, urmat de “Leon
Africanul”
(1986),
“Samarcand” (1988, pentru care i se decerneazã
Prix des maisons de la presse), “Grãdinile luminii”
(1991), “Primul secol de dupã Beatrice” (1992),
“Stânca lui Tanios” (1993, distins cu prestigiosul
premiu Goncourt), “Scãrile Levantului” (1996),
“Identitãþile ucigaºe” (1998), “Periplul lui Baldassare” (2000, încununat cu premiul Jacques Audiberti-Ville d’Antibes).
La Editura Polirom au apãrut, într-o serie de
autor, romanul “Periplul lui Baldassare” (2004).
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Cuvânt de învãþãturã

Lupta din adâncul sufletului
(continuare din nr. trecut)
Dacã te mai poþi lupta cu celelalte
ispite, chiar odatã intrate în casa sufletului, cu drogul este aproape imposibil.
Spun “aproape imposibil” pentru cã
Dumnezeu suplineºte acolo unde omul
nu mai poate. Existã ºanse ºi sunt
medicamente despre care se spune cã ar
vindeca. Problema este aceastã fricã pe
care, cel care s-a drogat, o datã o are în
sine. Toatã lupta trece din planul exterior în cel interior, în adânc de suflet. ªi
acolo este cel mai greu sã lupþi.
Au fost foarte puþine cazuri de tineri
foarte credincioºi care s-au apropiat de
droguri, pentru cã, în sufletul acestor
oameni funcþioneazã foarte bine frica de
Dumnezeu, pe care Solomon o numea
“începutul înþelepciunii”. Omul care are
teamã de Dumnezeu ºi îºi iubeºte familia, pãrinþii, persoana iubitã, se pãstreazã
într-o stare de relativã cuminþenie. Lui îi
este teamã, îi este ruºine, are o stare de
jenã în a pãcãtui, iar atunci când
sãvârºeºte un mic pãcat ºtie cã este vinovat atât în faþa oamenilor, cât ºi în faþa
lui Dumnezeu. Toate aceste complexe
trãiri sufleteºti îi creeazã o stare de scut,
o stare de apãrare în faþa pãcatului.
Cel care este fãrã de Dumnezeu,
puþin credincios sau departe de rugãciunea Bisericii, se avântã, este semeþ,
curajos, se îndreaptã cãtre pãcat crezând

cã este nemuritor, biruitor, veºnic. Acest
miraj vine din sãnãtatea ºi integritatea
trupului ºi a minþii. În momentul în care
s-a întâlnit cu drogul ºi a cãzut în aceastã
capcanã, totul se prãbuºeºte. Frica
devine teroare, devine incertitudine. Dispare dorinþa de viaþã, interesul pentru
lume, pentru ceilalþi. Totul devine iad.
Pur ºi simplu iad! Iad sufletesc care,
încet-încet transformã ºi trupul tot în
ardere demonicã.
Sunt multe de spus despre aceastã
nenorocire care a început sã ne dea ºi
nouã târcoale cu mare forþã. Cu siguranþã
cã paginile ziarului nu ne permit o abordare mai amplã. Ce vreau sã le adresez
tinerilor noºtri credincioºi, care sunt
interesaþi sã afle lucruri frumoase,
lucruri de înþelepciune? Sã fie interesaþi
în a afla despre Dumnezeu! Vreau sã le
spun cã Dumnezeu îi iubeºte pe toþi! ªi
pe cei care au cãzut în aceastã capcanã ºi
pe cei care s-au ferit de ea. ªi într-un caz
ºi în celãlalt ei au datoria de a-ºi pleca
genunchii în rugãciune. De multe ori
rugãciunea a salvat oamenii de la pieire,
a salvat tinerii de la nenorocire. Sã nu
renunþe la rugãciune! Dacã au pãcãtuit,
sã nu þinã în ei! Dacã s-au apropiat de
droguri, sã meargã cãtre mamã, cãtre
tatã, cãtre comandant, cãtre medic, sã le
spunã ce au fãcut, ca sã îºi ofere o ºansã
de salvare! Noi suntem fiinþe comu-

Anul Enescu

“Un gigant
al Renaºterii”

De la Poema românã (1897) ºi Rapsodiile române (1901)
pânã la Uvertura pe teme de caracter popular românesc (1948)
ºi Vox Maris (1955), compozitorul a parcurs – într-o jumãtate de
veac – toate etapele de prelucrare artisticã a folclorului românesc. Spiritul sãu exemplar de sintezã l-a îndepãrtat de toate
curentele estetice trecãtoare ºi de modelele efemere, mulþi
cercetãtori aflându-se în dificultate când au încercat sã-l clasifice sau sã-l înscrie în vreo grupare. Pentru compozitorul nostru, forma melodicã cea mai apropiatã de simþirea românului a
fost doina. Aici a identificat Enescu nu numai sentimentul particular, neaoº al poporului nostru – dorul -, ci ºi elementele
specifice de limbaj muzical (ritmul parlando rabato, variaþiunea sunetele nontemperate, improvizaþia etc.). Lirismul atât
de caracteristic al creaþiei enesciene îºi are sorgintea în doinã.
Spiritul de sintezã al lui Enescu se reflectã ºi în violonistica
sa, atât de clasicã ºi, totodatã, atât de modernã, atât de perfectã
în tehnicã ºi atât de inovatoare în conþinut. Violonistul român a
umbrit într-o epocã de explozie a virtuozilor de þinutã internaþionalã – pe toþi contemporanii veacului XX, fiindcã a propus

Joi, 24
februarie, la
Slonul literar
al Uniunii
Scriitorilor
Militari va
avea
loc
lansarea
volumului cu
a c e l a º i
nume.
1. Sunt lucruri care nu se schimbã
niciodatã! Era o perioadã când credeam cã
ºi noi suntem la fel! Însã ceva s-a întâmplat... Nu ºtiu nici ce, nici când... S-a
întâmplat aºa... brusc, ....! Ca ºi cum nu sa întâmplat niciodatã...
2. Acum, tot ce îmi doresc e sã þip atât
de tare încât sã mã zgudui sub bãtaia propriei voci... sã mã sfãrâm în pledoaria
aprinsã a propriei voci.
3. Suferinþa... hm... e o boalã incurabilã! Când în sfârºit crezi cã te-ai
însãnãtoºit ºi cã ai aflat, într-un final, fericirea, atunci întâmplarea te loveºte pe la
spate – îþi aminteºte, îþi reaminteºte...
4. Ce se pierde la urma urmei din tot?
Întregul? Golurile îþi permit uneori sã
pãstrezi aer pentru perioadele sufocante!
Cea mai mare laºitate – trãdarea de mine
însãmi!
5. Existã undeva, departe, într-un oraº
mare, un om care duce o viaþã a lui;
cunoaºte lume, cutreierã strãzile, abordeazã alte femei, zâmbeºte, ori þipã... Ce
strãin e gândul cã nu mai e al meu!...
6. În ceaþa pustie, simt cum cazi pe
trupul meu, ninsoare. Se nasc ºoapte pe
care le mai înþelege doar talpa timpului...,
ori, poate, doar urma ei din sufletul meu.
7. Am visat într-o searã cã m-am tre-

nitare, trãim
unii
prin
ceilalþi. Suntem
oameni care,
dupã porunca
lui Hristos, trebuie sã ne
iubim unii pe
alþii. Strigaþi
cãtre ceilalþi, dacã sunteþi în nenorocire!
“Îndrãzniþi!” a spus Hristos “Eu am
biruit lumea!” Îndrãzniþi ºi dumneavoastrã sã le spuneþi celorlalþi dacã aþi muºcat
din aceastã capcanã, ca sã puteþi cãpãta
salvare ºi în lumea aceasta ºi în cea
viitoare!
Cei care nu v-aþi apropiat de acest
flagel ucigãtor, urmaþi sfatul Pãrinþilor
Bisericii: fugiþi când aceastã ispitã vã
apare în cale; nu intraþi în dialog cu ea!
Este prea mare pericolul ºi prea mare
riscul! Nu vã intereseazã sã intraþi în dialog cu aceastã meteahnã aducãtoare de
moarte! Sã ne rugãm împreunã Bunului
Dumnezeu sã ne fereascã de a ne întâlni
cu “moartea albã”! Sã ne rugãm Bunului
Dumnezeu ca 2005 sã fie un an al tinerilor, al fericirii, al iubirii, al pãcii, al
bunãstãrii pentru toþi!
Dumnezeu sã vã pãzeascã în marea
Sa iubire pentru oameni! Amin!
Preot Niculae CONSTANTIN

o nouã esteticã instrumentalã, un stil complex, cu largi
deschideri spre sensibilitatea omului modern. Enescu a
moºtenit tonul generos, amplu, catifelat al “Cordarilor” români,
pe care l-a înnobilat cu uimitoarea sa culturã a stilurilor ºi ºcolilor vienezã, francezã ºi germanã. În sfârºit, sinteza enescianã
ºi-a pus pecetea ºi pe pedagogia sa atât de originalã: nimic
rigid, nimic didacticist, totul pornit de la om, de la elev ºi de la
partiturã, de la textul compozitorului. În timp ce majoritatea
dascãlilor se îngrijeau de poziþii, digitaþii, trãsãturi de arcuº,
Enescu se preocupa doar de muzicã. “Aceasta este deosebirea
dintre un profesor ºi un maestru” – remarca discipolul sãu, violonistul Ivry Gitlis, în volumul Sufletul ºi coarda (Paris, 1980).
Strãlucirea postumã a moºtenirii enesciene se datoreazã
politicii (...) de valorificare a operei precursorilor. Festivalul
internaþional “George Enescu”, tipãrirea integralã a creaþiei,
editarea pe discuri Electrecord a capodoperelor, transpunerea
pe film a principalelor lucrãri ºi montarea de spectacole de televiziune a Poemei române, Suitei sãteºti ºi tragediei lirice
Oedip, care reprezintã nu numai “opera vieþii” sale, ci ºi una
dintre cele mai strãlucite opere ale veacului XX, sunt doar câteva din ultimele realizãri ale amplelor acþiuni întreprinse pentru
impunerea personalitãþii enesciene – temelia de granit pe care a
crescut ºi se înalþã, astãzi, vigurosul edificiu al ºcolii noastre
muzicale naþionale în contextul culturii simfonice europene.
Viorel COSMA
(Marte ºi Euterpe, Ed. Universalia, Bucureºti 1996)

Firimituri de cuvinte
zit din somn!... dar nu era decât îngerul
meu pãzitor care îºi cãuta aripile pe sub
patul meu... În întuneric... tu erai doar
noaptea sufletului meu!
8. Îmi amintesc cum obiºnuiai sã culegi durerea lacrimilor mele ºi sã o dai pe
toatã inimii tale sã o ducã mai departe...
Azi mi-o dai înapoi, întreagã...
9. Ascult, prin noapte, uneori, cântecul trenului... La capãtul ºinei, în garã,
urma mereu sã te regãsesc... Azi, nici nu
mai iau trenul... Ce rost mai poate avea o
garã în care nu te mai aºteaptã nimeni?
10. În lumina palidã a trecutului, mã
reîntorc ºi mã dezvãþ de prostul obicei de
a trãi. Într-un colþ trãdãtor de camerã se
ascunde, încã, tãcerea atingerii tale... Mi
se scurg cuvintele pe piept! N-ai sã revii!
11. Am regãsit toamna în foºnetul
frunzelor, în ploaia lugubrã din parc, în
frigul dintre aºternuturi... ªi e pustiu, iar
pustiul mã înveleºte ca o cãmaºã de forþã,
apoi ca un cãluº... ºi-n cele din urmã îþi zic
cã... am uitat cum sã te ating, ºi am uitat
cum sã-þi vorbesc!
12. Azi mi-am întâlnit îngerul pe
strãzile trecutului... A trecut trist, târâindu-ºi, legate cu o aþã, aripile prin pãmânt.
Abia atunci am realizat cã zborul meu
zdrobit a rupt cerul inimii mele... Prin
crãpãtura lui a invadat frica... “Iubirea,
bibelou de porþelan...”
13. Uneori simþeam cã Dumnezeu
Însuºi ne invidia! Mã gândesc ºi azi ce
singurãtate... sã nu poatã iubi ca noi,
oamenii! De fapt, cred cã iubirea este cea
care face marea diferenþiere între divinitate ºi om! Dumnezeu iubeºte în felul lui
de Atotputernic, iar noi, în stilul nostru
extrem de... muritor!
14. Se spune cã, de cele mai multe ori,
întâmplarea aºazã singurã piesele unui
miracol... Cu tine am învãþat cã vine o

vreme când smaraldele nu mai strãlucesc,
când floarea din geam refuzã sã înfloreascã, când camera de tron a unui rege
devine închisoare... Drumul sufletelor
noastre s-a topit sub ploi acide!
15. Pãºesc în tãcere cu urechea liliacului obstacolele care dorm ascunse în
ascuþiºul pietrelor. De jur-împrejur tãcere.
ªi eu, în mijloc, o jerbã de þipete!
16. Minciunã ºi trãdare... am deschis o
poartã necunoscând-o, sãtulã fiind sã mã
tot uit pe gaura cheii. Acum chiar nu ºtiu
cine a fost asearã, acolo... ªi mi-e atât de
somn! (nu fizic, ci, mai ales, moral).
Sufletul meu tânjeºte dupã odihnã! Sunt
speriatã! Speriatã de mine, cãci minciuna
ºi trãdarea fac acum parte din ceea ce am
devenit! Mi-am pierdut demult inocenþa,
dar ieri am pierdut-o mai mult ca niciodatã!
17. În ºoapta târzie a unui gând, eu
încã mai aºtept! Curând am sã renunþ... ºi
tot eu am sã-þi ies în drum sã-þi culeg rãsuflarea... În îngenunchere strãinã, eu voi fi
vântul ce-þi mângâie trupul!
18. Þi-am sculptat privirea în talpã! Îþi
voi recunoaºte, astfel, oriunde pasul! În
urma ta voi uda pãmântul cu lacrimi... aºa
se vor naºte florile noastre de nu-mã-uita!
19. Îmi enumãr atent bãtãile inimii,
cãutând printre ele o prãpastie în care
sã-mi pierd numele! RENUNÞ! Urmeazã
sã-mi reproºez acest lucru mereu!... Dar
începe sã fie prea târziu... Pentru mine,
întotdeauna, mult prea târziu...
20. ªi n-am sã te uit niciodatã... cãci,
oricum, povestea noastrã fãrã final, va trãi
mereu pe paginile sufletului meu... ca o
flacãrã aprinsã în Cimitirul Eroilor.
Post scriptum: De ce firmituri?
Poate pentru cã asta e tot ce-a rãmas din
noi, iubitule!
Alexandra NUÞU
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Acþiuni întreprinse de România
pentru retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul sãu
(urmare din nr. trecut)

Schimbarea situaþiei
Continuând argumentarea, în scrisoare
se arãta cã „în prezent situaþia s-a schimbat
în mod esenþial” ºi cã „a fost obþinutã o
oarecare slãbire a încordãrii internaþionale.”
Conducerea sovieticã aprecia cã „Republica
Popularã Românã a obþinut mari succese în
construirea socialismului ºi întãrirea de
democraþie popularã. Ea dispune acum de
forþe armate de nãdejde, capabile sã dea o
ripostã provocãrilor imperialiºtilor, sã apere
cuceririle socialiste ale poporului român ºi
sã-ºi aducã contribuþia la cauza apãrãrii
intereselor comune ale lagãrului socialist.”
Este posibil ca, în analiza implicaþiilor
referitoare la retragerea trupelor din România, Uniunea Sovieticã sã fi avut în vedere o
serie de elemente pozitive, cum ar fi fost:
destinderea în relaþiile internaþionale,
îndeosebi dupã normalizarea situaþiei din
Austria, ºi restabilirea relaþiilor cu Republica Federalã Germanã. Dupã cum este
cunoscut, România nu avea graniþe comune
decât cu þãri socialiste, iar cheltuielile de
întreþinere a efectivelor militare sovietice
(la care contribuiau þãrile pe teritoriul cãrora aceste trupe erau dislocate, dar ºi Uniunea Sovieticã) erau mari, tot mai greu de
suportat.
În afara considerentelor arãtate mai sus,
trebuie avut în vedere ºi faptul cã, în acel
moment, Uniunea Sovieticã se situa pe o
poziþie politico-strategicã avantajoasã pe
plan mondial: în august 1957 lansase cu
succes prima rachetã intercontinentalã, prevestind importante modificãri în raporturile
Est-Vest; la 4 octombrie, acelaºi an, Uniunea sovieticã plasase în spaþiul extraterestru primul satelit al Pãmântului. La interval
de numai un an, Uniunea Sovieticã ºi
S.U.A. au început lansãrile de sateliþi cu utilizãri militare. Ca urmare, au survenit
schimbãri în domeniul strategiei datoritã
faptului cã ”rachetele nucleare, aviaþia
strategicã, submarinele purtãtoare de arme
nucleare, armamentul cosmic sunt
mijloacele care permit strategii sã-ºi realizeze obiectivele sale în timp scurt ºi prin
procedee directe, fãrã a mai recurge sau fãrã
a se limita la calea tradiþionalã.” Este, de
asemenea, posibil ca Uniunea Sovieticã sã

fie avut în vedere faptul cã erau create
condiþiile ca, din considerente politicodiplomatice, sã îºi reducã efectivele din
cadrul forþelor terestre convenþionale ºi sã
mute înapoi, pe teritoriul sãu naþional, o
parte a unitãþilor sale instalate în alte þãri,
dupã ce, în prealabil, se asigurase cã aceastã
mãsurã îi aducea foloase politice ºi nu îi
afecta dominaþia în acele þãri ºi pe ansamblu, în cadrul confruntãrii cu statele membre N.A.T.O.
Scrisoarea menþionatã se încheia cu
douã aprecieri din care rezulta cã Uniunea
Sovieticã era hotãrâtã sã rezolve cât mai
repede chestiunea trupelor sale din România. „Dupã pãrerea noastrã – preciza liderul
sovietic – acum nu mai este necesarã
ºederea trupelor sovietice pe teritoriul
Republicii Populare Române (...) C.C. al
P.C.U.S. considerã cã ar trebui sã discutãm,
în timpul cel mai apropiat, problema
retragerii forþelor armate sovietice de pe
teritoriul Republicii Populare Române,
rezolvând-o pozitiv ºi publicând un comunicat corespunzãtor în presa.” Din aceastã
formulare rezultã fãrã echivoc hotãrârea
conducerii politice a Uniunii Sovietice de a
rezolva problema în discuþie în modul preconizat de aceasta. In finalul scrisorii, N.S.
Hruºciov solicita opinia pãrþii române în
problema respectivã.
Rãspunsul pãrþii române a fost transmis
prin scrisoarea din 23 aprilie 1958, semnatã
de Gheorghe Gheorghiu-Dej, rãspuns circumspect, sec ºi, probabil, din dorinþa de a
nu comite vreo imprudenþã, prelua, pânã la
repetare, ideile din scrisoarea trimisã de liderii sovietici. Dupã ce a afirmat cã P.M.R.
împãrtãºeºte pãrerile exprimate în
scrisoarea C.C. al P.C.U.S., rãspunsul românesc aprecia cã: „Þinând seama de împrejurãrile actuale favorabile, suntem de acord
cu propunerea de a se renunþa la staþionarea
mai departe a trupelor sovietice în Republicii Populare Române.”

Hruºciov propune
retragerea din România

La 24 mai 1958 a avut loc, la Moscova,
Consfãtuirea Comitetului Politic Consultativ al Organizaþiei Tratatului de la Varºovia
care a dezbãtut pe larg situaþia internaþionalã. În maniera în care s-a proceda mulþi
ani, vina exclusivã pentru încordarea relaþi-

www.once.ro

SITE - ul Cultului Eroilor

Oficiul Naþional pentru Cultul Eroilor
ºi-a lansat marþi, 1 februarie, propriul sãu
site pe Internet, la adresa www.once.ro.
Site-ul cuprinde informaþii despre aceastã
instituþie recent înfiinþatã, precum ºi despre
aspecte legate de obiectul sãu de activitate:

Mormântul Ostaºului Necunoscut, mausolee, monumente ºi opere comemorative
de rãzboi, cimitire de onoare, Ziua Eroilor
Neamului. În curând, pe mãsura sistematizãrii datelor existente în arhive, site-ul
va oferi ºi o listã a morþilor de rãzboi,
dotatã cu propriul motor de cãutare, pentru
a facilita cercetãrile efectuate de cãtre cei
interesaþi. Exista de asemenea link-uri cãtre
instituþii ºi organizaþii din alte state, al cãror
obiect de activitate îl constituie cinstirea
memoriei eroilor cãzuþi în lupte, precum ºi
protejarea mormintelor ºi a operelor
comemorative de rãzboi.
Mirela ªtefania HODIVOIANU

ilor Est-Vest a fost atribuitã N.A.T.O. ºi sistemului capitalist. În context, au fost fãcute
numeroase propuneri pentru ameliorarea
raporturilor dintre cele douã sisteme socialpolitic mondiale, adoptându-se „Declaraþia”
prin care se propunea realizarea unui pact de
neagresiune între statele membre ale Organizaþiei Tratatului de la Varºovia ºi statele
membre N.A.T.O. ºi s-au formulat propuneri privind reducerea forþelor armate ºi
retragerea trupelor de pe teritoriul altor þãri.
În ampla cuvântare pe care a rostit-o în
cadrul consfãtuirii, N.S. Hruºciov sublinia:
„Ca o altã mãsurã, având drept scop slãbirea
încordãrii internaþionale, guvernul sovietic,
în urma consultãrii cu guvernul Republicii
Populare Române, prezintã, spre examinare,
consfãtuirii problema retragerii trupelor
sovietice care se aflã pe teritoriul Republicii
Populare Române în conformitate cu Tratatul de la Varºovia.” Liderul sovietic cerea
þãrilor occidentale sã se alãture acþiunii de
lichidare a bazelor militare din afara
graniþelor ºi de retragere a trupelor de pe teritoriul altor state. Acestui scop îi corespundea retragerea trupelor sovietice din Republicii Populare Române. ”Acest pas al Uniunii Sovietice – continua N.S. Hruºciov –
poate sã însemne în mod practic începutul
retragerii forþelor armate strãine de pe teritorii altor state ºi sã netezeascã drumul spre
o înþelegere în aceastã problemã între toate
þãrile interesate.”
În cadrul Consfãtuirii, din partea delegaþiei române, a luat cuvântul Chivu Stoica,
preºedintele Consiliului de Miniºtri, care,
între altele, dupã ce ºi-a declarat acordul cu
punctele de vedere expuse în cuvântarea lui
N.S. Hruºciov ºi cu retragerea trupelor sovietice din România, a fãcut o apreciere generalã, spunând cã: „Guvernul Republicii
Populare Române considerã ca deosebit de
importantã propunere U.R.S.S. de retragere
a trupelor sovietice de pe teritoriul þãrii
noastre, propunere coordonatã cu guvernul
nostru, ca o nouã mãrturie a politicii de pace
dusã de Uniunea Sovieticã.” În comunicatul
comun al Consfãtuirii se sublinia: ”Comitetul Politic Consultativ a aprobat propunerea
guvernului Uniunii Sovietice, pusã de acord
cu guvernul Republicii Populare Române,
cu privire la retragerea, în viitorul apropiat,
de pe teritoriul Republicii Populare
Române, a trupelor sovietice, care se aflã

acolo în conformitate cu Tratatul de la
Varºovia.”
Este de observat cã, deºi trupele sovietice staþionau pe teritoriul þãrii noastre, sub
diferite forme, din 1944 ºi nu din 1955,
autoritãþile române ale vremii au acceptat
(formal) punctul de vedere sovietic, potrivit
cãruia trupele sovietice se gãseau în România în baza Tratatului de la Varºovia. Este
probabil cã formula adoptatã era convenabilã sovieticilor, mai întâi, deoarece se
reducea mult timpul de staþionare a trupelor
sovietice în România, apoi prezenþa acestora în temeiul Tratatului de la Varºovia le
asigura o altã bazã juridicã, iar retragerea
apãrea ca o acþiune conformã principiilor
Tratatului. Comentând acest moment cu
prilejul celei de-a 30 aniversãri Organizaþiei
Tratatului de la Varºovia, mareºalul sovietic
Viktor Kulikov a afirmat cã în 1958, Uniunea Sovieticã a retras trupele de pe teritoriul României, care se aflau acolo pe baza
prevederilor Tratatului de Pace cu România,
încheiat în 1947.
Pe baza hotãrârii Comitetului Politic
Consultativ al Organizaþiei Tratatului de la
Varºovia din 24 mai 1958, între Ministerul
Forþelor Armate al României ºi Ministerul
Apãrãrii al U.R.S.S. a intervenit un Acord,
semnat în Moldova, în aceeaºi zi, de generalul Leontin Sãlãjean ºi de mareºalul G.K.
Jukov, privitor la retragerea trupelor sovietice din România. In articolul 1 al Acordului
se prevedea: „Pãrþile contractante au cãzut
de acord cã de pe teritoriul Republicii Populare Române vor fi retrase toate trupele sovietice care se vor afla acolo în ziua semnãrii
acestui Acord, adicã trupele de uscat, forþele
aeriene militare, subunitãþile de apãrare a
raionului maritim al Flotei maritime militare
ºi trupele de transmisiuni care asigurã telecomunicaþiile de frecvenþã înaltã (Ve-Ce).”
Retragerea trupelor sovietice din România
în anul 1958 a avut consecinþe de cea mai
mare însemnãtate pentru evoluþia politicii
româneºti, atât în plan intern, cât, mai cu
seamã, pe plan extern, fãcând posibilã o distanþare progresivã a conducerii de la
Bucureºti de Moscova. Momentul 1958 va fi
urmat de altele, care vor diferenþa ºi mai
mult, în sens pozitiv, poziþia distinctã a
României în cadrul Organizaþiei Tratatului
de la Varºovia.
(Continuare în nr. viitor)

Cristiana MARIN

digitalã de înaltã
rezoluþie a unei picturi,
programul realizat de
Hary FARID, Daniel
ROCKMORE ºi Siwei
LYU, pune în evidenþã
anumite trãsãturi specifice ale artistului,
reuºind astfel sã identifice un tablou fals de
unul ori-ginal.
Acest program se
bazeazã pe studiile
grafologice care demon-

streazã cã fiecare om
are stilul propriu în care
aplicã culoarea cu pensula. Astfel, cei trei
cercetãtori americani au
realizat un model statistic ce caracterizeazã distribuirea liniilor în
imagine. Datele astfel
obþinute sunt proiectate
într-un spaþiu tridimen-

sional sub formã de
puncte. Dacã douã
imagini au o distribuþie
similarã a liniilor,
punctele se vor situa în
acelaºi loc.
Cei trei matematicieni au testat modelul
pe tablouri de Pieter
BRUGUEL ºi pe falsurile cunoscute ale pictorului
flamand.
Punctele tuturor tablourilor originale au for-

mat un grup compact, în
timp ce, la falsuri, acestea erau dispersate.
Acest mod de analizã a
permis ºi distingerea
tuºelor maestrului de
cele ale elevilor sãi întrun tablou realizat de
pictorul renascentist
Pietro Vanucci, din
fotografia alãturatã:

Astfel, în tabloul
“Madona cu Pruncul”
modelul a identificat
patru mâini: una care a
pictat capul 1,2,3 (formând acelaºi grup pe
grafic) ºi celelalte care
au pictat 4,5 ºi 6.
FARID ºi colegii sãi
sunt de pãrere cã metoda lor nu va putea
înlocui ochiul expertului, însã îi va fi de ajutor.

Cearta?!

NU ÎN FAÞA COPIILOR
Pe dumneavoastrã, o ceartã zdravãnã
vã ajutã la limpezirea atmosferei, dar ce se
întâmplã cu copiii?
Pentru copii, poate fi un lucru îngrozitor
sã audã vocile furioase ale pãrinþilor, când
unul e contra celuilalt. Lumea lor pare sã se
nãruie, nu cumva e numai vina lor?
Ne putem aminti cu toþii despre astfel de
situaþii. Chiar ºi în cele mai fericite cãsnicii,
cuplurile nu pot fi de acord asupra absolut
orice. De fapt, disputele sunt o parte naturalã a oricãrei relaþii. Însã, atunci când copiii sunt martori la ele, lucrurile devin adesea
cu mult mai complicate. Unii dintre ei au
vãzut o furtunã între pãrinþi sau au fost martori la furii necontrolate sau violenþã ºi
aproape toþi vãd conflictul ca pe un semn
sigur cã mama ºi tatãl lor sunt pe cale sã se
despartã.
Un specialist în psihologia infantilã ne
spune cã certurile între pãrinþi îi afecteazã
în mod diferit pe copiii mici ºi pe cei mari.
Cei mai mici tind sã devinã extrem de speriaþi ºi adesea cred cã pãrinþii lor þipã ºi
plâng deoarece ei au fost urâcioºi.
Copiii mai mari de obicei sunt capabili
sã se distanþeze mai bine, deºi adolescenþii
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Feromonii organizeazã
activitatea stupului

Matematica
în slujba artei
Prin
asocierea
matematicii la tehnologia digitalã, trei matematicieni au creat o
nouã metodã de identificare a tablourilor pictate
de celebrii maeºtri ai
artei penelului. Aplicarea procedeului este,
în esenþã, simplu:
pornind de la fotografia
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Acest model de organizare socialã care este
stupul de albine nu ar putea acþiona fãrã ajutorul
feromonilor. Aceste substanþe sunt fie iniþiatoare
– ele declanºeazã o acþiune –, fie modificatoare –
caz în care acþioneazã asupra dezvoltãrii
albinelor. Feromonii emiºi de mandibulele
reginei, de exemplu, le împiedicã pe lucrãtoare sã
construiascã în faguri celule regale. O echipã
compusã din cercetãtori francezi ºi americani a
identificat un nou feromon modificator care
regleazã comportamentul lucrãtoarelor.
Oleatul de etil, un ester de acid gras, este molecula care permite lucrãtoarelor – culegãtoare
sã coordoneze misiunile suratelor mai tinere.
Acest feromon – explicã cercetãtoarea franþuzoaicã Isabelle LEONCINCINI, care lucreazã cu
o echipã de americani de la universitatea din Illinois,– permite blocarea dezvoltãrii celor mai
tinere lucrãtoare, care sunt mai întâi menajere,
dupã care devin doici ºi magazinere, abia cãtre
sfârºitul vieþii ajungând la stadiul de culegãtoare.
Atunci când tinerele lucrãtoare sunt hrãnite
cu oleat de etil, ele încep, dupã 3-4 zile, sã plece

la cules – o sarcinã importantã pentru o duratã
de viaþã de 5 la 6 sãptãmâni.
Cercetãtorii sunt de pãrere cã varierea cantitãþii de feromon emise în stup permite sã regleze

diviziunea muncii ºi sã trimitã, dacã este necesarã o cantitate mai mare de nectar, mai multe
culegãtoare în exterior.

Fotografie la minut
pentru electroni

În interiorul atomului,
traiectoria unui electron în jurul
nucleului nu are nimic în comun
cu traiectoria precisã pe care o
ºtim din planºele afiºate în laboratorul de chimie. Traseele pe
care se deplaseazã electronii
seamãnã mai degrabã cu niºte
nori, de unde ºi denumirea de
“nori
electronici”
sau
“orbitali” care, legaþi între ei,
dau naºtere moleculelor. Este

sunt sensibili. Dacã rãzboaiele
între pãrinþi se întâmplã chiar în
perioada în care ei îºi stabilesc
independenþa ºi separarea de
familie, nu vor fi capabili sã se
descurce în acest proces fãrã sã
se certe ºi ei la rândul lor.
Aþi putea crede cã rãspunsul potrivit
este sã nu te cerþi niciodatã în faþa copiilor.
Acest lucru poate fi însã dãunãtor.
Furia, durerea ºi resentimentele neexprimate vor mãcina nervii ºi vor declanºa, în
final, o ceartã cu mult mai explozivã decât
dacã ar fi fost exprimate direct, pe moment.
Iar copiii nu au nevoie sã audã o discuþie
aprinsã pentru a simþi cã ceva nu este în regulã.
Copiii trebuie sã înveþe cum sã aibã dispute ”în siguranþã”. Aºa cã, uneori, vazându-vã cã vã certaþi, poate fi benefic
deoarece îi puteþi ajuta sã înþeleagã cã, deºi
deveniþi furioºi pe cineva, e posibil sã vã
împãcaþi apoi ºi sã ajungeþi la sentimente
mai blânde. Mesajul care trebuie exprimat
este cã mânia e ceva normal.
Este important pentru copii sã-i vadã pe
adulþi cã le place sã-ºi soluþioneze dife-

ceea ce a
reuºit
sã
imortalizeze
pe peliculã
echipa de
cercetãtori
condusã de
cãtre Paul
CORKUM ºi
D a v i d

fotografiile canadienilor au
imortalizat norii electronici ai
unei molecule de azot. Pentru
aceasta, ei au trimis mai întâi un
impuls laser ultrascurt de o femtosecundã (10-15sec) pentru a
îndepãrta un electron ºi a-l
obliga sã intre în coliziune cu
molecula. Aceastã întâlnire a
generat, la rândul ei un flash
laser
care
a
permis
“fotografierea” orbitalilor.
Cu ajutorul acestei tehnici,
informeazã sursa citatã, cercetãtorii sperã sã poatã obþine ºi
imagini tridimensionale a
schimbãrilor suferite de norii
electronici dintr-o moleculã pe
timpul unei reacþii chimice.

VILLENEUVE.
Oamenii de ºtiinþã canadieni
de la National Research Council
din Ottawa au reuºit aceastã performanþã cu ajutorul unui
impuls laser foarte intens ºi
extrem de scurt. Revista
francezã “Sciences et avenir” a
informat, în ediþia electronicã
din 16 decembrie
Selecþie realizatã de
anul trecut, cã
maior Dragoº ANGHELACHE

renþele de opinii. Modul în care pãrinþii
reacþioneazã la ceartã devine model pentru
copiii lor. Dacã dumneavoastrã sau
partenerul dumneavoastrã sunteþi neiertãtori sau îmbufnaþi zile întregi, copiii vor
învãþa acelaºi comportament.
Desigur cã nu este uºor sã te cerþi „în
siguranþã”. Vã puteþi trezi cã trântiþi uºi,
þipaþi sau strigaþi. Adesea, propriile dumneavoastrã sentimente sunt aºa de
copleºitoare încât uitaþi de efectul asupra
copiilor. Spre ruºinea noastrã, tuturor ni s-a
întâmplat sã ne rãstim la ei. Când se întâmplã lucrul acesta, imediat cum v-aþi calmat,
faceþi-vã timp sã discutaþi cu ei.
Cel mai important lucru este sã nu-i laºi
pe copii în necunoºtinþã de cauzã despre ce
se întâmplã. Mai presus de orice, subliniaþi
faptul cã încã vã mai iubiþi partenerul.
O ceartã între pãrinþi poate fi o bunã

ocazie de a arãta copiilor cã disputa nu
afecteazã sentimentele reciproce.
Ce sã le spui copiilor:
Nu încercaþi sã protejaþi copiii pretinzând cã cearta nu a avut loc. Pãrinþii trebuie sã recunoascã sincer cã uneori au dispute.
Explicaþi-le cã adulþii nu se înþeleg întotdeauna între ei ºi nu e nevoie sã intraþi în
detalii stânjenitoare. Spune-þi copiilor cã,
deºi eraþi furioºi ºi supãraþi, acum v-aþi
împãcat.
Lãsaþi-i sã vadã cã sunteþi din nou prieteni, chiar dacã nu aþi fost de acord la un
moment dat.
Întrebaþi-i pe copii dacã îi supãrã sã vã
vadã certându-vã. Aceasta le dã o ºansã sãºi exprime ºi ei sentimentele.
Psiholog LUIZA ANA SERRA

Curierul
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SHOWBIZZ

DE VORBÃ CU PC-U
UL

Greatest hits
R o b b i e
WILLIAMS a
simþit cã este vremea sã-ºi lanseze
albumul “Greatest Hits”. Noul
material, care
conþine o selecþie
a celor mai tari
single-uri:
“Angels”, “Let
Me
Entertain
You”, “Millenn i u m ” ,
“Supreme”, a cam
pus criticii muzicali pe jar!

I- a d a t u n i n e l

SEAL s-a logodit cu Heidi KLUM chiar de sãrbãtori. Solistul de culoare i-a pus inelul pe deget
top-modelului german, în timp ce se aflau în
vacanþã, în Mexic. Perechea a sãrbãtorit evenimentul la o petrecere datã de fiica unui miliardar american. Heidi le-a arãtat tuturor invitaþilor inelul cu
diamant. Celebrul top-model ºi Seal au început sã
se întâlneascã încã din prima lunã a anului trecut, la
scurt timp dupã ce aceasta s-a despãrþit de Flavio
BRIATORE.

Jurãminte
de dragoste

MADONNA ºi
Guy
RITCHIE
ºi-au
reînviat
jurãmintele, într-o
ceremonie secretã
Kabbalah, ce a avut
loc la castelul
SKIBO din Scoþia.
Cei doi au trecut
printr-un an dificil,
în care Madonna a
avut mai multe
cãderi nervoase. La
aniversarea celor
patru ani de cãsnicie, ei ºi-au dãruit unul altuia inele noi, cel primit de
diva blondã costând peste 100.000 de lire sterline.

Fatã
de casã

Gwen STEFANI vrea sã
devinã o soþie ºi o mamã
perfectã. Tocmai de aceea,
solista refuzã sã lucreze
duminica pentru a petrece
cât mai mult timp cu soþul
sãu, Gavin ROSSDALE.
Gwen intenþioneazã sã-ºi
exerseze talentele domestice precum gãtitul sau cãlcatul.

L-a
a prins
la înghesuialã

Fosta soþie a lui Michael
JACKSON, Debie ROWE,
este furioasã pe starul american pentru cã a întârziat
plata pensiei alimentare.
Aceasta l-a ameninþat pe
Jackson cã va depune mãrturie în procesul intentat
pentru molestarea unui
copil, spunând cã va scoate
la ivealã câteva secrete care
vor fi în defavoarea lui. Debie pretinde un milion de
dolari anual pensie alimentarã ºi se gândeºte sã
cearã custodia celor doi copii, Prince Michael ºi
Paris.
Cristina FRATU
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Cyberzone

Programele de dictare nu mai reprezintã
o noutate. Costurile ridicate ale acestor aplicaþii ºi modul greoi de utilizare le-au þinut
însã departe de mulþi clienþi care le-ar fi
gãsit utile. Acum, însã, programele care
recunosc vocea sunt implementate în
majoritatea aplicaþiilor de editare de text.
Cel mai cunoscut program de acest gen,
DRAGON NAT U R A L LY
SPEAKING, a
ajuns la a opta
versiune. Compania ScanSoft a
petrecut doi ani
pentru a perfecþiona tehnologia
de
recunoaºtere a
vocii. Deºi acum
acurateþea lui
este cu 25% mai mare, tot trebuie sã-l mai
“antrenaþi” citind cinci minute un text special conceput. Bineînþeles, programul nu
recunoaºte decât limba englezã ºi nu
funcþioneazã pe MacIntosh, dar existã altceva pentru aceastã platformã.

Bunica cãtre nepoþel:
- Ionuþ, cine a spart
geamul de la bucãtãrie?
- Mama, dar tata e de
vinã, cã s-a ferit de farfurie.

Mac-ul nu a fost uitat!
Sistemul de operare Mac OS X vine cu
unele servicii de recunoaºtere vocalã, dar
acestea nu recunosc texte dictate, ci se limiteazã la navigare ºi comenzi de control al
sistemului. ViaVoice ºi iListen sunt douã
aplicaþii care reparã acest neajuns. ªi ele trebuie antrenate
în
prealabil
ºi, în mod
firesc, trebuie pronunþate ºi
semnele
de punctua þ i e .
Cuvintele
trebuie
pronunþate
aºa cum doriþi sã aparã în versiunea finalã,
pentru cã programul va scrie inclusiv “gânditul cu voce tare”. Nici bãutul sau mâncatul în timpul dictãrii nu sunt agreate de computer, pentru cã orice zgomot va fi transpus
în cuvinte pe ecran.

☺

☺

☺

- Mã vecine, sunt obosit-mort!
- Da’ ce-ai pãþit?
- S-a luat unu’ de sorã mea ºi stãtea
cam la 10 km ºi m-am dus pe jos sã-l
bat.
- Aoleu, ºi te-ai întors tot pe jos?
- Nu, cu salvarea!

☺

- Ai putea sã-mi recomanzi pentru
fiul meu o profesiune în care sã înainteze repede?
- Da. Fã-l ºofer de Formula 1!

☺

- Spuneþi-mi, doctore, e vreo speranþã în ceea ce-l priveºte pe soþul meu?
- Depinde ce speraþi, doamnã!

☺

- Chelner, în ciorbã am un gândac!
- Regret, domnule, dar muºtele s-au
terminat.

☺

4. În unele regiuni tropicale ale globului, bãºtinaºii

- Poftiþi doamnã, cu ce se folosesc de un original “bec viu”. În ce constã el?
5. Unde au apãrut pentru întâia oarã ºireturile
vã putem servi?
- Domnule farmacist, pentru încãlþãminte?
6. Cine a spus: “Cel mai sigur mijloc pentru a nu
soþul meu se crede câine. Nu
aveþi ceva contra puricilor? ajunge pe cineva e a-l invidia: aceasta te þine totdeauna

☺

Doi vecini discutã:

VÂRÂTÃ

A ASCUNDE

VARIETATE

CLARÃ

SUMÃ

ÞINUTURI

DOMOALÃ

INUTIL!

PLÂNGÃTOR

JUSTIFICAT
DESPOÞI
LUGOJANÃ
POLEMIC
A SEMNALA

RECLAMÃ
T.V.

ªPERÞ

FIUL
SECOLULUI

STIL DE ÎNOT
CONTINENT
A ÎNªIRA

☺

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

CERERE

ACEST (POP.)

Ce
multe
bunãtãþi au fost la
cheful lui Popescu
acasã! Þie ce þi-a plãcut mai mult?
- Blonda care stãtea în faþa mea la
masã!

- Întotdeauna când vezi o femeie
☺
O familie avea invitaþi la cinã. La tânãrã ºi seducãtoare uiþi cã eºti însurat?
- Din contrã, prietene! Atunci îmi
masã, mama îi spune fetiþei de ºase ani:
aduc
aminte.
- Vrei sã spui tu binecuvântarea?
- N-aº ºti ce sã spun,
rãspunde fetiþa, timidã.
- Spune ce ai auzit cã a
spus mami mai devreme,
spune femeia.
Fetiþa respirã adânc,
1. Numiþi cea mai mare stalactitã ºi cea mai mare
coboarã privirea ºi spune stalagmitã din lume.
solemn:
2. Cum se numeºte calea feratã situatã la cea mai
- Doamne, de ce naiba mare altitudine?
i-am invitat pe oamenii ãºtia
3. Care dintre literaþii români a fost primul care
la masã?
ºi-a dat seama de talentul lui Camil Petrescu?

- Mami, mami, mã doare aici!
- Atunci aºazã-te acolo.

EVACUAT

Tehnologie împrumutatã
Programele de dictare nu sunt singurele
care folosesc tehnologia de recunoaºtere a
vocii. De curând, Opera Software a lansat o
versiune a browser-ului sãu care poate fi
controlat prin voce. Suita de aplicaþii IBM
Embedded ViaVoice Enterprise Edition permite ºi identificarea omonimelor, astfel
încât utilizatorul sã aleagã varianta corectã a
cuvântului dictat, în cazul cuvintelor care
sunã asemãnãtor.
Partea proastã în cazul tuturor acestor
programe este cã, deºi ieftinite, ele tot costã
foarte mult pentru o persoanã cu venituri
medii. Preþul unei astfel de aplicaþii pentru
dictare este de 100 de dolari.
Cristina FRATU

DE LA LUME ADUNATE...

- Cum aþi învãþat limba englezã?
- Urmãrind lecþiile de la televizor.
- Dupã cum pronunþaþi, se pare cã aþi
avut televizorul defect...

TONÃ (abr.)

ViaVoice este dezvoltat tot de ScanSoft,
dar varianta pentru Mac nu a mai fost
îmbunãtãþitã de trei ani. În schimb, iListen
este adus la zi, versiunea 1.6 pentru Mac
fiind lansatã anul trecut. Aplicaþia are un
serviciu de calibrare a microfonului, care
poate creºte acurateþea recunoaºterii cuvintelor.

A HÃMÃI

pe loc”.
Rãspunsurile testului din nr. 2(166)

1. Hölloch (104 km), situatã în Alpii calcaroºi din
partea centralã a Elveþiei.
2. Angel – situatã în sud-estul Venezuelei pe RioCarrao, subafluent al fluviului Orinoco. Aceasta are
dupã unele mãsurãtori 979 m, iar dupã altele 1005 m.
3. Cea mai micã plantã cu flori din lume este “lintiþa
mãruntã” (wofia arrhisa).
4. Fraþii Metodiu (815-885) ºi Chiril (827-869) au
creat alfabetul chirilic folosit ºi în Þãrile Române pânã
în secolul trecut.
5. Sculptorul italian Antonio Canova (1757-1822),
reprezentant de seamã a neoclasicismului, a fost la
început ucenic cofetar. Modelând un leu de zahãr a stârnit admiraþia specialiºtilor care l-au îndrumat spre artã.
6. S. BÃRNUÞIU (cf. Gândirea pedagogicã, 124125).
Selecþie relizatã de maior Ion PAPALEÞ

DUBLETE!
CUTÃ!
MÂNÃ
SPARTÃ
AIDOMA
A TRANSPORTA

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT

P, T, N, S, D, MÃRINIMOªI, NEMÃSURAT, DOMINATORI, RUDÃ, ACAR, CANI, O, IÞÃ, METALE,
AM, PIRAT, MA, B, CATADICSI, DATE, ESTIC.
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LA ÎNCHIDEREA
EDIÞIEI
Armata a intervenit
în lupta cu nãmeþii
Militari ai M.Ap.N. au intervenit cu autocamioane, autoturbine, tractoare de artilerie, transportoare amfibii blindate ºi tancuri pentru deblocarea drumurilor ºi ajutorarea populaþiei la solicitarea prefecþilor din judeþele Constanþa, Ialomiþa
ºi Vaslui. Intervenþia a avut ca scop deszãpezirea
maºinilor ºi ajutorarea persoanelor aflate în trafic.
Centrul Operaþional de Conducere Militarã a monitorizat permanent situaþia din teritoriu, iar subunitãþile de intervenþie au fost permanent pregãtite
sã acþioneze, la cererea autoritãþilor, potrivit planurilor întocmite pentru astfel de situaþii.
Ministerul Apãrãrii Naþionale a dat curs tuturor
solicitãrilor formulate de autoritãþile centrale ºi
locale.

Apel umanitar
Ministerul Apãrãrii Naþionale a lansat un apel
cãtre personalul militar ºi civil din M.Ap.N. de a
dona bani în scopul ajutorãrii victimelor
calamitãþilor naturale din Asia de Sud-Est.
La aceastã iniþiativã s-a raliat ºi personalul din
Brigada 2 Infanterie Uºoarã “Rovine’’ ºi celelalte
unitãþi militare din garnizoana Craiova, care au
donat bani atât pentru victimele din Asia dar ºi pentru ajutorarea a doi colegi care trec prin momente
deosebit de dificile.
Este vorba despre maistrul militar Cornea
Dumitru din U.M. 01047 a cãrui fetiþã în vârstã
de 3 ani a fost diagnosticatã de cãtre medicii specialiºti ai Spitalului Clinic de Urgenþã pentru Copii
“Marie S. Curie’’, din Bucureºti, cu afecþiunea
“leucemie acutã limfoblasticã’’. Pentru intervenþia
chirurgicalã de transplant de maduvã îi sunt necesari 150.000 euro.
Contul în care puteþi depune orice sumã este:
Banca Comercialã Românã, filiala Craiova: cod
IBAN RO61RNCB 2600000 372360001.
Al doilea coleg, caporalul Badea Traian, are
fiul în vârstã de 14 ani diagnosticat cu “sarcom
ewing membru inferior stang’’. Pentru vindecarea
copilului, medicii au recomandat o intervenþie
chirurgicalã de transplant osos, costul acesteia fiind
de 2000 de euro. Pentru a-l ajuta pe copil, puteþi
depune bani în contul: Banca Româna pentru Dezvoltare, filiala Craiova, agenþia Brazda lui Novac:
Cod IBAN: RO19BRDE170SV14394671700.
Din partea personalului militar ºi civil s-au
strâns 300.000.000 lei (aprox. 8000 de euro), bani
care au fost viraþi în conturi diferite pentru fiecare
situaþie în parte.
Cãpitan Renato NADOLU

Un congresman
republican
îi laudã pe români
O delegaþie românã, aflatã în capitala Statelor
Unite, s-a întâlnit ºi cu congresmanul republican
Joe WILSON, care a salutat relaþiile bune dintre
Bucureºti ºi Washington.
“Sunt foarte impresionat de aceastã întâlnire ºi
mã bucur pentru relaþiile foarte puternice pe care
Statele Unite ºi România le au acum.
Eu am vizitat militarii curajoºi ai României ºi
le-am lãudat serviciul lor din Irak ºi Afganistan.
Am mare încredere cã România ºi Statele Unite vor
lucra împreunã foarte îndeaproape pentru a se
apãra reciproc, pentru a câºtiga rãzboiul împotriva
terorismului, pentru a apãra poporul român ºi
poporul american.”
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Drept Internaþional Umanitar

“S

Lucrãri apãrute sub egida

Centrului de Drept Internaþional
Umanitar al Armatei
de instruire”.
Primei pãrþi i s-a acordat spaþiul cel mai
generos (18 din totalul de 24 de pagini) fiind
structuratã, la rândul ei, pe zece subcapitole:
termeni de referinþã, controlul conflictului
armat, exercitarea comenzii, responsabilitãþile
comandantului etc.
CDIUA mai informeazã cã, sub îngrijirea
instituþiei, au mai apãrut ºi alte lucrãri de specialitate: “Dreptul internaþional cu privire la
conducerea operaþiilor militare ºi statutul unor
arme ºi sisteme de arme” (culegere de tratate
internaþionale) ºi “Manual de drept al rãzboiului pentru forþele armate” (ediþia a III-a).
Lucrãrile pot fi procurate de la sediul
CDIUA, telefon/fax 0244-584107, e-mail
cdiua2002@yahoo.com.

Am primit, la sfârºitul anului trecut, de la
Centrul de Drept Internaþional Umanitar al
Armatei (CDIUA) o broºurã intitulatã “Reguli
esenþiale de drept al rãzboiului”.
Aºa cum aratã ºi titlul, între coperþile acesteia sunt cuprinse
noþiunile de bazã
din
domeniul
DIU care trebuie
sã fie cunoscute
de cãtre comandanþi. Lucrarea
este structuratã în
trei pãrþi mari
privind dreptul
rãzboiului:
“Rezumat pentru
comandanþi”,
“Reguli de comportare în luptã”
ºi un “Program

uplimentul de culturã”, editat de
Polirom în colaborare
cu “Ziarul de Iaºi” ridicã, în
numãrul de sâmbãtã, 4 februarie, o
întrebare cel puþin interesantã:
“Existã o culturã fotbalisticã?”
Revista amintitã a pregãtit cititorilor
un dosar la care participã nume
sonore ale spaþiului public românesc, încercând astfel sã stabileascã
în ce mãsurã fotbalul imprimã valori în societate. Au rãspuns acestei
întrebãri
Radu
COSAªU,
Alexandru CÃLINESCU, Sorin
STOICA, Traian UNGUREANU,
Cristian
Tudor
POPESCU,

Despre cultura
fotbalisticã
Cãtãlin TOLONTAN, Marius
TUCÃ, Alex SAVITESCU ºi
Constantin VICÃ, într-un dosar
realizat de jurnaliºtii revistei.
Referitor la acea culturã fotbalisticã, Radu COSAªU este de
pãrere cã “La noi, cultura fotbalisticã, acea culturã calcisticã, aºa cum
îi zic, frumos, italienii, nu a triumfat
în gazon (de unde gazon?), ci în
gândirea politicã ºi în vocabularul
ei. Ori de câte ori vor sã se facã
înþeleºi de mulþime, de prostime
(în sens sadovenian), politicienii ºi
analiºtii în domeniu recurg - cu cert
succes - la plasticitatea gândirii
noastre microbiste”.
Maior
Dragoº ANGHELACHE

Examenul de bacalaureat -

Proba de limba ºi literatura românã
vizeazã competenþele de comunicare oralã

Media obþinutã la examenul de
bacalaureat reprezintã o emblemã a maturitãþii culturale a oricãrui om care a
absolvit cursurile unui liceu ºi constituie,
de cele mai multe ori, un element decisiv
pentru reuºita lui în carierã. În ultimii ani,
structura examenului de bacalaureat a
suferit modificãri însemnate, datã fiind
perioada de tranziþie traversatã. Începând
cu anul 2003, a fost introdus noul sistem
de evaluare a candidaþilor la proba de
limba ºi literatura românã.
Prin ponderea sa reflectatã prin
prezenþa celor douã probe obligatorii
(oralã ºi scrisã), Limba ºi Literatura
Românã ocupã un loc important în structura exa-menului de bacalaureat. Noul
curricullum liceal pune accent pe latura
formativã a învãþãrii, fiind centrat pe
achiziþionarea de competenþe.
Proba oralã vizeazã competenþele de
comunicare oralã, urmãrind producerea
unor tipuri de discurs (expozitiv, narativ,
argumentativ), exersate în cadrul
învãþãmântului liceal. Primul subiect al
acestei probe, analiza textului (nonliterar)
la prima vedere, pe baza unor întrebãri /
cerinþe este interesant în mãsura în care se
încearcã urmãrirea înþelegerii textului.
Astfel, cerinþe de genul “Precizeazã
mesajul ºi / sau scopul textului” au efecte
stimulatoare pentru demonstrarea gândirii
autonome, reflexive ºi critice. Este utilã,
de asemenea, ºi argumentarea încadrãrii
fragmentelor în stilurile funcþionale adecvate. Nu acelaºi lucru se poate spune,
însã, despre identificarea trãsãturilor generale ºi particulare ale stilului; se observã
accentuarea acestui aspect care apare ca
unul de detaliu, fãrã prea mare utilitate.
Subiectul al II-lea al probei orale este
destinat textului literar. Cele mai multe
subiecte de acest tip cer reproducerea unor
cunoºtinþe sau aplicarea de concepte pe
text. În general, lecturând cerinþele, se
ajunge la concluzia cã formularea este
stereotipã: apare de 17 ori cerinþa “prezintã”, de 27 de ori “ilustreazã”, de douã ori
“prezintã-þi opinia”, “evidenþiazã” sau
“caracterizeazã”. Din câte se pare, nu
întotdeauna între “prezintã”, “evidenþi-

azã” ºi “ilustreazã” diferenþele sunt foarte
mari. Lipsesc însã complet subiectele care
ar presupune realizarea unei conexiuni
între epoci, ideologii culturale sau compararea unor idei ºi atitudini diferite în
dezvoltarea aceleiaºi teme. Oare aceastã
stereotipie în cerinþe nu ar duce la o
stereotipie ºi în rãspunsuri? Acest
fenomen se întâlneºte de altfel ºi la
subiectul I, apãrând de foarte multe ori o
cerinþã de tipul “menþioneazã douã motive
pentru care ai dori / nu ai dori sã citeºti
acest text, sã vizitezi acest oraº” etc. De
asemenea, pentru a se face economie de
timp în pregãtirea candidaþilor, se poate
reduce uºor numãrul de opere literare pentru a putea acoperi toate cerinþele. Exemplu: romanul “Ion” de Liviu Rebreanu
acoperã un numãr mare de cerinþe: “Ilustreazã conceptul operaþional roman obiectiv prin referire la o operã literarã studiatã”, “Prezintã specificul perspectivei narative într-un roman studiat”, “Prezintã
construcþia discursului narativ într-o operã
literarã studiatã prin aplicarea unor concepte operaþionale” etc. (în total 9 cerinþe). Un alt exemplu ar fi cerinþa “Caracterizeazã personajul preferat dintr-un
roman de Liviu Rebreanu” la care rãspunsurile elevilor sunt uniforme: caracterizarea personajului Ion, deºi discutând la
clasã, marea majoritate a elevilor nu au
fost de acord cu modul de comportare al
personajului respectiv, susþinând cã e o
brutã. Astfel, intenþia argumentativã a cerinþei, evidenþiatã prin adjectivul “preferat” poate trece neobservatã. Un element
pozitiv se poate însã remarca în privinþa
modului de apreciere a rãspunsului candidatului: de la admis / respins la sistemul
de notare. Prima variantã, aplicatã la examenul de bacalaureat din 2003, putea fi
dãunãtoare în unele cazuri, generând frustrãri în rândul elevilor buni ºi nefiind suficient de motivantã pentru elevii slabi.
Întrebând un elev de clasa a XII-a, care a
dat examenul de bacalaureat în 2003,
despre sistemul de notare acesta a pãrut
foarte dezamãgit, chiar pãgubit de faptul
cã nu a primit notã; la urma urmei, pe
foaia sa scria “admis”, la fel ca ºi pe foaia

celui care spusese cã Nichita Stãnescu e o
doamnã, dacã o cheamã Nichita.
Proba scrisã cuprinde trei cerinþe.
Prima, notatã cu 40 de puncte, vizeazã
capacitatea de mobilitate a elevului în faþa
unui text necunoscut, aplicând cunoºtinþele asimilate atât la nivelul limbii
române, cât ºi al literaturii. Condiþiile pentru a da rãspunsurile corecte ar fi: atenta
lecturã a cerinþei ºi înþelegerea ei corectã,
pregãtirea individualã de duratã ºi capacitatea individualã de elaborare.
Subiectul al II-lea (10 p.) îl constituie
redactarea unui text cu destinaþie
funcþionalã prin utilizarea unor tehnici de
construire a monologului scris: scrisoare,
cerere etc. Scrisoarea, de exemplu, este
consideratã, în general, un exerciþiu de
compoziþie simplu ºi... desuet. Se spune cã
astãzi nu se mai trimit scrisori, ci se comunicã mai rapid prin telefon sau prin internet. Dincolo de aceste prejudecãþi,
scrisoarea este o compoziþie cu reguli
stricte în care se cautã atât existenþa unor
formule specifice, cât ºi respectarea
pãrþilor unei compuneri ºi a proporþiilor
acestora.
Subiectul al III-lea (40 p.) are ca cerinþã redactarea unui eseu structurat (un
reper general ºi detalieri ale acestuia prin
cinci repere adecvate, privitoare la conþinut). Competenþa de evaluat este
încadrarea unui text literar într-o categorie
precizatã (specia literarã), pe baza caracteristicilor acestuia. Prin acordarea unui
punctaj egal pentru conþinutul ºi
redactarea eseului (20 p.), se urmãreºte
evidenþierea importanþei ce trebuie acordatã, în egalã mãsurã, celor douã componente ale oricãrui act de comunicare, valorificate inclusiv în elaborarea în scris a
unei compoziþii complexe.
Pentru anul ºcolar 2004-2005, atât elevii, cât ºi profesorii ºtiu ce se aºteaptã de
la ei. Programa pentru examenul de
bacalaureat a rãmas aceeaºi ºi se sperã cã
aceastã probã se va materializa într-un
adevãrat examen de evaluare a competenþelor tânãrului, la sfârºitul liceului.
Profesor Mioara ÞURCANU

