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Corespondenþã de rãzboi

O lume uitatã de timp
... Dupã verificarea amãnunþitã a
întregului convoi, la punctul de control
situat la intrarea în camp Phoenix,
obosiþi dupã o noapte de zbor, dar cu
vigilenþa treazã, tãcuþi ºi întrebãtori,
înaintãm în camioanele americane,
printre blocurile de beton.

KAKI 100%

Focºãnenii îºi cunosc meseria
mbrãcaþi în costumele de protecþie, doi chimiºti fac cercetarea NBC la
malul Telejenelului. Anemometru, detector de STL, trusa de steguleþe cu
care tocmai au marcat o porþiune de teren contaminat, totul este pregãtit
ca pentru fotografiere. Dupã cum mã informase cãpitanul Toni ENE, înainte de
a ajunge la Cheia, o mare parte dintre militarii aflaþi aici, în tabãra de instrucþie,
au executat misiuni în Afganistan. Cum, în zona respectivã, ºtiam cã nu se folosise muniþie NBC ºi nici nu avusese loc vreun accident chimic, m-aº fi aºteptat
sã stau de vorbã cu un “pãmântean”, un militar care rãmãsese în þarã. Nici vorbã
de aºa ceva, deoarece caporalul (militar angajat pe bazã de contract) Octavian
ROTARU a fost ºi el, împreunã cu camarazii sãi, departe de plaiurile mioritice,
acolo unde “tropãie cãmila”.

Î

DIN LUMEA MILITARÃ

Rãzboiul viitorului

La începutul secolului XX, înainte ca Lenin sã-ºi elaboreze concepþia despre rãzboi, bancherul polonez Jan S. Bloch a publicat o
analizã nemarxistã radicalã a rãzboiului contemporan. Folosind doar
informaþiile ce stãteau la dispoziþia militarilor din vremea sa, Bloch
a susþinut cã generalii europeni aveau pãreri greºite în privinþa
viitorului rãzboiului. El scria cã “... rãzboiul, în loc sã fie o luptã
directã, va deveni un fel de impas în care nici una dintre armate nu
este capabilã sã ajungã la cealaltã, ambele stând pe poziþii, una în
faþa celeilalte, ameninþându-se, dar nefiind capabile sã dezlãnþuie
o ofensivã finalã ºi decisivã.
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În verde – crud nasc îngeri Poemul
Primãverii
Iar þipãtul din soare rãstãlmãcind tãcere
Colindã-n mãrþiºoare ca sã-nfloreascã merii
Mlãdiþele cu faguri în zumzet de – Înviere...
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a ediþie a Campionatului Mondial
Militar de Ski

ROMÂNIA CEL MAI ACTIV MEMBRU C.I.S.M.

ÎN FIECARE FEMEIE,
SE ASCUNDE O PRIMÃVARÃ

Despre femei, scriem
mai rar decât despre
bãrbaþi. ªi o facem, de
obicei, când se apropie 1
ºi 8 Martie ca sã le
arãtãm cã nu le-am uitat
ºi cã mai ºtim cât le
datorãm pe lumea asta.
Serbãm Ziua femeii la
începutul
primãverii
deoarece acum renaºte
totul. Acesta este anotimpul trezirii la viaþã, iar
femeia
este
precum
primãvara.
Prin
ea
renasc generaþiile, speranþele, visele; prin ea,
lumea nu va pieri nicio-

datã.
De aceea, Arhitectul
Universal a pus, prin
vibraþiile de început, în
fiecare femeie, în primul
rând, sufletul, apoi frumuseþea la chip ºi bunãtatea la inimã. Toate
acestea, le-a completat cu
celelalte daruri care-þi
permit
sã
trãieºti
primãveri permanent:
inteligenþa, munca, speranþa, prietenia, norocul,
pasiunea ºi curajul. Le-a
mai dat ºi farmecul, ca
un talent pentru a exista
în lume.

Ca o recunoaºtere a
acestor daruri, românii
obiºnuiesc sã le ofere
mãrþiºoare ºi flori sau
cumpãrã cãrþi spre surprinderea strãinilor care
nu înþeleg aceste gesturi.
Îi intrigã dorinþa noastrã
de a intra în florãrii sau
de a
cumpãra, celor
dragi, micile ºi gingaºele
mãrþiºoare sau cãrþi.
Pentru noi, însã, ele sunt
un
simbol,
aproape
naþional.
Maior
Ion PAPALEÞ
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ACTUALITATEA
PE SCURT

Verificarea existenþei documentelor clasificate Între actualitate ºi istorie

Bruxelles. Membrii NATO au acceptat sã pregãteascã
770 de poliþiºti ºi judecãtori irakieni, atât în UE, cât ºi în
Irak, dacã situaþia de securitate o va permite. Comisarul
european pentru comerþ, Peter Mandelson, a atras atenþia cã
America va acþiona cu sau fãrã Europa, iar rãcirea relaþiilor
cu Washingtonul nu va face decât sã diminueze capacitatea
UE de a influenþa deciziile de la Casa Albã.
Madrid. Spaniolii au pus prima cãrãmidã la temelia legislaþiei comunitare. “Da”, dar cu jumãtate de gurã, pentru
Constituþia UE. Legea fundamentalã comunitarã a trecut cu
bine hopul primului referendum organizat în Spania, în
vederea ratificãrii acesteia, oferind un rezultat care demonstreazã o copleºitoare susþinere a documentului. Însã, mari
semne de întrebare ridicã absenteismul crescut, fapt ce evidenþiazã cã europenii sunt gata sã spunã “da” legislaþiei
comunitare, dar nu din toatã inima. Potrivit rezultatelor
definitive ale primei consultãri publice, s-au pronunþat în
favoarea legii fundamentale europene 76,73% din alegãtori,
17,24 procente au fost împotrivã, iar 6,03% au preferat sã
nu iºi exprime opþiunea. Însã, în ciuda campaniei guvernului Zapatero, rata de participare a fost foarte scãzutã, doar
57,68 procente din cei cu drept de vot fiind prezenþi la urne.
Regele Juan Carlos care, în general, nu voteazã în cadrul
alegerilor, a fost printre primii care ºi-au exprimat sufragiul, alãturi de regina Sofia.
Taiwan, mãrul discordiei. China, iritatã de SUA ºi
Japonia. Cum era de aºteptat, Beijingul a primit cu foarte
multã rãcealã declaraþia comunã a Statelor Unite ºi a
Japoniei, în care, cele douã mari puteri susþineau cã, pentru
ele, a devenit un “obiectiv strategic” detensionarea situaþiei
din Taiwan. Oficialii chinezi au subliniat cã aceastã poziþie
îi “îngrijoreazã profund”, iar unii spun chiar cã acesta ar fi
începutul unui “rãzboi rece”. În acelaºi timp, Washingtonul
ºi Tokyo i-au recomandat Chinei, care are importante efective armate în Taiwan, sã devinã ceva mai transparentã în
materie de probleme militare. Beijingul, revoltat, susþinând
cã Taiwanul nu este decât o “provincie rebelã”, a atras
atenþia asupra faptului cã solicitarea americano-niponã nu
este, nici mai mult nici mai puþin, decât o ingerinþã în afacerile sale interne. Japonia ºi SUA ºi-ar putea da mâna pentru a proteja regiunea în caz de agresiune. Nemulþumirea
Beijingului este cu atât mai uºor de înþeles, cu cât, în ultima vreme, oficialii din aceastã þarã au declarat, nu de
puþine ori, cã au sentimentul cã sunt “sãpaþi” de comunitatea internaþionalã. Taiwanul, în schimb, a salutat declaraþia comunã, considerând cã aceasta este un câºtig extrem
de important pentru regiune.
Kievul. Moscova vrea o alianþã anti-Voronin. Înainte de
a pleca la Bruxelles pentru un tete-a-tete cu preºedintele
american, George W. Bush, preºedintele Ucrainei, Viktor
Iuscenko, l-a primit, la Kiev, pe ministrul rus al afacerilor
externe, Serghei Lavrov, venit sã “smulgã ghimpii” din
relaþiile dintre cele douã state slave ºi vecine. Iar, în timp ce
ºeful diplomaþiei de la Kremlin încerca sã-l convingã pe
omologul þãrii gazdã, Boris Tarasiuk, de necesitatea alcãtuirii unui front comun împotriva comunistului Vladimir
Voronin, care vrea sã ducã Republica Moldova ºi, o data cu
ea, Transnistria, cu toate uzinele ei de armament ºi întreprinderile industriale în UE, ministrul ucrainean de interne
a anunþat dislocarea a 12.000 de militari în regiunea
Doneþk, foarte aproape de Rusia, pentru eficientizarea
luptei împotriva corupþiei. Kievul se pregãteºte pentru ce e
mai rãu? Existã scenarii ostile la adresa Ucrainei? Aceasta
este probabil o manevrã de intimidare. Doneþkul continuã
sã rãmânã în opoziþie faþã de Iuscenko, iar, potrivit politologului Stanislav Belkovski, “riscul unor convulsii sociale
cu consecinþe imprevizile s-a amplificat pentru urmãtoarele
sãptãmâni”. Iuscenko luptã pentru ca Ucraina sã fie cât mai
curând primitã în NATO ºi UE. De aceea, are nevoie de
liniºte.
Praga. „Realism sceptic“ este calificativul care defineºte
atitudinea cehilor faþã de UE - aºa demonstreazã primul
eurobarometru de dupã integrare. Raportul întocmit în
toamna anului 2004 constatã cã principala grijã a populaþiei
este ºomajul. Probabil, din aceastã cauzã, cehii privesc
efectul UE în economie ca pe unul negativ, în timp ce rolul
ei în politica de securitate naþionalã (defensivã, lupta
împotriva terorismului ºi a crimei organizate) primeºte
exclusiv aprecieri pozitive. Pe de altã parte, încrederea populaþiei în creºterea imediatã a standardelor de viaþã e mai
pronunþatã decât în anii anteriori. De aceea, cehii doresc
grãbirea procesului de integrare, deºi, faþã de perioada
dinaintea aderãrii, procentul celor care sunt convinºi de
beneficiile ºi avantajele aderãrii a scãzut. La nivelul instituþiilor, cele mai de încredere sunt cele mediatice (televiziune, radio, presa), prin care majoritatea populaþiei se
informeazã despre UE. Cunoºtinþele sale sunt însã mai
reduse decât cele ale cetãþeanului european mediu. În viitor,
cehii ºi-ar dori sã afle mai multe despre UE prin metode
ceva mai active: Internetul sau lectura broºurilor. Din punct
de vedere politic, existã un paradox: populaþia are încredere
în mediul democratic din þara sa, dar nu ºi în actualii guvernanþi. Poate, tocmai din acest motiv, cehii susþin fervent
Constituþia Europeanã. 63% din cetãþeni sunt în favoarea
aprobãrii ei, cota maximã atinsã pânã acum. Mai mult, douã
treimi dintre cehi considerã cã UE ar trebui sã se extindã în
anii urmãtori. Aceastã proporþie aratã o creºtere cu 17%
faþã de sondajele din primãvara lui 2004.
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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În conformitate cu normele în vigoare, privind protecþia informaþiilor clasificate, în aceastã perioadã se aflã în plinã desfãºurare
verificarea anualã a existenþei documentelor clasificate, în Armata
României ºi în structurile subordonate C. 1 A. Trt.
Deºi, nimeni – oficial – nu contestã importanþa operativ-practicã
a acestei activitãþi, cu toate greutãþile ce însoþesc un volum uriaº de
muncã, personalul corpului a angrenat în derularea procesului, de
regulã, oameni cu multã experienþã în domeniu, care reuºesc sã
finalizeze operaþiunile specifice în bune condiþii.
La prima vedere, s-ar crede cã activitatea este sortitã, de la an la
an, erodãrii specifice tipurilor de exerciþii birocratice.
Din experienþa cãpãtatã în domeniu, atât din postura de executant, dar ºi din cea de persoanã ce a coordonat aceastã activitate la
nivelul Forþelor Terestre, pot sã afirm, farã teama de a exagera, cã
avem de-a face cu o activitate dinamicã, ce surprinde prin abordãri
noi, de la an, la an.
Nu mã voi opri în demersul meu jurnalistic asupra problemelor
de ordin tehnic, acestea fiind apanajul lucrãtorilor de la C.D.C.-uri
ºi sunt stãpânite destul de bine de cei ce au primit sarcini în acest
sens.
Consider, însã, cã trebuie sã subliniez caracterul bilanþier ºi cel
perspectiv-istoric al verificãrii existenþei documentelor clasificate.

Prin urmare, vom constata, cu destulã uºurinþã, dar ºi cu uimire, cã
membrilor comisiilor le sunt supuse, spre verficare, cantitãþi uriaºe
de documente ce au fost redactate de structura respectivã în anul ce
tocmai a trecut, ce reflectã o parte din munca desfãºuratã de oamenii
acesteia. De asemenea, vor constata cã, de foarte multe ori, s-a fãcut
exces de zel în elaborarea diferitelor documente, urmãrindu-se mai
puþin valoarea lor practicã ºi mai mult acoperirea de ordin birocratic. Dacã toþi am fi nevoiþi sã facem parte din comisiile de verificare,
am fi mai circumspecþi în elaborarea a tot felul de “ hârtii “ ºi s-ar
evita redactarea unei cifre uriaºe ºi incredibile de documente.
Pe de altã parte, concomitent cu verificarea existenþei documentelor clasificate, se pun ºi bazele viitoarelor fonduri arhivistice
ale unitãþilor militare. Din aceastã perspectivã, trebuie fãcut apel la
specialiºtii din diferite domenii, din unitãþi, pentru ca, la arhivele militare sã ajungã numai acele documente cu valoare istoricã ºi documentarã care, peste ani, sã ajute, atât la stabilirea traiectoriei unei
structuri anume, cât ºi la acordarea unor drepturi celor ce au slujit
þara sub drapel .
Fãrã a avea pretenþia cã am venit cu lucruri inedite, am vrut sã
subliniez doar unele valenþe ale tradiþionalei “inventarieri a documentelor secrete “. Tuturor- success !
Colonel ªtefan MITINCU

Analiza structurilor la CMZ Prahova
Legislaþia a rãmas în urmã faþã de evoluþia societãþii

La Centrul Militar Zonal (CMZ) Prahova s-a desfãºurat joi, 10 februarie, analiza structurilor, la care au participat ºefii de compartimente ºi comandanþii Centrelor Militare Judeþene din subordine. Activitatea a fost condusã de comandantul CMZ Prahova, colonelul Cristian IVÃNESCU, fiind prezent, din partea Corpului 1 Armatã Teritorial, ºeful de stat major, domnul general de brigadã dr. Ion PÂLªOIU.
Potrivit datelor furnizate, activitatea structurii se situeazã la nivelul
calificativului de foarte bine, întrucât, toþi indicatorii au avut peste 95
de puncte. Conform celor prezentate, nu s-au înregistrat accidente de
muncã, nu au fost abateri majore, care sã necesite sancþiuni mai aspre
decât cele prevãzute în regulamentele de ordine interioarã, starea
moralului personalului este bunã, instrucþia comandamentului s-a executat conform planificãrii. Pentru acest an, CMZ Prahova ºi-a propus,
printre alte obiective, repararea unui corp de clãdiri mai vechi, care
aparþin Centrului Militar Judeþean – ceea ce presupune o investiþie substanþialã – precum ºi o îmbunãtãþire a reþelelor de calculatoare din
cadrul structurii ºi centrelor subordonate. Legat de acest ultim aspect,
domnul Alexandru MUSCALU, ºeful compartimentului de specialitate
remarca rãmânerea în urmã a legislaþiei în domeniu, întrucât, “normele
maximale stabilite pentru tehnica de calcul nu mai corespund realitãþii”. Aspectul privind rãmânerea în urmã a legislaþiei faþã de
evoluþia societãþii a fost adus în discuþie ºi de cãtre locotenentcolonelul Florin NISTOR care remarca faptul cã, în urma campaniei de
modificare a Constituþiei, populaþia a rãmas cu ideea greºitã cã armata
nu mai este obligatorie. “Ar fi necesarã o ofensivã mediaticã mai
susþinutã, pe toate canalele mass-media, pentru a informa populaþia
asupra obligativitãþii armatei. De asemenea, ar trebui revãzutã ºi Legea
46 ºi normativele tehnice privind pregãtirea rezerviºtilor”.
Activitatea a avut un caracter interactiv, în care s-au pus în discuþie
problemele cu care se confruntã structura, acestea fiind, în principal, de

“RAPORTUL”
PSIHOLOGILOR
În perioada 8 – 9 februarie a.c., s-a organizat la nivelul Corpului 1 Armatã Teritorial o
convocare cu psihologii angajaþi în centrele
militare. Cel care a condus aceastã sesiune a
fost domnul cãpitan comandor psiholog doctor
Constantin EDMOND CRACSNER, ºeful
secþiei de Psihologie din cadrul Statului Major
General: “Convocarea de astãzi se încadreazã
într-un spectru mai larg pe care îl avem ca
obiectiv în instruirea psihologilor ce lucreazã
în diferite segmente ale activitãþii psihologice
din armatã. Cele douã domenii prioritare ale
activitãþii psihologice sunt: selecþia psihologicã a resursei umane, pe de-o parte, ºi
cunoaºterea ºi asistenþa psihologicã, pe de altã
parte, acestea nefiind însã singurele. De
aceastã datã, îi avem în vedere pe cei ce se
ocupã de selecþie, fiind vorba despre psihologii din centrele militare zonale, judeþene ºi
de sector. Obiectivul principal îl constituie
dezbaterea problematicii legate de aplicarea
metodologiilor de selecþie a personalului mili-
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ordin legislativ. Pe parcursul activitãþii, domnul general de brigadã dr.
Ion PÂLªOIU a subliniat faptul cã, în ceea ce priveºte dotãrile “ne
conducem dupã buget”, principala preocupare a Corpului 1 Armatã
Teritorial fiind operaþionalizarea anumitor unitãþi. Pregãtirea personalului este o activitate la fel de importantã ca ºi celelalte, domnul general atrãgând atenþia ca sã se aibã în vedere pregãtirea militarã generalã ºi de specialitate a personalului, fãrã a se neglija pregãtirea fizicã,
chiar dacã activitãþile desfãºurate sunt mai mult statice. În ceea ce
priveºte activitatea specificã a CMZ Prahova, dumnealui a cerut sã se
acþioneze pentru realizarea
unei
completãri
de
100%,
la
mobilizare, a
indicativelor,
atât cu efective, cât ºi cu
tehnicã militarã ºi armament. “Activitatea pe care
aþi desfãºurat-o poate fi consideratã ca pozitivã, cu rezultate bune ºi
foarte bune, pentru care, conducerea Corpului 1 Armatã Teritorial vã
felicitã ºi vã aduce mulþumiri”, a continuat domnul genaral, cerând sã
se acorde o atenþie deosebitã gestionãrii resurselor materiale ºi
cunoaºterii situaþiei personalului. “Nu aþi avut evenimente grave, ceea
ce se înscrie în normalitate, deoarece este inadmisibil ca personalul din
subordinea dumneavoastrã, cu pregãtirea pe care o are, sã facã asemenea fapte care sã îi situeze în afara legii”, a încheiat dumnealui.

tar, în special, pentru categoria militarilor
angajaþi pe bazã de contract ºi a militarilor în
termen”.
Domnul maior psiholog Ioan Sorin
ROªU, ºef de birou în cadrul secþiei de Psihologie din acelaºi eºalon, a precizat faptul cã
“durata de douã zile a acestei convocãri este
datã de programul extrem de încãrcat ºi de
cele trei mari obiective pe care noi ni le-am
propus a le realiza. Primul, se referã la seminarizarea cunoaºterii elementelor metodologice cu care psihologul din centrele militare
are de-a face; cel de-al doilea, la organizarea
examenului de specialist de clasã, iar cel de-al
treilea obiectiv presupune prezentarea de cãtre
fiecare specialist în parte a unui raport de
activitate cu privire la ceea ce au desfãºurat
anul trecut.”
Acest din urmã obiectiv a reprezentat
punctul central al convocãrii, fiecare dintre
psihologii din salã putând prezenta, pe
parcursul a 15 – 20 de minute, ceea ce a realizat ºi ceea ce ar fi trebuit sã realizeze în anul
2004. Totul a fost evaluat din perspectiva
atribuþiilor funcþionale, dar, ºi din aceea a
obiectivelor neprecizate care au apãrut sub

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

Maior Dragoº ANGHELACHE
formã de directivã funcþionalã datã de cãtre
Corp sau de cãtre Statul Major General. Nu sa uitat nici modul în care au acþionat pentru
îndeplinirea planului de recrutare – încorporare pentru realizarea selecþiei tinerilor în vederea angajãrii acestora cu contract în structurile Ministerului Apãrãrii Naþionale sau pentru examinarea lor în vederea prelungirii contractului.
Domnul cãpitan comandor a continuat:
“Ideea a fost aceea de a observa modul în care
se cunosc atribuþiile funcþionale, regulile, principiile, normele stabilite prin metodologii ºi,
bineînþeles, modul în care se respectã ele.
Noi facem anual astfel de convocãri, dar
intenþia noastrã este de a transforma, de a
modifica puþin aceastã schemã a convocãrilor
în ideea de a organiza cursuri de pregãtire cu o
duratã mai mare, cu o tematicã mai diversã ºi,
dacã va fi posibil, exhaustivã pe problematica
selecþiei psihologice. Deocamdatã, timpul ºi
resursele nu ne permit lucrul acesta. Dar, noi
sperãm ca, în viitorul cel mai apropiat, sã ne
îndeplinim dezideratele!”
Cristina FRATU
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Corespondenþã de rãzboi

O lume uitatã de timp
... Dupã verificarea amãnunþitã a întregului convoi, la punctul de control situat la intrarea în camp Phoenix, obosiþi dupã o
noapte de zbor, dar cu vigilenþa treazã, tãcuþi ºi întrebãtori, înaintãm cu camioanele americane, printre blocurile de beton. Într-un
târziu, am realizat cã avem cãmãºile ude în spate, în timp ce un
soare matinal, neobiºnuit de puternic, prevesteºte cãldura unei
zile specific afgane. De-o parte ºi de alta a unei alei, ni se
înfãþiºeazã o bazã specificã teatrului de operaþii, dispusã pe o
suprafaþã de câteva hectare, cu o aglomerare ordonatã de barãci
din lemn ºi corturi împrejmuite de ziduri masive de beton, înalte
de peste 2 metri. În faþa comandamentului CJTF Phoenix (Combined Joint Task Force), ne-au întâmpinat drapelele fluturând ale
forþelor Coaliþiei, arborate pe catarg. Depãºim ºi comandamentul
ºi ne strecurãm încet ºi, în sfârºit, ni se înfãþiºeazã, în toatã
mãreþia lui, tricolorul românesc arborat pe una din barãci. O dârã
de luminã strãbate faþa fiecãruia dintre noi. Iatã, am ajuns
„acasã”. Prima zi a fost destul de confuzã. Primeam informaþii
din toate direcþiile despre organizarea camp-ului, locurile de dispunere ºi facilitãþile existente în zonã, toatã lumea pãrea amabilã
ºi gata sã-þi sarã în ajutor. Sala de mese a fost un nou prilej sã ne
revinã imediat în minte România întrucât mâncarea, care de altfel era din belºug ºi foarte variatã, avea un gust specific, diferit
de ceea ce ºtiam noi, dar am mâncat cu multã curiozitate... (pot
spune cã, dupã 5 luni, tot tânjim dupã gustul mâncãrurilor de la
noi!). Cred cã seara a fost binevenitã, întrucât, înainte de culcare,
cufundaþi în frenezia gândurilor care ne-au invadat întreaga
fiinþã, fiecare s-a întâlnit cu el însuºi ºi a încercat sã-ºi rãspundã
tirului de întrebãri care încolþeau necontenit: cum va fi pe acest
tãrâm al rãzboiului? Ce vom face aici? Cum ne vom descurca ºi
cum vom fi priviþi de cei din Coaliþie? Vom face faþã acestui stil
diferit de viaþã? Cum se vor comporta colegii pe care aveam
sã-i conduc în aceastã dificilã misiune?... Ce fac cei de-acasã,
oare am lãsat rezolvate toate problemele în þarã ºi multe altele...
A doua zi, am intrat deja în febra specificã unui teatru de
rãzboi. Am avut ºi primul briefing cu comandantul bazei, care
ne-a precizat regulile de angajare specifice zonei, regulile militare ce trebuie respectate în bazã ºi alte probleme administrative
necesare derulãrii în condiþii foarte bune a tuturor activitãþilor de
pregãtire a instrucþiei ºi misiunilor de luptã. Surprinzãtor pentru
toþi, a fost modul de desfãºurare a briefing-ului, relaxant, prietenos ºi mai puþin oficial. Dupã cum am constatat ºi mai târziu,
aici relaþiile interumane sunt mult, mult mai stânse, mult mai
flexibile ºi mai prietenoase. Este uºor de intuit faptul cã, în
teatrul de operaþii, depindem mult mai mult unii de alþii, indiferent cine suntem ºi unde ne situãm ca ierarhie militarã.
Dupã o perioadã scurtã de numai o sãptãmânã, Ro ETT
(Romanian ETT- denumire care ne-a fost consacratã) a fost dislocatã într-o altã locaþie, camp Black Horse, dispusã la ieºirea de
nord-est a Kabulului, spre trecãtoarea strategicã Jalalbad. Acest
camp, mult mai restrâns ca suprafaþã ºi clãdiri, dar ºi mai cochet,

Valurile vieþii
“... Nu am crezut cã voi învãþa a muri, vreodatã...”, spunea
Luceafãrul poeziei româneºti, Eminescu. Parafrazându-l, vreau
sã afirm cu toatã convingerea ºi îndreptãþit fiind de fapte, cã nu
am crezut vreodatã cã trebuie sã trãieºti o experienþã în Afganistan, într-un teatru de operaþii pentru a preþui cum se cuvine
viaþa, bunul nostru cel mai de preþ. Nu am crezut cã îmi voi
impune pânã la extremã, la sosirea în þarã, sã învãþa sã mã bucur
de fiecare clipã a vieþii, sã lupt pentru a-mi împlini visele, sã
iubesc ceea ce doresc sã iubesc... pentru cã am o singurã viaþã ºi
o singurã ºansã de a acumula
destulã fericire, suficiente dovezi
pentru a fi puternic, suficientã
durere pentru a fi uman ºi suficientã
speranþã pentru a învinge vitregiile
vieþii...
Nici nu vã imaginaþi cât de uºor
se observã, prin prisma vieþii trãite
alãturi de militarii afgani, paradoxul
vremurilor pe care le trãim. Am
ajuns sã cucerim universul, dar nu
am reuºit sã cunoaºtem înlãuntrul
nostru. Am ajuns pe lunã, dar am
uitat sã trecem strada, sã-i dãm
bineþe vecinului. Am învins atomul
dar nu ºi prejudecãþile noastre. Râdem prea puþin, ne urâm prea
mult ºi prea des, alergãm prea repede ºi nu ºtim încotro ºi pentru ce, ne supãrãm prea tare din nimic, citim prea puþin ºi ne
rugãm prea rar. ªi, ceea ce este cel mai important, uitãm sã fim
buni din când în când.
Am uitat sã visãm, am uitat ce înseamnã prietenia ºi cum sã
ne facem prieteni. Am uitat sã fim tandri ºi sã facem cadouri

este, practic, un loc de tranzit pentru ETT-uri.
Fiind prima misiune de acest gen din istoria armatei române,
au început întrebãrile cãtre partenerul american, care avea în
spate o experienþã bogatã în domeniu. Nu micã ne-a fost mirarea
când am fost informaþi cã, va trebui sã-i asistãm pe ofiþerii unei
unitãþi afgane în luarea deciziilor ºi sã participãm efectiv la toate
acþiunile ºi misiunile de luptã în care vor fi angajaþi. Am trecut
conºtiincioºi sã elaborãm programele de pregãtire, pe structuri ºi
subunitãþi, pentru perioade variabile, conform standardelor ºi
procedurilor de operare NATO, documente ce au fost înmânate
comandantului
brigãzii U.S. Army,
care nu ºi-a putut
ascunde admiraþia
faþã de modul profesionist în care au
fost întocmite ºi
chiar au fost
prezentate
ca
model celorlalte
ETT-uri americane. Ulterior, am
trecut
la
recunoaºterea
zonei
ºi
poligoanelor de
instrucþie, conducere ºi tragere.
Fiind dispuse la
distanþe variabile,
a trebuit sã strãbatem un itinerar
destul de lung, atât prin zona deºerticã a împrejurimilor Kabulului, cât ºi prin acest oraº. Surprizele nu au întârziat sã aparã. Cu
toate cã sunt tanchist ºi am vãzut multe tancuri de-a lungul carierei, pot spune cã am fost profund miºcat ºi marcat de numãrul
impresionant de blindate - tancuri, transportoare blindate ºi
tunuri de diverse calibre, distruse în urma rãzboiului ºi abandonate pe o suprafaþã considerabilã. Tabloul se întregeºte cu imaginea clãdirilor bombardate, mai precis, a ruinelor rãmase, ºi, nu
în ultimul rând a ºoselelor ºi reþelei de energie electricã, care par
desfiinþate.
La intrarea pe ºoseaua principalã a Kabulului mãrim viteza,
tensiunea creºte cu fiece metru înaintat în inima oraºului, iar, în
toþi afganii, vedeam potenþiali inamici, sentiment ce avea sã ne
însoþeascã o bunã perioadã de timp. Unii ne privesc cu indiferenþã, alþii cu o rãcealã, de ar îngheþa un ocean, iar cei mai multi
par cufundaþi în lumea lor. Numai copiii sunt fascinaþi de uniformele ºi vehiculele noastre ºi se grãbesc sã iasã în întâmpinarea
oricãrui autovehicul militar, salutându-le sau cerând, printr-un
celor dragi.
Am uitat sã apreciem valorile, am uitat sã ne apropiem de
durerea aproapelui ºi sã-i sãrim în ajutor…
ªi, credeþi-mã, cel ce se transformã în sclavul obiºnuinþei ºi
al rutinei, cel ce nu citeºte, cel ce nu ºtie sã se asculte decât pe
sine, cel ce nu cautã sã îºi schimbe existenþa, cel ce nu reuºeºte
sã sãdeascã un pom, sã construiascã ceva nou, cel ce îºi petrece
zilele detestând ploaia, cel ce abandoneazã un proiect înainte de
a-l fi început, cel ce nu întreabã, de fricã sã nu se facã de râs, cel
ce nu rãspunde chiar dacã are un rãspuns, cel ce nu riscã certitudinea pentru incertitudine, pentru a-ºi îndeplini un vis, acela
trãieºte în van ºi moare câte puþin cu fiece clipã, irositã... Nu ºtiu
de ce, dar, privind în jur, la cei care
ne înconjoarã, simt cã fiecare
aºteaptã un eveniment care urmeazã
sã se întâmple în viaþa lui ºi, pânã la
data scadentã, trãieºte într-o letargicã aºteptare, trecând pe lângã
atâtea clipe, pe lângã un ºir de fapte
pe care nu le bagã-n seamã, fãrã aº
da seama cã, de fapt, aceea este
viaþa lui atât de scurtã ºi ireversibilã...
Fiecare-ºi trãieºte viaþa în universul lui mai mult sau mai puþin
mobilat intelectual, mai mult sau
mai puþin decorat cu bun simþ, fãrã
a accepta o sinapsã a altui univers care, crede el, ar aduce atingere ºi ar umbri interesul celui dintâi... Încearcã sã-þi aduci
aminte permanent cã toþi suntem muritori, iar, dacã oamenii sunt
uneori iraþionali sau egoiºti, iartã-i ºi fii bun. Încearcã sã faci
bine mereu... Chiar dacã dai lumii tot ce este mai de preþ, fii
sigur cã niciodatã nu va fi de-ajuns, totuºi, fii bun ºi dã lumii
ceea ce crezi cã vrea sã aibã...

semn al mâinii, apã. Mi se face milã ºi, la prima intersecþie unde
trebuie sã oprim ºi sã ne asigurãm în trafic, deschid rapid geamul
ºi arunc douã sticle de apã. Ce a urmat, m-a marcat profund.
Câþiva copii, murdari, îmbrãcaþi sumar au nãvãlit în goanã ºi au
început sã tragã, care încotro, de cele douã sticle cu apã.
În traficul infernal al strãzii trebuie sã ai veleitãþi de ºofer de
formula unu, iar atenþia sã fie distributivã dacã nu doreºti sã ai
surprize neplãcute. Toþi ºoferii circulau cu mare vitezã dupã
bunul plac, fãrã a respecta nici cea mai elementarã regulã a traficului rutier.

Te marcheazã fiecare clipã ºi fiecare scenã la care asiºti
neputincios. În aer pluteºte parcã ceva apãsãtor pe care nu-l poþi
defini. Peisajul pare desprins din alt univers... de-o parte ºi de
alta a strãzii, pe lângã unele tarabe dãrãpãnate, aranjate cu prost
gust ºi marfã foarte diversificatã ºi de calitate îndoielnicã,
privirea îþi întârzie involuntar pe gardurile înalte din pãmânt,
care ascund imitaþiile de case pricãjite, din chirpici, în care se
adãpostesc membrii unor familii prea numeroase. Din loc în loc,
pe terenul arid, câþiva copii pasc oi, capre ºi uneori cãmile. Te
întrebi, oare ce mãnâncã aceste animale, pentru cã solul este pârjolit ºi nu existã vegetaþie.
Curios, deºi suntem în mileniul trei, tot mai existã populaþii
nomade în acest þinut. În ciuda istoriei zbuciumate de rãzboaiele
a 4 milenii, afganii nu ºi-au pierdut speranþa ºi se încãpãþâneazã
sã-ºi trãiascã propria lor viaþã, încearcã sã-ºi înfãptuiascã propriul destin pe care, sunt convins, cã foarte mulþi nu-l înþelegem.
Despre afgani, se spune cã sunt prizonierii istoriei. Luptele de
cucerire, confruntãrile, tensiunile dureazã de când þara! Multe
civilizaþii ºi-au lãsat amprenta aici, fie cã este vorba de grecii lui
Alexandru cel Mare sau hoardele lui Gingis Han. Afganistanul
este mãrturia unui trecut, se zice, fost cosmopolit. Imaginea,
înfãþiºarea oamenilor, culoarea pielii ºi cicatricile lor poartã
urmele invaziilor, dar ºi ale carnagiilor care au trecut peste ei.
Dupã recunoaºterea zonei, m-am întors în bazã încercând sã
împãrtãºesc colegilor ceea ce vãzusem. Deoarece, cei mai mulþi
dintre ei sunt tineri, vroiam sã-i pregãtesc psihic, în timp, pentru
cã nu ºtiam cum vor reacþiona la impactul cu realitatea crudã.
Mai târziu, vom constata cã sunt locuri ºi oameni, în Afganistan,
mult mai sãraci decât cei din Kabul, dacã putem sã ne imaginãm
un mod mai precar decât cel deja relatat.
Am realizat cu surprindere cã omul este fiinþa care se poate
adapta oricãrui mediu, ºi am vãzut, cum colegii mei, luaþi cu
problemele zilnice, se interfereazã destul de bine cu mediul care
ne înconjoarã. În sprijinul nostru a venit, poate ºi multitudinea de
activitãþi de instruire, care nu ne slãbeau deloc. Astfel, a trebuit
ca, în numai douã sãptãmâni, sã constituim ºi sã pregãtim o unitate, pentru a putea fi dislocatã în comandamentele regionale ale
Afganistanului. Misiunea a fost extrem de dificilã având în
vedere numãrul redus al personalului. Munca de constituire pe
detaºamente, echiparea ºi apoi instrucþia de bazã a soldatului
pentru viitoarele misiuni în check point-uri, posturi de observare,
de patrulare sau scotocire a fost colosalã. Printr-un efort
deosebit, lucrând zi luminã, s-a dus la bun sfârºit prima misiune
încredinþatã de partenerul american. ªi acesta nu a fost decât
începutul...
Pentru a-mi ridica moralul, trag aer în piept ºi încerc sã mã
consolez cu gândul cã nu vom rãmâne aici o veºnicie, cã, în
curând, voi fi acasã ºi, tot ceea ce vãd acum, peste câteva luni va
fi doar o amintire.
Paginã realizatã de

locotenent-colonel Vasile GODEANU
Comandantul Detaºamentului ANA TRAINING Afganistan
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Focºãnenii îºi cunosc meseria
Capacitatea de a vedea
dincolo de regulamente
Absolvent al Academiei Forþelor Terestre, promoþia 1998, locotenentul Ilie
MELINTE, originar din Iaºi, a ales
Focºaniul deoarece ºtia din ºcoalã cã acolo
este “o brigadã de viitor”. “Îmi place mult
ceea ce fac la Focºani. La început, activitãþile se desfãºurau dupã vechiul program,
iar instrucþia într-un ritm monoton. Dupã
operaþionalizare, ritmul s-a accelerat, pretenþiile au crescut, în schimb, putem sã
punem în aplicare mai multe dintre
cunoºtinþele acumulate în ºcoalã”.
A venit la Focºani încadrat în funcþia de
comandant de pluton infanterie, însã, a avut
ocazia sã comande ºi plutonul de cercetare
al batalionului, cu care a participat la mai
multe tabere de munte. “Mi-au plãcut cercetaºii pentru cã sunt mai mobili, mai
rapizi, cu un grad mai mare de independenþã ºi au mai multe posibilitãþi de acþiune
faþã de plutonul de infanterie”. Pentru tinerii ofiþeri, este tentant sã fie la comanda
unui pluton de cercetare, explica locotenentul MELINTE, deoarece au posibilitatea de
a-ºi pune în valoare imaginaþia ºi spiritul
practic. Aºa pot face faþã mediului în care
îºi desfãºoarã activitatea.
De când este, “oficial”, la comanda plutonului, a cãutat sã îºi influenþeze subordonaþii “sã fie altfel”, adicã sã îºi
foloseascã la maximum capacitãþile intelectuale, fizice ºi psihice pentru a lua decizii
singuri ºi sã le ducã la îndeplinire fãrã sã
întrebe de fiecare datã pe comandantul de
pluton. Locotenentul MELINTE justifica
acest mod de a-ºi forma subordonaþii prin
mbrãcaþi în costumele de protecþie,
doi chimiºti fac cercetarea NBC la
malul Telejenelului. Anemometru,
detector de STL, trusa de steguleþe cu care
tocmai au marcat o porþiune de teren contaminat, totul este pregãtit ca pentru
fotografiere. Dupã cum mã informase cãpitanul Toni ENE, înainte de a ajunge la
Cheia, o mare parte dintre militarii aflaþi
aici, în tabãra de instrucþie, au executat misiuni în Afganistan. Cum, în zona respectivã, ºtiam cã nu se folosise muniþie NBC ºi
nici nu avusese loc vreun accident chimic,
m-aº fi aºteptat sã stau de vorbã cu un
“pãmântean”, un militar care rãmãsese în
þarã. Nici vorbã de aºa ceva, deoarece,
caporalul (militar angajat pe bazã de contract) Octavian ROTARU a fost ºi el, împreunã cu camarazii sãi, departe de plaiurile
mioritice, acolo unde “tropãie cãmila”.

Î

gradul mare de independenþã al acþiunilor
pe care trebuie sã le îndeplineascã o subunitate de cercetare. Cercetaºul executã
adesea misiuni izolat ºi este pus în faþa unor
situaþii complexe pe care trebuie sã le
rezolve rapid. Atunci, trebuie sã ia singur
deciziile cele mai bune, deoarece, nu este
nimeni lângã el ca sã îl îndrume. “Vreau sã
fac din ei un alt fel de infanteriºti. Respectãm prevederile regulamentare ºi normele
din manuale, dar trebuie, în acelaºi timp, sã
vedem puþin ºi dincolo de ele. În funcþie de
situaþie, de posibilitãþile omului ºi ale
tehnicii militare, trebuie sã jonglãm cu
aceste norme. Altfel, lucrând clasic, devii
previzibil, ceea ce, la cercetare, înseamnã
ratarea misiunii.”
Anul acesta, se împlinesc cinci ani de
când este la comanda plutonului ºi, aºa cum
este normal, aspirã la mai mult, mai ales cã
ofiþerilor din promoþia sa le-au cam venit
rândul la gradul de cãpitan. “Numãrul
funcþiilor care sã-mi asigure gradul urmãtor
este mic, ceea ce face ca ºi concurenþa sã
fie destul de mare. Acum, consider cã sunt
«în vârf de formã», asemenea sportivilor, ºi
caut sã mã menþin aºa, îmbogãþindu-mi
cunoºtinþele ºi pregãtirea fizicã. Sunt
conºtient, însã, cã, în acelaºi timp, trebuie
sã mã fac remarcat. Nu ca o «vedetã», ci ca
un om care cunoaºte meserie ºi are capacitatea sã capete încrederea subordonaþilor.
Acesta este unul dintre lucrurile care mã
fac sã merg mai departe.”

Omul care aduce ploaia
prindere - mi-a risipit Octavian ceaþa de pe
cunoºtinþe mele geografice. Este ROMSIC
ºi foloseºte, pentru cãlire, anumite aliaje
care, în cazul unui accident, ar degrada
serios mediul înconjurãtor”. Dupã siguranþa
cu care îmi vorbeºte, înclin sã cred cã a mai

De la lapte de vacã,
la adamsitã
Octavian este angajat în armatã din ianuarie 2002 ºi, dupã cum spune el, a fãcut
numai cercetare NBC. Pentru el, a fi militar
angajat pe bazã de contract, este “o experienþã de viaþã foarte interesantã, mai ales
cã îmi place ceea ce fac”. Cu toate cã afarã
este frig, de sub gluga completului de protecþie, pe fruntea roºie, i se rostogolesc
picãturi de sudoare. “La început am avut
destul de mult de învãþat, mai ales aparaturã
de cercetare NBC, de radiaþie, chimicã,
chiar ºi contaminare cu SCTI (substanþe
chimice toxice industriale n.r.), ceea ce a
fost destul de nou pentru mine.” Cum, din
ce învãþasem eu la geografia economicã a
patriei noastre, nu prea îmi aminteam de
vreo întreprindere focºãneanã cu risc chimic, mi-am exprimat ostãºeºte - cu glas tare
ºi clar - nedumerirea.
“Avem, în Focºani, o astfel de între-

Un fost infanterist marin
este subofiþer de cercetare

Pentru unii dintre cercetaºii focºãneni,
armata a încetat sã fie o cale de asigurare a
existenþei, devenind deja un mod de viaþã.
Cel puþin aºa spunea sergentul major Viorel
POTOP, care ºi-a început cariera în armatã,
ca militar angajat pe bazã de contract.
Stagiul militar l-a fãcut la infanteria marinã, la Babadag, unde a fost tot cercetaº.
“Majoritatea acþiunilor se desfãºurau în
Deltã. Acolo, executam treceri cu ambarcaþiuni improvizate, cu bãrci cu motor, am mers
ºi cu vedete. Pentru mine, a fost plãcut, pentru cã nu mai fãcusem niciodatã aºa ceva”.
Nu au fost acþiuni extrem de spectaculoase,
însã, dupã cum preciza el, “pregãtirea era
«puternicã», iar fiecare zi era plinã, tot timpul
aveam câte ceva de fãcut”. Stagiul militar la
Infanteria Marinã a lãsat urme mai adânci
decât ar fi crezut pentru cã, atunci când a avut
ocazia sã se angajeze în armatã, a ales tot
cercetarea, fiindcã, acolo, “fiecare îºi
cunoaºte locul ºi nu este nevoie de prea multe
vorbe pentru a ºti ce ai de fãcut”.
Considerã cã, cercetarea din Forþele Terestre este o specialitate mai complexã faþã de
ceea ce a fãcut la Infanteria Marinã,
deoarece, activitãþile desfãºurate sunt de o
diversitate mai mare, ceea ce presupune un
efort pe mãsurã. “Cât timp am fost la infanterie marinã, nu am mers pe schiuri, nu m-am
cãþãrat pe munþi ºi nici nu am fãcut alpinism
– îºi argumenta afirmaþia. Aici este necesarã
mult mai multã atenþie ºi se lucreazã numai în
echipã. Trebuie sã îþi cunoºti foarte bine
colegii, pentru cã «tãria» grupului este datã
de veriga cea mai slabã. Spre exemplu, unul

lucrat în domeniu. Rãspunsul sãu mã surprinde din nou, pentru cã, la bazã, are meseria de mecanic auto ºi, înainte de a se angaja în armatã, a mai lucrat doi ani în industria
laptelui. Era interesant de aflat cum se
împacã laptele cu chimia militarã. “Este o
asemãnare - mã asigurã caporalul Octavian
ROTARU - pentru cã ºi la prepararea
laptelui este necesarã o atenþie foarte mare.
Pot spune cã existã chiar unele asemãnãri,
deoarece trebuia sã urmãrim respectarea
anumitor proporþii de magneziu ºi calciu în

lapte, iar atunci când preparam unele specialitãþi, foloseam anumite produse care trebuiau dozate cu foarte mare atenþie.”

La decontaminat
þinuta de praf
Hotãrârea de a pleca în Afganistan a
luat-o împreunã cu familia. Recunoaºte cã
au existat ºi unele motivaþii de ordin financiar - în fond, prea puþini s-au dus acolo
numai pentru adrenalinã - însã acum, dupã
ce s-a întors acasã, considerã cã a avut o
experienþã de care îºi va aminti toatã viaþa,
pentru cã, nu oricine poate ajunge acolo
unde a fost el.
În tabãra de la Kandahar a fãcut parte
din grupa de decontaminare. Pentru cã nu
existau riscuri NBC însemnate, gupa lor s-a
ocupat cu “decontaminarea” þinutei de praful afgan ºi de îmbãierea militarilor: atât ai
noºtri, cât ºi o parte ai alianþei. Dupã cum
orice elev de gimnaziu ºtie, în Afganistan
apa este aproape la fel de rarã ca ºi aurul,
este interesant de ºtiut cum ºi-a dus Octavian misiunea pânã la capãt. “Misiunea
noastrã era sã le dãm militarilor apã caldã
24 de ore din 24. Aveam un boiler de la
armata americanã ºi amenajaserãm 12 cabine de duº, la care oricine avea acces nonstop. Apa caldã era asiguratã de cãtre americani, dintr-un bazin de 75 de tone. De
acolo alimentam, cu un hidrofor, boilerul,
iar apa astfel încãlzitã ajungea, prin instalaþie, la duºuri.” Apa din bazin provenea
dintr-un puþ colector, sãpat de cãtre americani. Sistemul era completat ºi de cãtre burdufuri de 12 tone, amplasate pe maºini, astfel cã nu se punea problema raþionalizãrii
apei necesare pentru îmbãierea militarilor.

dintre colegi poate fi accidentat ºi, în acest
caz, trebuie sã þii seama de starea lui, sã îl
ajuþi, ca sã îþi poþi îndeplini misiunea”.
În ceea ce priveºte cariera de subofiþer, o considerã ca un pas firesc fãcut dupã
ºapte ani de serviciu sub arme, ca militar
angajat pe bazã de contract, deoarece “îmi
place prea mult meseria ca sã mã îndrept spre
altceva.” Îºi aminteºte cu plãcere de perioada
în care s-a pregãtit la Buzãu. “Acolo mi-a
plãcut foarte mult colectivul, iar instructorii
erau niºte oameni deosebiþi, care au avu rãbdarea necesarã sã ne explice tot ceea ce
aveam de fãcut. Au fost un model pentru
mine, iar eu, la rândul meu, dupã ce am ajuns
în unitate, le-am transmis colegilor mei tot
ceea ce am învãþat acolo”.
Aveam un coleg care spunea cã a fi cercetaº nu este o meserie. Este o vocaþie, pentru cã “starea de cercetaº” implicã foarte
multe renunþãri ºi prima sacrificatã este
familia. Fiindcã cercetaºul, prin natura
meseriei sale, stã foarte puþin acasã. A fost
ultimul subiect de discuþie cu sergentul major
Viorel POTOP, la care mi-a rãspuns hâtru:
“Lãsãm «înlocuitor la comandã!» Acum,
dacã dãm gluma la o parte, vreau sã vã spun
cã lucram în sistem înainte de a mã cãsãtori,
iar soþia, aproape, cã s-a obiºnuit. Totuºi, încã
îi mai este greu, deoarece, de fiecare datã
când ajung acasã, ea mã întreabã: «Cât ai sã
mai pleci?» pentru cã sunt destul de multe de
fãcut, iar eu sunt mai mult plecat. Totuºi,
existã ºi o parte bunã, pentru cã, dacã ne
vedem mai rar, nu mai avem timp sã ne
certãm!

O aparaturã performantã
pentru cercetaºii NBC
Din pãcate, spune caporalul Octavian
ROTARU, tot ceea ce a vãzut din Afganistan s-a rezumat la orizontul vãzut de
dupã gardul bazei. Disciplina era foarte
strictã - pe mãsura riscurilor zonei - ºi nu
ieºeau afarã decât cei care participau la misiuni. Dar, nici peisajul nu te îmbia sã
pãrãseºti tabãra: totul era arid în jur, cu vegetaþia îngãlbenitã. “Nu era aºa de frumos
cum este la noi. Chiar dacã mai ploua din
când în când, solul era atât de uscat, încât
absorbea apa imediat.”
Am revenit cu discuþia “acasã”, pentru a
sonda puþin viitorul sãu, atât din punct de
vedere personal, cât ºi al carierei sale.
“Vreau sã îmi perfecþionez cunoºtinþele
necesare meseriei mele, însã, mi-aº dori ºi o
dotare mai bunã. Când am fost la pregãtire
la Câmpulung Muscel, am lucrat cu
aparaturã performantã, similarã celei din
Vest. Este mult mai precisã, mult mai simplã ºi mai uºor de folosit. Aproape totul este
automat. Aºa ceva ne-ar trebui ºi nouã, pentru a da informaþiile cerute în timp scurt ºi
cu acurateþe.”
Are douãzeci ºi cinci de ani, limita de
vârstã ca militar angajat pe bazã de contract
este încã departe. ªi-ar dori o carierã de
subofiþer, care i-ar da mai multã siguranþã în
armatã, însã ºi-ar dori ºi o modificare a
statutului, favorabilã militarului angajat. ªi
aici, se referã, bineînþeles, la limita de
vârstã. Fãrã a fi fatalist sau neîncrezãtor în
forþele sale, el pune rãul înainte ºi se
gândeºte la ceea ce va face dacã, la 35 de
ani, nu va fi subofiþer. “Va trebui, atunci, sã
mã reorientez cãtre alte meserii. O reconversie profesionalã ar fi foarte bunã”.
Paginã realizatã de
maior Dragoº ANGHELACHE
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LUPTELE DIN GROZNÎI
(urmare din nr. trecut)

Zilele de 8 ºi 9 ianuarie au fost consemnate ca zile de regrupare, dupã luptele
crâncene duse pe data de 7 (Crãciunul Ortodox, pe rit vechi) ºi de bune intenþii, ce fuseserã cumva uitate. Forþele Ministerului de
Interne au încercat din greu sã reorganizeze
forþele poliþieneºti din Cecenia, ca o necesitate de întoarcere la propriile reguli. Ei au
apelat la oricine din populaþie, care dorea sã
lucreze pentru instaurarea legii ºi ordinii.
Comandanþii militari ruºi au vorbit militanþilor ceceni prin megafoane, îndemnându-i sã predea armele. În timp ce aceste eforturi erau în desfãºurare, existau indicii care
arãtau cã tineri voluntari ceceni, între 16-18
ani, se înrolau pentru sprijinul forþelor
armate ale republicii, în regimente de
kamikaze. Aceºtia erau recunoscuþi dupã
bentiþele negre de pe cap. Cecenii erau, de
asemenea, trimiºi de partea ruºilor pentru ai dezinforma pe aceºtia asupra planurilor lui
Dudaev ºi o reþea de informatori îi þinea la
curent cu miºcãrile de trupe ale forþelor
ruseºti din Osetia de Nord, Ingushetia ºi
Daghestan.
Un alt raport arãta cã, la începutul lui
ianuarie, un grup de 6 luptãtori, jumãtate din
ei femei, au jurat pe Coran sã apere cu orice
preþ suveranitatea Ceceniei ºi pe preºedintele ei, legându-se sã comitã acþiuni subversive ºi teroriste în Moscova. Exista, de
asemenea, un raport cã, aproape 100 de militari ruºi s-au predat în Groznîi, în zilele de
7 ºi 8 - unii dintre ei, din forþele speciale.
Alþii erau beþi.
Pe 9 ianuarie, guvernul rus a decretat
încetarea focului. El va începe la ora 08.00
pe 10 ianuarie ºi va dura 48 de ore, conform
anunþului oficial. La nici douã ore dupã
intrarea în vigoare a încetãrii focului, o
ploaie de proiectile a început sã cadã deasupra Palatului Prezidenþial Cecen. ªeful
Statului Major Cecen, Aslan Maskhadov, a
declarat cã cele “48 de ore de încetare a
focului” erau o capcanã. Nu este cunoscut
dacã forþele ruseºti pur ºi simplu nu s-au
supus ordinului sau continuarea focului s-a
datorat unor acþiuni ale cecenilor, forþele
ruseºti fiind nevoite sã riposteze. Ruºi au
raportat pe 10 ianuarie cã, cecenii au încãlcat încetarea focului pe data de 9 (cecenii au
declarat cã el deja fusese încãlcat de ruºi)
astfel cã, trupele federale pur ºi simplu au
rãspuns atacului. Tactica dublei încãlcãri,
când, de-o parte când de alta, avea sã se
repete de multe ori în lunile urmãtoare.
Pe 10 ianuarie, forþele ruseºti au reuºit
sã realizeze douã coridoare în oraº, pentru
aprovizionarea armatei ºi pentru evacuarea
rãniþilor cãtre spitale, dar negocierile privind
ridicarea morþilor de pe strãzile din Groznîi,
au rãmas fãrã rezultat. Totuºi, cecenii au
permis unor reprezentanþi ai Bisericii Ruse
Ortodoxe din Groznîi, sã poarte negocieri cu
partea rusã (cu Generalul Babicev, noul
comandant al forþelor ruse de pe direcþia
vest) cu privire la statutul prizonierilor de
rãzboi. Radio Moscova a informat cã cecenii

au adunat corpurile ruºilor din apropierea
Palatului Prezidenþial ºi le-au mutat în altã
parte, pãzite de santinele, împotriva câinilor
înfometaþi.
De asemenea, pe 10 ianuarie, un raport a
indicat cã forþele federale au atacat Palatul
Prezidenþial, dar au fost respinse. Dacã atacul a avut loc, el nu a fost unul serios pentru
cã, foarte rar, au fost auzite aruncãtoarele de
grenade. Trupele ruseºti rãmâneau la aproximativ 400 de metri în partea nordicã ºi la
1,5 km în partea vesticã faþã de centrul
oraºului. Postul de radio Vocea Moscovei
era, ca de obicei, foarte negativ în reportajele lui (acest post de radio discuta cu
cecenii, fãrã sã þinã seama de declaraþiile
oficialilor ruºi) ºi arãta cã doi negociatori
ceceni, cu steaguri albe, fuseserã uciºi,
satele cecene fuseserã bombardate ºi cã trupele ruseºti pãreau a se pregãti pentru un
atac pentru data de 12, când acordul de încetare a focului lua sfârºit în mod oficial.
Contradicþiile acestor douã rapoarte indicau
cum un post oficial de radio, ITAR TASS ºi
unul neguvernamental înfãþiºau situaþia.
Pe timpul perioadei de încetare a focului,
care, în cele din urmã, a intrat în vigoare
cãtre sfârºitul zilei de 10, Viktor Cernomîrdin, primul ministru rus, a fãcut o concesie foarte interesantã. El a propus þãranilor
din Cecenia sã nu tragã asupra forþelor
ruseºti în schimbul garanþiei cã trupele
ruseºti nu vor desfãºura acþiuni militare în
zonele locuite de ei.

“Iadul”

Pe câmpul de luptã, forþele lui Dudaev
continuau sã reziste pe regiuni întinse ºi sã
se deghizeze în locuitori nevinovaþi sau în
soldaþi ruºi. Trupele Ministerului de Interne
continuau sã pãzeascã graniþa administrativã a Republicii Cecenia, sã organizeze
acþiuni militare pentru localizarea bandelor
înarmate cecene, sã le dezarmeze sau sã le
lichideze. Pe data de 11 ianuarie, un documentar al televiziunii ruse, a înfãþiºat pentru
prima datã luptele din Cecenia, din perspectiva ruseascã. Intitulat “Iadul”, documentarul era o producþie pro-guvernamentalã,
destinatã sã sprijine moralul armatei ºi sã
arate þãrii dificultãþile cu care se confruntã
majoritatea soldaþilor din Cecenia. Pentru
prima datã, conflictului i-a fost datã o nouã
imagine, arãtându-se forþa cecenilor ºi atrocitãþile acestora.
Producãtorul, în urma unui interviu cu
generalul Lev Rokhlin, arãta cã cecenii trebuie sã fie consideraþi o “armatã de mercenari” ºi nu o grupare de bandiþi.
Într-un raport, mult mai dificil de crezut,
dar sprijinit de interviuri ulterioare cu luptãtori ceceni, Radio Vocea Moscovei a înregistrat, pe casete, interviuri cu soldaþi ruºi ºi
anunþa cã forþele speciale stãteau în spatele
soldaþilor când aceºtia intrau în luptã ºi îi
ameninþau cã îi împuºcã dacã se retrãgeau
sau încercau sã renunþe; de asemenea, soldaþii au raportat cã aveau ordin sã ucidã
femei, bãtrâni ºi copii. Aceastã declaraþie

mondial au sesizat importanþa schimbãrilor, dar cei
mai mulþi le-au interpretat diferit. În anul 1893, cãpitanul rus E. I. Martinov a scris un studiu intitulat
“Opinii privind tehnica viitoarelor rãzboaie”, în care
a încercat sã descrie modul în care strategia va
condiþiona în viitor rãzboiul la nivelul teatrului de acþiune.
Un alt gânditor rus care a tratat aceastã problemã a fost A.
A. Neznamov, instructor la Academia de Stat Major între
1907 ºi 1912. El s-a numãrat printre cei mai vajnici susþinãtori ai doctrinei militare unificate - o abordare comunã a
rãzboiului pentru armata rusã.
Pe baza analizei rãzboiului ruso-japonez, Neznamov a
identificat patru caracteristici esenþiale ale unui viitor rãzboi,
pe care comandanþii competenþi ar trebui sã le cunoascã:
rolul predominant al focului - mai letal, mai precis ºi mai
intens; slaba calitate a recruþilor; existenþa unor armate de
masã; complexitatea fãrã precedent a comenzii ºi controlului.
Bloch a îmbrãþiºat multe din proiecþiile lui Neznamov.
Ambii au luat în considerare o problemã care a stârnit dezbateri serioase printre generalii ºi teoreticienii militari pânã
la rãzboiul franco-prusac: exista, oare, o relaþie nouã între
tehnologie ºi factorul uman/moral în rãzboi? Ei au ajuns la
concluzia radicalã cã “omul îºi pierde importanþa în rãzboi”.
Lupta viitoare va fi dominatã de puterea focului care va
reduce soldaþii la rolul de piese neimportante ale unei
maºinãrii vaste, greu de înþeles. Va trebui ca toþi comandanþii
sã lupte pentru controlul unor forþe masive.
Spre deosebire de predecesorii sãi, Neznamov nu s-a
referit niciodatã, în scrierile sale, la forþa geniului. Fie cã el
credea sau nu în existenþa acestuia, sigur nu se aºtepta sã îl
gãseascã printre militari. Ceea ce avea el în vedere, erau

Rãzboiul viitorului
La începutul secolului XX, înainte ca Lenin sã-ºi elaboreze concepþia despre rãzboi, bancherul polonez Jan S.
Bloch a publicat o analizã nemarxistã radicalã a rãzboiului
contemporan. Folosind doar informaþiile ce stãteau la dispoziþia militarilor din vremea sa, Bloch a susþinut cã generalii europeni aveau pãreri greºite în privinþa viitorului
rãzboiului. El scria cã “... rãzboiul, în loc sã fie o luptã directã, va deveni un fel de impas în care nici una dintre armate
nu este capabilã sã ajungã la cealaltã, ambele stând pe poziþii, una în faþa celeilalte, ameninþându-se, dar nefiind
capabile sã dezlãnþuie o ofensivã finalã ºi decisivã. Va fi o
evoluþie naturalã a pãcii armate, pe o scalã agravatã ...
Acesta este viitorul rãzboi fãrã luptã, în care lipsurile ºi nu
focul vor decima oamenii, ajungându-se la falimentul þãrilor
ºi la destrãmarea întregii organizãri sociale”.
Greºind în aprecierea puterii naþionalismului, Bloch nu a
avut dreptate în întregime, deºi a reuºit sã prevadã unele din
dimensiunile rãzboiului cu o claritate deosebitã. Trebuie
remarcatã viziunea sa revoluþionarã despre rãzboi. Bloch a
apreciat cã evoluþia armelor a atins o nouã limitã care va
altera în mod fundamental condiþiile viitorului mare rãzboi
european. Prin calitãþile sale de analist economic ºi prin
cunoaºterea profundã a literaturii militare profesionale,
Bloch a deschis o perspectivã nouã. Paradigma sa era parþial
datoratã viziunii sale pacifiste, dar, în egalã mãsurã, putea fi
atribuitã percepþiei sale privind faptul cã vechea gândire
despre rãzboi nu putea sã se adapteze la noile realitãþi.
Numeroºi gânditori militari din ajunul celui dintâi rãzboi

era o reminiscenþã a acþiunii NKVD-ului pe
timpul ostilitãþilor din trecut.
Ziarul Izvestia a publicat un articol,
arãtând cã 800 de militari aparþinând trupelor OMON au refuzat sã se supunã
ordinelor de a rãmâne în Cecenia, iar o altã
unitate din Siberia a refuzat deplasarea în
Cecenia, unitatea fiind imediat desfiinþatã.
Misiunea trupelor OMON era de a dezarma
unitãþile ilegale, menþinerea ordinii ºi
respectarea legii în zonele eliberate, patrularea pe rutele de aprovizionare logisticã ºi
paza punctelor de distribuire a ajutoarelor
umanitare.
Un alt ziar a publicat o ºtire referitoare la
un comandant al unei unitãþi de infanterie
marinã care a refuzat sã execute ordinul de a
deplasa unitatea în Cecenia, întrucât nu a
reuºit sã obþinã de la superiorii sãi, douã sãptãmâni de pregãtire intensivã înainte de plecare. Ofiþerul a fost destituit de la comanda
batalionului. Alþi 13 ofiþeri din Flota Pacificului au fost trecuþi în rezervã pentru cã au
refuzat sã plece în Cecenia. Ministrul rus al
Justiþiei, Valentin Kovalev arãta cã aceste
fapte deveneau tot mai comune în rândurile
militarilor. Autoritãþile erau foarte îngrijorate de impactul acestor relatãri, iar sondajele arãtau cã sursele neguvernamentale erau
crezute în proporþie de 46%, în timp ce
sursele guvernamentale în proporþie de 14%.
Pe 11 ianuarie, presa ruseascã a publicat
rezultatele unor cercetãri ale unei comisii
conduse de deputatul în Duma de Stat, Yury
Rodyonov, trimisã în Cecenia pentru a analiza modul cum sunt respectate drepturile ºi
libertãþile cetãþenilor ruºi. El a arãtat tratamentul nemilos ºi umilitor la care erau
supuºi soldaþii ºi cetãþenii ruºi de cãtre
susþinãtorii lui Dudaev ºi a exemplificat
modul cum elevii ºi profesorii lor erau violaþi de rebelii ceceni, cum pãtrundeau în
case ºi torturau persoanele, ucideau soldaþii
în drum spre închisori, iar civilii erau folosiþi
ca scuturi umane, încheind cu faptul cã
legea nu existã în Cecenia. În acele zile,
politicienii reformiºti erau în conflict
deschis cu conservatorii în privinþa modului
de rezolvare a conflictului, iar analizele lor
se bazau pe informaþii eronate sau, pur ºi
simplu, o fãceau din dorinþa de a avea ceva
înscris în agenda de lucru. Duma de Stat a
luat în calcul propunerea comuniºtilor de a
reforma sistemul militar rusesc, dar ºeful
Comitetului de Apãrare din Dumã s-a opus
iniþiativei, de teamã cã nu era momentul
potrivit, crezând cã este o încercare de a-l
scoate basma curatã pe Pavel Graciov ºi de
a plasa rãspunderea asupra Statului Major
General. Pe de altã parte, unii au declarat, cu
sarcasm, cã se “dorea protejarea forþele
armate de ordinele stupide ale unui ministru
incompetent”.
Pe data de 12 ianuarie, orele 08.00, acordul de încetare a focului a luat sfârºit în mod
oficial. În perioada încetãrii focului,
numãrul soldaþilor ruºi din oraº a crescut
simþitor, întãririle primite erau mai bine
pregãtite (trupe Spetznaz ºi unitãþi compacte
de infanterie marinã). Datoritã pregãtirii lor

ºi echipamentului din dotare, au putut executa misiuni de salvare, recunoaºteri ºi
atacuri pe timp de noapte. Au fost aduºi
lunetiºti din Ministerul de Interne ºi Serviciul Federal de Contrainformaþii care sã-i
înlocuiascã pe neexperimentaþii lunetiºti ai
Ministerului Apãrãrii. Unitãþile au fost
dotate cu mijloace de transmisiuni, cu
securizarea datelor ºi avioane fãrã pilot, de
cercetare, au fost organizate pe subunitãþi
mobile, independente, capabile sã poatã
comunica cu uºurinþã între ele ºi sã
primeascã sprijin de artilerie sau aerian.
Aparent, trupele ruseºti nu puteau
aºtepta ora 08.00. Începând cu orele 07.00,
forþele ruseºti au bombardat neîncetat, cu
artileria, centrul oraºului, iar, la ora 09.30,
au întrebuinþat aruncãtoarele de proiectile
reactive de tip GRAD, permiþând lunetiºtilor
ruºii sã ocupe poziþii avansate. Luptele au
fost foarte intense, iar atacul ruºilor a continuat ºi în zilele de 13 ºi 14 ianuarie, cu cea
mai mare concentrare a luptelor în jurul
clãdirilor Palatului Prezidenþial, Consiliului
de Miniºtri, Ministerului Cecen de Interne ºi
a staþiei de cale feratã. Simultan, forþele
Ministerului de Interne au blocat principalele rute de acces cãtre Groznîi ºi graniþa
administrativã a Ceceniei. Medicii ruºi nu
mai purtau halatele albe pentru cã lunetiºtii
ceceni îi împuºcau.Trei elicoptere ce aveau
crucea roºie au fost doborâte de militanþii
ceceni, conform unui raport al Moscovei.

S-a
a reuºit încercuirea

Pânã pe 15 ianuarie, întregul oraº a fost
încercuit, inclusiv sectorul sudic. Era pentru
prima datã când forþele armate reuºeau acest
lucru, misiune consideratã esenþialã la
începutul ostilitãþilor. Forþele cecene au
încercat imediat sã desfãºoare trupe în
partea de sud pentru a evita ca încercuirea sã
devinã permanentã. Pe data de 15 ianuarie
,ruºii au continuat atacurile cu unitãþi de ºoc
ºi detaºamente de asalt pentru a disloca luptãtorii lui Dudaev din unele clãdiri ºi au continuat încercãrile paraºutiºtilor ºi unitãþilor
de infanterie motorizatã de a intra în Palatul
Prezidenþial, efort care a mai durat încã
patru zile. Existã zvonuri cã lunetiste au luptat alãturi de ceceni ºi cã, pe timpul
atacurilor, conform INTERFAX, o lunetistã
din Belarus a fost ucisã. Totuºi, când i s-a
cerut pãrerea, comandantul Corpului 8
Armatã, Lev Rokhlin a declarat cã rezistenþa
militanþilor ceceni a slãbit mult ºi cã singurul motiv din cauza cãruia ruºii nu au ocupat
Palatul Prezidenþial s-a datorat faptului cã
au dorit sã nu aibã pierderi mari, cu toate cã,
au fost raportate ºi de aceastã datã morþi ºi
rãniþi în numãr mare. Rokhlin a declarat cã
militanþii ceceni duceau lipsã de muniþie ºi
alimente ºi cã, la ordinul comandanþilor
ceceni, s-au distribuit droguri. Pe 16 februarie, a fost decretat un acord de încetare a
focului pentru schimbul de prizonieri ºi
rãniþi.
Locotenent-colonel
Marius POTÂRNICHE

comandanþii competenþi - lideri instruiþi, capabili sã execute
corespunzãtor orice sarcinã în armonie cu schema generalã a
luptei. Astfel, problema centralã a armatei ruse nu era lipsa
geniului, ci spiritul de paradã care înlocuia pregãtirea practicã ºi care încerca sã þinã locul analizei ºtiinþifice ºi judecãþii
imaginative.
Potrivit lui Neznamov, pregãtirea unui general eficient trebuia sã se bazeze pe studiu individual. El îl cita pe
mareºalul Aleksandr Suvorov, care susþinea cã un bun
comandant trebuie mai întâi sã cunoascã bine regulamentele,
apoi principiile de ducere a rãzboiului ºi, în cele din urmã,
istoria rãzboaielor recente ºi trecute. Dacã primele douã cerinþe îi insuflau sentimentul a ceea ce trebuie fãcut ºi de ce,
cea din urmã îi dezvolta facultãþile critice ºi capacitatea de a
aprecia caracterul unic al fiecãrei situaþii. Un comandant trebuie sã elaboreze soluþii, deoarece, fiecare problemã cu care
se va confrunta într-un viitor rãzboi este în mod necesar
nouã, chiar dacã, în sens general, îi este familiarã din punct
de vedere istoric. În concluzie, Bloch respingea rãzboiul
datoritã inutilitãþii sale intrinseci, în timp ce Neznamov
urmãrea pregãtirea unor comandanþi care sã facã faþã cu succes viitoarelor încercãri.
Problema cu care s-au confruntat Bloch ºi Neznamov
nu era diferitã de cea cu care se confruntã liderii de azi.
Schimbãrile politice ºi sociale care au remodelat organizaþiile militare s-au combinat cu progresul tehnologic rapid ºi cu
perfecþionãrile aduse armamentului existent pentru a produce schimbãri ale câmpului de luptã, care au efect dezorientant ºi discordant. În termeni marxiºti, cantitatea se
transformã în calitate.
Maior Ion PAPALEÞ
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Interviu realizat cu domnul colonel Anton IANCU, directorul Cercului Militar Naþional

Povara imaginii Palatului Cercului Militar Naþional

- Ce reprezintã Palatul Cercului Militar
Naþional pentru dumneavoastrã?
- Palatul Cercului Militar Naþional este
un edificiu monumental, un monument de
istorie, de arhitecturã. Iar, Armata are privilegiul de a-l avea în proprietate.
Tot ce am rezolvat pânã acum, am fãcut
gândind întotdeauna la interesul instituþiei ºi
în folosul imaginii pe care trebuie sã o dea
Palatul, ca simbol, Armatei. Am þinut ºi þin
foarte mult la aceastã idee. Dacã, acum, se
vorbeºte, tot mai mult, despre Palatul Cercului Militar Naþional ºi nu de Cercul Militar
Naþional, este, pentru cã, împreunã cu
colegii, am insistat pe ideea de Palat ºi cã aºa
trebuie sã intre în vorbirea curentã. Ca palat,
a fost proiectat ºi trebuie sã ne mândrim cã
este un Palat.
Domnule, pentru mine a fost o povarã,
deoarece, în ‘89, când am ajuns aici, mi-am
zis: “Nu se poate ca o instituþie de culturã a
armatei care trãieºte ºi care existã într-un
asemenea edificiu monumental sã aibã o
asemenea imagine”. Atunci a început lupta.
Prin ‘93, ‘94, au început sã aparã roadele, iar
deschiderea cãtre societatea civilã a fãcut ca
oamenii sã vinã, sã vadã ºi sã participe la
activitãþi. Ce mai, sã ne caute. Presa, civilã ºi
militarã, a început sã publice articole
deoarece ieºeam, an de an, cu noi ºi noi
activitãþi de referinþã.
De asemenea, spun cu mândrie cã, am
beneficiat de colaborarea unor oameni ca, de
exemplu, Valentin SILVESTRU. Era un prieten al armatei ºi al Cercului Militar Naþional. Venea cu toatã plãcerea aici ºi, împreunã, am pus la punct un sistem de colaborare
ºi un program de activitãþi. Pãcat cã a avut
accidentul acela... Dumnezeu sã-l ierte! El
ne-a insuflat dorinþa de a face ceea ce trebuie
fãcut pentru ca instituþia sã creascã ºi sã
atragã oameni de meserie, de specialitate.
- În curând ieºiþi la pensie. Câþi ani aþi
lucrat în armatã?
- Am fãcut 36 de ani de activitate. Am
început cu Liceul Militar “Dimitrie Cantemir”, în 1965 ºi l-am terminat în 1969.
Între 1969 ºi 1972, am urmat cursurile ªcolii
Militare de Ofiþeri Activi “Nicolae Bãlcescu”, la Sibiu. Am absolvit ca ºef de promoþie. Apoi, dupã 6 ani la comandã, în Regimentul de Gardã ºi dupã Academia Militarã, am lucrat aproape 28 de ani numai în
culturã. Iar, din 1983 ºi pânã în 1989, am
coordonat toate casele armatei din þarã. Aºa
cã, atunci când am ajuns la Cercul Militar
Naþional, ºtiam de unde sã încep.
- Acum cinci ani, aþi fost numit director
al Cercului Militar Naþional. Ce aþi fãcut în
aceºti ani?
- Am fãcut numai lucruri bune, pe care
le-am gândit ºi proiectat eu. În primul rând,
am construit un colectiv la care þin foarte
mult. M-am apropiat de oameni plecând de
la ideea cã dialogul meu cu ei este al unui om
care se întâlneºte cu alþi oameni, dar care au
acelaºi interes. Interesul instituþiei care,
întotdeauna, a fost pe primul loc. Colegilor ºi
subordonaþilor mei le-am spus de la început:
“În mine, aveþi cel mai apropiat prieten,
însã, cu o singurã condiþie – sã înþelegeþi cã,
aici, trebuie sã lucrãm la împlinirea unui
singur interes. Dacã voi vã legaþi de Palatul
Cercului Militar Naþional cu sufletul ºi
faceþi, tot ceea ce noi stabilim sã facem, cu
dragoste, cu pasiune, cu bucurie, cu
renunþãri, cu sacrificii, atunci vom avea

“Cinci ani de manageriat (2000 – 2005)”
Realizãri notabile în domeniul restaurãrii,
renovãrii ºi îmbunãtãþirii ambientului estetic ºi
funcþional în Palatul Cercului Militar Naþional

Redecorarea ºi reambientarea esteticã a Sãlii de Marmurã (covoare
personalizate, draperii, mobilier) ºi dotarea sãlii cu aparate de aer
condiþionat.
Reproiectarea ºi reconstituirea vitraliilor din rotonda Sãlii Bizantine. Ambientarea spaþiului ºi amenajarea “Rotondei Tudor Vladimirescu”.
Înlocuirea ºi modernizarea instalaþiei de telecomunicaþii în Palatul
CMN.
Reconstituirea ºi reinstalarea candelabrului de sub arcada monumentalã de la intrarea principalã în Palatul CMN.
Realizarea instalaþiilor de climatizare la Sala Maurã ºi sala de protocol parter.
Inscripþionarea textului “Fântâna Sãrindar” pe balustrada fântânii
arteziene, ca însemn memorial al existenþei Mânãstirii Sãrindar pe locul
pe care s-a construit Palatul CMN.
Amenajarea “Galeriei de artã contemporanã a Cercului Militar
Naþional” (expoziþie permanentã, la etajul III, cu lucrãrile din colecþia
de artã a CMN).
Realizarea unei cortine ºi a unei fresce decorative murale la Sala de
spectacole.
Confecþionarea ºi dezvelirea plãcii de bronz pe care sunt înscriºi
proiectanþii Palatului CMN ºi a plãcilor de marmurã pe care sunt
înscriºi conducãtorii Cercului Militar.

numai de câºtigat”.
- Subordonaþilor le-a
a fost greu sã se
alinieze dezideratelor propuse?
- Sigur cã a fost greu. Ne-am strãduit
vreo 4 ani... A trebuit sã renunþ la niºte
oameni..., sã fac curãþenie. ªi am fãcut cu
sabia pentru cã, aºa cum le-am spus atunci,
sunt un om cu principii ºi þin la ele. Fac orice
compromis... ºi cu mine însumi, dar când e
vorba de principii, niciodatã. Le-am mai
spus cã “vom face în aºa fel încât sã veniþi
cu plãcere la serviciu, sã nu avem nici un
motiv sã ne stresãm, iar când plecaþi acasã,
sã plecaþi mulþumiþi cã aþi mai fãcut ceva în
folosul armatei, al instituþiei de la care luaþi
salariu”. Am satisfacþia cã oamenii au înþeles ce le-am cerut ºi cã am reuºit acest lucru,
dar, încã o datã spun, la început “am curãþat
ramurile uscate”. Nu s-a putut altfel. Am
reuºit, astfel, sã impun ritmul dorit. Acum,
aici, pornind de la încredere, stimã reciprocã,
respect, toatã lumea ºtie ce are de fãcut ºi,
mai ales, face ceea ce trebuie pentru ca toþi,
inclusiv vizitatorii, sã fie mulþumiþi. Le-am
cerut, ca atunci când vine cineva la noi, sã
simtã cã respirã alt aer, cã a intrat într-un loc
unde este respectat... unde primeºte, în

Consilierul juridic
în misiuni internaþionale

În perioada ianuarie – iulie 2004, am asigurat funcþia de consilier juridic al Batalionului 280 Infanterie în cadrul misiunii
“Enduring Freedom” din Afganistan. Prezenþa în teatrul de operaþii
mi-a oferit posibilitatea sã aplic cunoºtinþele teoretice cu privire la
legislaþia militarã, în general, cu privire la legislaþia internaþionalã,
în special.
De la început, trebuie spus cã operaþiunii “Enduring Freedom”
din Afganistan nu i se puteau aplica – din punct de vedere al dreptului internaþional umanitar, un tipar clasic al misiunilor de
menþinere a pãcii, din cauza urmãtoarelor motive: 1. În acest stat,
democraþia politicã, economicã ºi militarã este în curs de formare,
fãrã a exista momentan o conducere unitarã, un guvern autoritar, o
armatã regulatã, acest lucru ducând la imposibilitatea unui Acord
asupra statutului forþelor (SOFA). 2. Adversarii coaliþiei, respectiv
talibanii ºi forþele Al-Qaida, aplicã regula “loveºte ºi fugi”, nu sunt
organizaþi într-o armatã regulatã, nu au uniformã, nu deþin ID-uri,
nu respectã nici o regulã în acþiunile lor, decât, poate, aceea a

Editarea Monografiei ilustrate “Cercul Militar Naþional”.
Înlocuirea candelabrelor de la Sala Maurã, redecorarea ºi reamenajarea esteticã a sãlii (înlocuirea mochetei cu covor personalizat, confecþionarea a douã uºi duble de acces la oficiu ºi Rotonda “Elisabeta”
etc.).
Refacerea ºi îmbunãtãþirea esteticã a spaþiului verde ºi a ambientului floral din “Piaþa Tricolorului” (esplanada din faþa Palatului CMN).
Redecorarea ºi reambientarea Sãlii Alba Iulia (înlocuirea mochetei
cu covor personalizat, înlocuirea draperiilor etc.), a Rotondei “Nicolae
Grigorescu” ºi a Rotondei “Mareºalilor”).
Reamenajarea ºi ambientarea Salonului “Creºtin” ca spaþiu select de
protocol ºi reprezentare.
Editarea lucrãrii “Cercul Militar Naþional – prestigios centru cultural” (culegere de aprecieri, consemnãri, recunoaºteri).
Legalizarea colecþiei de artã (Pinacoteca) Cercului Militar Naþional.
Editarea pliantului de prezentare a Palatului CMN ºi a lucrãrii “Cercul Militar Naþional. Istoria unui Palat”.
Realizarea “Galeriei conducãtorilor Cercului Militar (în holul de la
etajul I, pe baza unui proiect adecvat).
Reamenajarea, modernizarea ºi reambientarea peronului de la
intrarea principalã în Palatul CMN ºi a trotuarelor adiacente (pe baza
unui proiect elaborat de Uniunea Arhitecþilor din România).
Realizarea sistemului electrono-optic de supraveghere a intrãrilor
exterioare în Palatul CMN, de acces în etaje, precum ºi de control al
accesului ºi securizare a clãdirii.
Realizarea ºi dezvelirea bustului arhitectului Dimitrie Maimarolu,
autorul proiectului Palatului CMN ºi inaugurarea oficialã a “Salonului
fondatorilor Palatului Cercului Militar”.

primul rând, culturã. Confirm faptul cã toþi
colegii mei sunt foarte receptivi, amabili ºi
au disponibilitatea de a-l ajuta pe cel care
vine în Palat, sã-ºi rezolve problemele ºi sã
plece bucuros.
Eu am sacrificat aproape totul pentru
instituþie, pentru ca lucrurile sã se lege ºi sã
înceapã sã meargã foarte bine. Sunt bolnav
de Palatul ãsta. Atât de mult m-am ataºat,
atât suflet am pus aici..., încât a devenit o
parte importantã din viaþa mea.
Ce am fãcut, am fãcut cu plãcere, cu
pasiune, cu patimã. Nu exista program. Începeam dimineaþa ºi plecam când se termina
treaba. Au fost situaþii când am plecat ºi a
doua zi la douã, trei dimineaþa.
- Aþi realizat toate obiectivele pe care vi
le-a
aþi propus, atunci, la numirea ca director?
- Au mai rãmas câteva pe care nu le-am
atins. Asta ºi pentru cã nu am fost ajutat
atunci când am avut nevoie; mai ales cu
bani.
Mã bucur, totodatã, cã am reuºit sã-i fac
pe cei care decid finanþele armatei, sã
conºtientizeze cã este nevoie sã ajute Palatul
Cercului Militar Naþional cu fonduri pentru

provocãrii de pagube umane ºi materiale, ºi crearea de instabilitate.
3. Respectarea ºi aplicarea regulilor specifice de drept internaþional umanitar, se face, astfel, numai de cãtre militarii coaliþiei.
Rezultatul este acela cã, de multe ori, se ajunge la stãri tensionate ºi
la sentimente de rãzbunare, în rândul coaliþiei, urmare a crimelor ºi
rãnilor produse în rândul colegilor.
În acest context, rolul consilierilor juridici ºi, mã refer aici, la
colaborarea mea cu omologii de la brigada americanã cãreia ne subordonãm a fost unul important în acest tip de acþiuni, având în
vedere cã misiunile batalionului s-au executat în zona de graniþã cu
Pakistanul, iar trecerea acesteia fãrã un acord prealabil poate duce
la un conflict diplomatic major. Regulile de angajare din zona operaþiunii impun folosirea forþei letale în multe situaþii critice, existã
situaþii în care se impune luarea de prizonieri de rãzboi sau numai
dezarmarea unor persoane, tot personalul poartã, atât în misiuni, dar
ºi în timpul liber, armamentul individual ºi muniþia aferentã asupra
sa ºi, imaginaþi-vã cã, nu e plãcut sã porþi arma cu tine, la masã sau
la activitãþile sportive, spre exemplu.
Din experienþa acumulatã ca urmare a colaborãrii cu juriºtii
americani, am aflat, nu fãrã surprindere, cã regulile de angajare a
forþelor multinaþionale în misiunea “Enduring Freedom” din Afganistan au fost elaborate la Ministerul Apãrãrii de compartimentul
J.3, ºi avizate de Secretarul de stat pe probleme de apãrare, precum

ca acesta sã arate cum e normal. Palatul a
fost proiectat sã dureze 200 de ani, iar, la
împlinirea celor 80, le-am spus: “Dacã noi
continuãm cu atitudinea asta de nepãsare
faþã de nevoile de întreþinere ºi reparaþii,
atunci dupã 100 de ani nu o sã mai avem ce
repara”. S-a înþeles acest lucru ºi, numai în
2003, am avut 6 miliarde de lei pentru
investiþii. Niciodatã în ultimii 20 de ani, nu
s-a primit o asemenea sumã.
Printre cele mai importante lucruri fãcute
se aflã ºi colecþia de artã contemporanã.
Palatul Cercului Militar Naþional este singura instituþie de culturã care ºi-a permis sã
facã o asemenea colecþie. În ziua de azi sunt
puþini cei care îºi permit sã achiziþioneze
artã contemporanã. Colecþia valoreazã peste
6 milioane de dolari. Am reuºit s-o legalizez,
în aºa fel, încât, nimeni sã nu-ºi permitã sã
atenteze la ea sau sã ºi-o însuºeascã cum
s-a mai întâmplat.
- Cum va fi ieºirea din scenã?
- Când publicul te biseazã, în mod
repetat, e semn cã este momentul sã ieºi din
scenã. Mã retrag onorabil, dupã o carierã
strãlucitã în culturã. Nu am nimic sã-mi
reproºez. Dacã ar fi sã o iau de la-nceput,
acum, aº face la fel.
Când voi trece prin faþa Palatului Cercului Militar Naþional o sã mã gândesc cã aici
a rãmas o parte din sufletul meu, o parte
importantã din viaþa mea. O sã fac tot posibilul sã menþin legãtura cu foºtii colegi ºi, în
mãsura în care voi putea, îi voi ajuta. Mãcar
cu sfaturi.
În urma mea rãmâne ceva de valoare ºi,
ca semn de respect pentru înaintaºi, pe 1
martie, la ora 15.00, am proiectat ceremonia
de dezvelire a bustului arhitectului Dimitrie
Maimarolu, autorul proiectului Palatului
Cercului Militar Naþional ºi inaugurarea oficialã a Salonului fondatorilor Palatului. Va fi
o festivitate prin care închei procesul de
recuperare a istoriei Palatului Cercului Militar Naþional. Astfel, în stilul care m-a caracterizat, ies din scenã. E ultimul meu rol.
A consemnat maior
Ion PAPALEÞ

ºi de Preºedintele S.U.A. Din acest punct de vedere, consider cã trebuie sã învãþãm din experienþa partenerului american în perspectiva
executãrii de acþiuni militare izolate, de tip N.A.T.O., de cãtre contingentele româneºti sau sub comandã româneascã. Un rol important în acest sens, îl poate avea Centrul de Drept Internaþional
Umanitar al Armatei de la Ploieºti, un unicat, dealtfel, în aceastã
zonã a Europei, care poate organiza cursuri de pregãtire sau convocãri periodice în domeniul Dreptului Operaþional, atât pentru militarii români, cât ºi pentru consilierii juridici sau alte categorii de
personal care efectueazã misiuni internaþionale.
Am resimþit pe timpul misiunii lipsa unei informãri operative
a întregului personal aflat în teatrul de operaþii despre ordinele ministrului apãrãrii, dispoziþiunile ºi legislaþia de interes militar, nouapãrute în þarã.
Rolul consilierului juridic în misiunile de menþinere a pãcii este
important în consilierea comandantului pentru luarea deciziilor,
întocmirea regulilor de angajare, pregãtirea juridicã a misiunilor,
acordarea asistenþei de specialitate întregului personal ºi prevenirea
sãvârºirii de abateri disciplinare sau infracþiuni.
Cãpitan (just.) Valentin ACHIM
(Prelucrare dupã “Buletinul de informare al Centrului de
D.I.U.A”., nr.1,12/ iulie-decembrie 2004)
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Scenariu de perfecþionare a comenzii ºi controlului

OAMENI REALI VS. INAMICI SIMULAÞI
Pe parcursul a 10 zile din luna februarie, s-a desfãºurat la
Centrul de Instruire prin Simulare din cadrul Universitãþii de
Apãrare Naþionalã, exerciþiul SIMEX 2005, care a avut ca
scop verificarea unor cursuri de acþiune, ca un precedent al
exerciþiului ce va avea loc în poligonul CINCU, în luna septembrie.
SIMEX-urile se desfãºoarã anual. Cel de anul acesta a
avut, însã, specificul sãu: în afarã de faptul cã a verificat
justeþea unor cursuri de acþiune planificate, a avut ºi un element de noutate dat de faptul cã domnul colonel Cãtãlin
TOMESCU, comandantul Brigãzii 282 Mecanizate “Unirea
Principatelor” pentru exerciþiu, a fost ºi ºeful HYQON
(Higher Control) - eºalonul de conducere a activitãþilor în
sine, cu rol de punct de comandã, ca eºalon jucat - numai cã
nu a fost evaluat.
În poligonul CINCU, Brigada 282 Mecanizatã va participa cu un batalion de infanterie, ce urmeazã sã fie dotat cu
M.L.I.-uri, cu un batalion de tancuri, care are tancul românesc modernizat, cu un divizion de artilerie terestrã ºi cu
unul de artilerie antiaerianã, dotat cu sistemele Oerlikon.
Lângã aceste forþe ale brigãzii, vor mai acþiona urmãtoarele
structuri: Divizionul LAROM, Divizionul de Artilerie Antiaerianã GHEPARD de la Turda, un batalion de infanterie
din Brigada 81 Mecanizatã ºi o escadrilã de elicoptere
SOCAT, ce vor constitui o structurã de forþe modularã,
extrem de importantã.
“Ca ºi tematicã, afirmã domnul colonel Cãtãlin TOMESCU,
exerciþiul din septembrie îºi propune crearea la nivelul
brigãzii mecanizate a unui grup de luptã TASK FORCE sau
BATTLE GROUP, cum se spune în terminologia NATO, cu
care sã dezvolte ofensiva pe anumite direcþii, sã nimiceascã
un inamic din adâncime ºi, ulterior, sã treacã în apãrare pe o
frontierã de stat. Situaþia tacticã este fictivã, fiind conceputã
numai în scopul îndeplinirii exerciþiului în sine.
Pentru acest grup de luptã, au fost iniþial stabilite douã
cursuri de acþiune ale forþelor proprii ºi un curs de acþiune
pentru inamic, noi propunându-ne sã le verificãm justeþea.
Numai cã datoritã eficienþei lucrãtorilor ºi operatorilor ºi
capabilitãþilor extraordinare ale sistemului, am reuºit sã ve-

“Din acest punct de
vedere, divizionul a putut
sã-ºi îndeplineascã misiunea.
Forþele care au fost destinate
în sprijin s-au completat ºi au
realizat o apãrare antiaerianã
efectivã pe întreaga fâºie de
luptã a brigãzii.
Cred cã acest centru de
simulare ne poate pregãti în
timp de pace, cu toate cã
realitatea câmpului de luptã
este diferitã de acest joc.
Pentru optimizarea performanþelor noastre, ar trebui sã
avem la îndemânã mai multe
posibilitãþi ºi spaþii de lucru,
aºa fel încât, eu sã am ocazia
sã-i vãd pe oamenii mei cum
lucreazã ºi ce pot face ei în
timpul
luptei
efective.
Atmosfera din timpul exerciþiului a fost bunã datoritã
faptului cã ne cunoaºtem
între noi; mare parte dintre participanþi am fost colegi;
gândim în acelaºi fel ºi luptãm sã atingem împreunã acelaºi
deziderat: misiunea pe care am primit-o!”
Domnul locotenent-comandor Binder Liviu ENACHE,
comandant de patrulã în cadrul Escadrilei 903, a primit
sarcina de a sprijini, cu o escadrilã de elicoptere PUMA
SOCAT, Brigada 282 Mecanizatã, la a cãrei aplicaþie a luat
parte.
“Atmosfera de lucru a fost senzaþionalã, extraordinarã!
Pentru mine, acest exerciþiu a reprezentat un câºtig profesional enorm, ca ºi exerciþiu de cooperare, de sincronizare,
de operaþii în teren.
Centrul de Instruire prin Simulare este foarte bun, la
momentul acesta, ca centru de perfecþionare a comenzii ºi
controlului. Strict pentru aviaþie, sistemul ar trebui
îmbunãtãþit pentru cã ne-a oferit variante reduse de manevrã,
de sprijin ºi de cercetare. Nu am putut acþiona aºa cum aº fi
dorit, fie ca misiune independentã, fie ca misiune de sprijin”.

UN SOFT AL PROCEDURILOR
DE OPERARE NATO

rificãm, practic, patru cursuri de acþiune pentru noi ºi douã
pentru inamic. Acest lucru înseamnã pentru noi un plus de
experienþã în favoarea exerciþiului real din septembrie.
Personal, sunt foarte mulþumit cum a muncit staff-ul
brigãzii. Cred cã venirea noastrã aici reprezintã un câºtig
extraordinar pentru experienþa personalã ºi competenþa profesionalã a fiecãruia. Operatorii de sistem sunt americani; ei
au venit cu sistemul ºi tot ei îl încarcã. Eficienþa lui este
demonstratã: cu eforturi financiare minime, se pot antrena
state majore de nivel unitãþi ºi mari unitãþi, privind procesul
de elaborare a deciziei, justeþea hotãrârilor ºi modul de ducere a acþiunilor de luptã în teren. A fost pentru prima datã
când noi, practic, am verificat o concepþie. Pânã acum s-au
fãcut situaþii fictive, pe diferite teatre de operaþii. Acum însã,
am stabilit o concepþie pentru un teatru real ºi am verificat
cursurile de acþiune împotriva inamicului. Din cele patru
feluri de a duce lupta pe fâºia de ofensivã, urmeazã sã adoptãm unul pe care deja l-am identificat, fiind super eficient.
De asemenea, trebuie remarcatã ºi prestaþia militarilor
care au fãcut parte din celula OP FOR a forþelor inamice ºi
din celula A.P.A. de analizã post-acþiune. La SIMEX 2005,
toate elementele implicate au concurat ºi nu au fãcut altceva
decât sã ne punã în evidenþã profesionalismul!”

În cadrul acestui exerciþiu, batalionul de infanterie,
comandat de domnul cãpitan Tudor BIVOLARU, a acþionat
în cadrul forþelor de angajare imediatã a brigãzii mecanizate,
în acþiunile ofensive ale acesteia, pentru apãrarea frontierei
de stat. “Chiar dacã la început ne-a fost un pic greu, spre
final, toate eforturile noastre s-au concretizat, îndeplinindune misiunea cu succes. Am o pãrere foarte bunã despre acest
centru de instruire, având în vedere faptul cã este a patra sau
a cincea oarã când iau parte la un exerciþiu SIMEX. Însã, în
anumite puncte structurale, ar mai trebui lucrat; mã refer, în
special, la sistemul logistic”.
La comanda divizionului de aruncãtoare proiectile reactive, domnul locotenent-colonel Florinel OBREJA s-a aflat
pentru prima datã la o astfel de activitate de simulare. “Din
acest exerciþiu am obþinut o serie de învãþãminte. Unitatea
noastrã a avut ca rol sprijinul general cu foc pentru Brigada
282 Mecanizatã. Referitor la utilizarea efectivã a divizionului, aº vrea sã fac câteva observaþii în sensul cã sistemul nu
poate soluþiona toate chestiunile pe care noi am dori sã le
rezolvãm ºi astfel sã atingem scopurile pentru care am venit
la SIMEX. Dispunem de un sistem de conducere a focului
foarte complex, foarte performant ºi recunosc cã, în cadrul
acestui exerciþiu, nu am putut sã-l utilizãm în condiþii
optime, ca urmare a faptului cã unitatea a fost angajatã rapid
ºi cu foarte multe misiuni de foc. În concluzie, sistemul
SIMEX nu ne-a putut oferi ocazia utilizãrii divizionului la
cote maxime”.

SE CERE UN INAMIC MAI PUTERNIC!

Divizionul GHEPARD, al cãrui comandant este domnul
locotenent-colonel Dorel MIRON, a participat la acþiunile
Brigãzii 282 Mecanizate, protejând antiaerian forþele de
angajare imediatã ºi forþele de angajare ulterioarã pe
parcursul celor trei etape ale cursurilor de acþiune.
“A fost o activitate complexã ºi importantã pentru instruirea comandanþilor de baterie, a statelor majore ºi a comandamentelor unitãþilor. Din punctul meu de vedere, cred cã
sistemul ar trebui îmbunãtãþit în ceea ce priveºte stabilirea
inamicului aerian. Cu cât acesta este mai puternic, cu atât
noi ne putem antrena mai bine, noi fiind o unitate de apãrare
antiaerianã. Forþele utile trebuie întrebuinþate exact la adevãrata lor capacitate, iar pentru aceasta, inamicul aerian trebuie sã fie cât mai tare. Numai aºa putem vedea valoarea
unitãþilor de apãrare antiaerianã!”
Domnul locotenent-colonel Stãnel CIORÃªTEANU,
comandant de divizion AA, a subliniat rolul unitãþii sale
care, alãturi de Divizionul GHEPARD, a apãrat forþele ºi
mijloacele brigãzii mecanizate.

Domnul locotenent-colonel Ionel TÂMPLARU, comandant de divizion de artilerie, a subliniat rolul unitãþii sale de
coordonator de sprijin prin foc al brigãzii mecanizate. “Sistemul în care am acþionat se doreºte a fi ceea ce se joacã
acum în þãrile membre NATO vis-a-vis de coordonarea sprijinului de foc la nivel central, la nivelul brigãzii mecanizate,
cu corespondenþe la nivelul unitãþilor, fie ele divizioanele
aflate în sprijin direct, fie cele pentru sprijin general. Atmosfera de lucru a fost entuziastã, susþinutã de tinereþea participanþilor a cãror medie de vârstã nu depãºeºte 35 de ani. Sunt

ofiþeri ºi subofiþeri tineri care doresc sã-ºi însuºeascã procedurile de operare NATO, proceduri care fac <<casã bunã>>
cu pregãtirea de specialitate a acestora”.
“Rolul batalionului de infanterie – ne spune comandantul
unui astfel de batalion, domnul locotenent-colonel Victor
DÃSCÃLESCU – a fost acela de a contribui alãturi de celelalte forþe ale brigãzii la executarea unei misiuni, experimentându-se totodatã noi procedee tactice concomitent cu
punerea în practicã a procedurilor de operare standard, cu
noua tehnicã ce va fi achiziþionatã: Maºina de Luptã a Infanteriei modernizatã JDER, care va corespunde din punct de
vedere tehnic noilor cerinþe ale câmpului tactic.
Au fost prezente structuri din mai multe zone ale þãrii ºi
chiar din corpuri de armatã diferite. Cu toate acestea, am
acþionat unitar, constituind un corp comun care, în final, ºi-a
demonstrat viabilitatea. Centrul de Instruire prin Simulare
are o bazã materialã care poate oferi participanþilor o
antrenare cât mai apropiatã de realitãþile câmpului de luptã.
Am putut pune în aplicare noile sisteme de comandã ºi conducere care se implementeazã în armatã ºi care sunt interoperabile cu partenerii din NATO.”

10 ZILE DE “LUPTÃ” PE DISPLAY

Comandantul batalionului de tancuri, domnul locotenentcolonel Emilian PÎSU, a probat, în cadrul exerciþiului, un
scenariu nou. “Forþa de izbire a brigãzii, unitatea de tancuri,
va participa în septembrie, la centrul de lucru NATO, cu cel
mai nou tanc din înzestrarea armatei române – TR 85 M1 - ,
tanc pe care îl avem în dotare din anul 2003. Rolul nostru a
fost acela al forþei supreme vis-a-vis de luptãtor ºi de scenariul pe care l-am jucat. A fost un proces de cunoaºtere
început cu 10 zile în urmã, de cunoaºtere interumanã, dar ºi
a posibilitãþilor fiecãruia dintre noi!”
Misiunile Batalionului Logistic, prezent ºi el la SIMEX
2005, sunt stipulate clar într-un regulament viabil. Batalionul logistic este suportul logistic al brigãzii ºi asigurã
transportul, depozitarea, aprovizionarea ºi distribuirea cãtre
unitãþile subordonate a materialelor, echipamentelor, armamentului ºi muniþiei. Domnul locotenent-colonel Lazãr Ilie
VLAD, comandantul acestui batalion, afirmã cã: “La
SIMEX 2005, unitatea noastrã a fost jucatã la nivelul coordonat de brigadã ºi ºi-a îndeplinit misiunea.
În schimb, noi nu am fost jucaþi la nivelul posibilitãþilor
noastre reale. Mã refer aici la: mentenanþã, evacuare rãniþi ºi
transport. Am ridicat aceastã problemã ºi se pare cã, la anul,
va fi un alt exerciþiu asemãnãtor în care batalionul logistic va
fi <<piua întâi>>, cum se spune. Deci, noi vom fi cei care
ne vom ridica la nivelul celorlalte unitãþi luptãtoare, pentru
cã batalionul logistic nu se ocupã numai de
aprovizionare, depozitare ºi transport, ci este o unitate luptãtoare în cadrul unei brigãzi mecanizate de
nivel NATO.”
Domnul colonel Mihãiþã BÃLEANU este ºeful
Secþiei 1 Simulare din Centrul de Instruire prin Simulare care aparþine Statului Major General. “Am
avut rolul de a coordona activitãþile caracteristice
unei secþii de simulare într-un exerciþiu. Aceastã
specificitate se adreseazã construirii bazei de date
în funcþie de informaþiile furnizate de cãtre unitãþile
participante. De aceea, acestea trebuie sã fie cât mai
corecte, cât mai reale ºi sã prezinte ceea ce beneficiarul nostru doreºte: pãduri, ape, poduri ºi diverse
alte elemente ale reliefului ºi infrastructurii. Rolul
meu a mai fost ºi acela de a mã asigura cã echipamentele unitãþilor care vin în Centru corespund caracteristicilor reale. Când vorbim despre simulare,
vorbim despre oameni reali care mânuiesc oameni
simulaþi ºi armamente simulate, cu efecte simulate!
A fost poate primul exerciþiu în care o mare unitate a verificat douã cursuri de acþiune ºi a reuºit, cu sprijinul nostru tehnic, sã îndeplineascã ceea ce ºi-a propus.
Comandamentul brigãzii a acþionat în dublã calitate de conducãtor, dar ºi de executant, fiind observat ºi controlat de
observatori-controlori, special destinaþi pentru acest lucru.
Brigada a acþionat exact pe scenariul întocmit, ceea ce a condus la o atmosferã de lucru intensã, dar extraordinar de
calmã!”
Cristina FRATU
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Balul primãverii

Duminicã, 6 martie, între orele 18.00 ºi 24.00, la
Sala Bizantinã va avea loc balul tradiþional organizat de Cercul Militar Naþional pentru personalul
militar ºi civil al Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Þinuta este obligatorie, iar intrarea se face pe bazã
de invitaþie.
Sâmbãtã, 5 martie, ora
11.00, la Sala de spectacole,
Ansamblul
de
copii
“Andantino” al Palatului
Cercului Militar Naþional va
susþine spectacolul “Flori
din suflet” dedicat zilei
femeii ºi tuturor mamelor.
Serile culturale de joi vor
avea ca tematicã cultura ºi
extinderea NATO.
Pe 3 martie, la 17.15, în Sala cinema, istoricul
de artã Victor SIMION va susþine, în cadrul programului cultural “Culturi ºi civilizaþii. Omul în oglinda artei”, conferinþa “Naºterea unei lumi noi. Omul
burghez ºi idealurile sale”. Iar pe 10 martie, la
17.15, tot la Sala cinema, istoricul militar, colonel
dr. Petre OUT, în cadrul programului cultural
“România – NATO. Parteneriat ºi integrare” va
conferenþia pe tema “Extinderile NATO în perioada post Rãzboi rece. Admiterea României la summit-ul de la Praga”.
Univers Plastic
Între 14 ºi 31 martie, Cercul Militar Naþional
organizeazã “Salonul de Pastel” al cãrui vernisaj
va avea loc în ziua de 14 martie, ora 17.00.
La Galeria artelor este deschisã pânã pe 10 martie expoziþia de artã decorativã “Anotimpurile” a
artistei Carmen CRÃCIUN-BAZILESCU.
Accesul la serile culturale se face pe bazã de
invitaþie. Informaþii la telefon: 313.86.80, interior
136.

Cartea din vitrinã

“Culegere de sfaturi
pentru un om de lume”

“Este o carte de formule ale fericirii, despre
importanþa lecturii, despre balsamul politeþii,
despre curajul civic, despre pericolul drogurilor. Un
ghid practic de îndrumare a tânãrului pe drumul
plin de capcane ale unei lumi tulburate ºi ameninþãtoare. Dar ºi sfaturi pentru dascãli sau pãrinþi
gãsim aici, pentru cã aceºtia, de multe ori, nu sunt
decât foºti tineri dezorientaþi, care n-au avut ocazia
sã citeascã mai demult o astfel de carte”, spune
Emil Hurezeanu, cel care semneazã prefaþa acestei
cãrþi.
Se numeºte
“Culegere de sfaturi
pentru un om de
lume”, iar recomandarea expresã a
autorului ei, Valeriu
POPESCU,
este:
“Pentru tinerii þãrii
mele, pentru pãrinþii
ºi dascãlii lor”.
Întrebarea
fireascã,
venitã-n
minte dupã citirea
acestor rânduri este:
ce cautã un om care pune, profesional, atâta preþ pe
formã, sã scrie o carte despre miezul lucrurilor?
Capitole ca “Despre limba pe care o vorbeºti”,
“Curajul civic”, “Despre atitudinea corpului”,
“Formulele amabilitãþii” sau “Aventura spiritualã
a umanitãþii” grãiesc de la sine despre faptul cã lui
Valeriu Popescu îi pasã ce se întâmplã cu tânãra
generaþie. Un cadou pe care ni-l fac, atât Editura
Prut Internaþional, din Chiºinãu, cât ºi autorul, care
doneazã exemplare ale acestei cãrþi liceelor din
România ºi Republica Moldova.
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Cuvânt de învãþãturã

Ce este pãcatul?
Dupã învãþãtura Sfintei Biserici,
pãcatul este cãlcarea legii dumnezeieºti,
adicã neîmplinirea voii lui Dumnezeu
cuprinsã în poruncile Sale (I Ioan 3,4).
Pãcatul este de mai multe feluri. Este
un pãcat cu care ne naºtem fiecare dintre
noi, pãcatul strãmoºesc, de care ne
curãþim prin baia Sfântului Botez.
Sunt apoi pãcatele personale, adicã
pãcatele pe care le sãvârºim fiecare din
noi în parte. Aceste sunt de douã feluri:
pãcate uºoare ºi pãcate grele sau de
moarte. “Este pãcat de moarte..., dar
este ºi pãcat care nu este de moarte (I
Ioan 5, 16-17).
Pãcatele uºoare slãbesc numai, nu
nimicesc cu totul, legãtura noastrã cu
Dumnezeu; pãcatele grele însã nimicesc
legãtura noastrã cu El ºi ne atrag grea
pedeapsã din partea Lui. Totodatã,
pãcatele grele ne înstrãineazã ºi de
semenii noºtri.

Care sunt pãcatele grele?

În fruntea pãcatelor grele se aflã:
mândria, iubirea de argint, desfrânarea,
pizma, lãcomia, mândria ºi lenea.
Pãcatele acestea – care se numesc ºi
pãcate capitale – lovesc greu porunca
dragostei faþã de Dumnezeu ºi de
semeni.
Cel mândru este plin de el însuºi ºi
nu mai vrea sã þinã seamã de legea
dragostei faþã de Dumnezeu ºi de
semeni. Iubitorul de argint, adicã cel ce
se lipeºte cu toatã fiinþa lui de bunurile
materiale, ajunge sã calce-n picioare rânduielile omeniei ºi ale frãþiei. Desfrânatul îndrumã spre stricare ºi îmbolnãvire,
atât viaþa sa, cât ºi pe a celor cu care desfrâneazã. Pizmãreþul se întristeazã de
fericirea semenului ºi se bucurã de
nenorocirea abãtutã asupra lui. Lacomul
calcã fãrã milã în picioare drepturile
semenului. Mâniosul unelteºte rãzbunare
împotriva semenului ºi îi doreºte nimicirea. Leneºul în loc sã lucreze împreunã
cu ceilalþi la îmbunãtãþirea vieþii, aºa

Icoanã pe lemn: Tudor-Constantin MARIN,
cls. aV-a, ªcoala gen. nr.174 “Constantin Brâncuºi”

cum cere legea frãþiei ºi a dragostei, fuge
de aceastã datorie, cãutând sã nu facã
nimic, sã înºele, sã fure sau sã cerºeascã
pentru a putea trãi.
Între pãcatele grele, Sfânta Bisericã
trece ºi pãcatele împotriva Duhului
Sfânt, ºi pãcatele strigãtoare la cer.

Pãcatele împotriva Duhului
Sfânt sunt:

a) Împotrivirea arãtatã de cineva, cu
voinþã ºi ºtiinþã, faþã de învãþãtura
creºtinã, cu scopul de a-ºi duce nestingherit viaþa sa pãcãtoasã cât ºi nerecunoaºterea evidenþei.
b) Încrederea nesocotitã în mila ºi
îndurarea lui Dumnezeu. De un asemenea pãcat se fac vinovaþi cei care calcã
fãrã teamã poruncile Domnului, bizuindu-se pe socotinþa greºitã cã Dumnezeu
îl va ierta, pentru cã este bun.
c) Deznãdejdea în ajutorul lui Dumnezeu. De acest pãcat se fac vinovaþi cei
care, socotind cã Dumnezeu nu-i mai
poate ierta, nu mai vor sã facã nimic pentru îndreptarea lor.
d) Pizmuirea semenilor, pentru
talanþii speciali de care aceºtia s-au
învrednicit de la Dumnezeu.
e) Nepocãinþa pânã la moarte.
Se cheamã pãcate, împotriva Duhului
Sfânt, fiindcã izvorãsc din pornirea rea a

unor oameni de a se împotrivi harurilor
sfinþitoare ºi înnoitoare pe care Duhul
Sfânt voieºte sã le reverse asupra
sufletelor lor.
Despre pãcatele împotriva Duhului
Sfânt, Mântuitorul spune aºa: “Oricine
va zice vreun cuvânt împotriva Fiului
Omului, iertat va fi lui; dar cine va fi zis
împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat
lui nici în veacul acesta, nici în cel ce va
sã fie” (Matei 12,32). Prin cuvintele
acestea, Mântuitorul nu vrea sã ne spunã
cã pãcatele contra Duhului Sfânt ar
covârºi prin rãutatea lor, chiar ºi puterea
de iubire ºi iertare a lui Dumnezeu. El
vrea, doar, sã ne atragã luarea aminte cã
sãvârºitorul unor asemenea pãcate se
poate înrãi atât de mult, încât sã nu mai
voiascã nicidecum a se cãi ºi a cere
iertare.
Pãcatele strigãtoare la cer sunt:
uciderea cu ºtiinþã ºi voie liberã;
sodomia; asuprirea vãduvelor, orfanilor
ºi sãracilor; oprirea plãþii lucrãtorilor. La
acestea poate fi adãugat pãcatul pe
care-l sãvârºesc copiii prin necinstirea
pãrinþilor.
Se numesc pãcate strigãtoare la cer
pentru cã, prin sãvârºirea lor, legea
iubirii de semeni este cãlcatã atât de
greu, încât ea strigã la Dumnezeu ca sã
pedepseascã chiar în viaþa aceasta pe cãlcãtorii ºi dispreþuitorii ei.
Ai sãvârºit un pãcat foarte greu, zice
Dumnezeu lui Cain, care ucisese pe
fratele sãu Abel: “Glasul sângelui
fratelui tãu strigã cãtre mine din pãmânt.
(Facere 4,10).
Osândã grea rosteºte Sfânta Scripturã
ºi pentru cei ce asupresc pe sãraci (Matei
23, 14) ºi opresc din plata lucrãtorilor.
“Iatã, plata lucrãtorilor care au secerat
þarinile voastre - platã opritã de voi strigã; ºi strigãtele secerãtorilor au intrat
în urechile Domnului Savaot” (Iacov 5,
4). Osândã tot aºa de grea aratã Sfânta
Scripturã ºi pentru cei care-ºi necinstesc
pãrinþii (Ieºire 21, 15, 17).

“Întoarcerea” cãrþii care rãsfaþã spiritul
Discutând cu un coleg, într-o pauzã,
acesta se plângea cã nu a mai citit o
carte cam de mult.
Atunci, mi-am adus aminte cum
fãceam rost de cãrþi “bune” acum, mai
bine de 15 ani. Cum ne fãceam
cunoºtinþe la librãrii, la edituri... Cum,
cartea era un obiect de troc, deoarece,
pe atunci, cãrþile erau dorite. Atât erau
de dorite încât, de multe ori, detronau
un cartuº de Kent, o sticlã cu bãutuã
finã, sau chiar un parfum original.
Astãzi, a da un pachet de carne pe o
carte, pare cel puþin hilar. Însã, atunci,
erau unii dispuºi sã se lipseascã de aºa
ceva, în schimbul unui “Papillon” al lui
Henri Charriere sau pentru “Cel mai
iubit dintre pãmânteni” al lui Marin
Preda.
Pentru cã librãriile erau pline ºi
neîncãpãtoare, se instituise o adevãratã
reþea de trafic de carte. Cartea se dãdea
“pe sub mânã” sau, dacã te aflai acolo
când venea un lot nou de cãrþi, trebuia
sã cumperi pe lângã ceea ce-þi doreai ºi
un volum sau douã din ceea ce nu se
vindea. Cu cât cartea era mai bunã, cu
atât numãrul celorlalte cãrþi din pachet
se mãrea.
Astãzi, nu se mai citeºte la fel de
mult. Sau, poate, se citeºte...
Cert e cã nu sunt puþini cei care se
plâng cã cititul a devenit un lux. ªi asta,
pentru cã nu mai intereseazã pe nimeni

achiziþia unor astfel de produse care
costã cu mult peste 100.000 de lei.
Decât poate pentru decor. Atunci, scot
din buzunar chiar mai mult de câteva
sute, mergând pe principiul “cu cât este
mai stufoasã ºi mai lucioasã cartea, cu
atât mai bine”. În general, omul din

zilele noastre, dã mai repede 10.000 de
lei pentru o revistã cu integrame. Încã
mai sper cã se vor întoarce vremurile
acele în care cartea îºi avea importanþa
ei.
Maior
Ion PAPALEÞ

SURÂS DE ... MÃRÞIªOARE
În verde – crud nasc îngeri Poemul Primãverii
Iar þipãtul din soare rãstãlmãcind tãcere
Colindã-n mãrþiºoare ca sã-nfloreascã merii
Mlãdiþele cu faguri în zumzet de – Înviere
Torc mugurii iubire – solemnã lãcrimare
În mângâieri solare ies ghiocei nomazi
Omãtul sângereazã... surâs de mãrþiºoare
Dã floare primãvara sonetelor prin brazi
Arcadele de sãlcii smerite se înclinã
Susur de rugãciune se aureºte-n miere
Mântuitorul însuºi în togã de luminã
Aprinde candelabrul cu muguri, de – Înviere
În verde crud Arhangheli dau pinteni Primãverii
Când muguresc cuvinte în sãlcii plângãtoare
Christos ne-nsenineazã trãirea revederii
Când dispãruþii noºtri se-ntorc în mãrþiºoare.
Liviu ZANFIRESCU
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ASPECTE ALE IMIXTIUNII SOVIETICE
ÎN EXERCITAREA CONDUCERII ARMATEI NAÞIONALE
Relaþiile României cu celelalte state membre ale Organizaþiei Tratatului de la Varºovia între anii 1955-1964 au involuat,
treptat, de la o strânsã cooperare, la o rãcire tot mai evidentã ºi
apoi spre o autenticã distanþare. Autoritãþile de la Bucureºti au
început sã aspire la o altã imagine în lume dupã plecarea trupelor sovietice din România, în anul 1958, iar strãdaniile lor de
a se desprinde, cât se putea, de Moscova erau sesizate clar în
marile centre diplomatice ale lumii. Totodatã, în perioada
respectivã s-a evidenþiat ºi preocuparea autoritãþilor române
pentru diminuarea activitãþilor sovietice în România. Pe un
asemenea fond, contradicþiile dintre Bucureºti ºi Moscova s-au
acutizat în anii 1963-1964.
În 1964, la ºase ani de la retragerea trupelor sovietice din
România, autoritãþile de la Bucureºti au considerat cã era
momentul sã-ºi exprime, fãrã echivoc, în mod amplu ºi argumentat, principiile pe care doreau sã le urmeze în domeniul
politicii externe, în relaþiile dintre state ºi dintre partidele comuniste ºi muncitoreºti, ca o nouã expresie a distanþãrii de Moscova. Au fãcut aceasta, cu prilejul reuniunii Comitetului Central
ce ºi-a desfãºurat lucrãrile în aprilie 1964 ºi au adoptat cunoscuta Declaraþie datã publicitãþii. Ulterior, aceasta a fost dezbãtutã în toate organizaþiile de partid ºi obºteºti din România.
A.I. Gribkov, în lucrarea sa intitulatã Soarta Tratatului de la
Varºovia, afirma: “Momentul culminant al procesului de formare a cursului independent de dezvoltare l-a reprezentat
Declaraþia P.M.R în problemele miºcãrii comuniste ºi muncitoreºti, adoptatã de C.C. al P.M.R. în aprilie 1964. Ea a proclamat: relaþii de egalitate, fãrã supremaþia U.R.S.S., relaþii cu
toate þãrile socialiste, desfiinþarea tuturor blocurilor militare ºi
crearea de zone denuclearizate ºi o poziþie egalã pentru toate
þãrile membre C.A.E.R., respectarea principiilor relaþiilor dintre
þãrile socialiste pe baza suveranitãþii, independenþei,
neamestecului în treburile interne (...). Acesta a fost momentul
în care Occidentul a început sã vorbeascã despre România ca
despre „disidentul” din Tratatul de la Varºovia.”
Declaraþia Plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie 1964 a fost
amplu dezbãtutã în diverse segmente ale societãþii româneºti, în
instituþii ºtiinþifice, organizaþii obºteºti ºi organisme ale statului, prilej cu care au fost dezvãluite fapte, practici ºi acþiuni care
au impus adoptarea unei poziþii proprii, distincte, a conducerii
politice a þãrii, faþã de realitãþile momentului. În cadrul acestor
dezbateri se circumscriu ºi cele care au avut loc în armatã, începute prin reuniunea cadrelor de bazã din instituþiile ºi unitãþile
militare, desfãºuratã în zilele de 4-5 mai 1964.
Meritã sã fie subliniat faptul cã între problemele examinate,
s-au aflat ºi cea referitoare la imixtiunile Comandamentului
Forþelor Armate Unite, sub diferite forme, în exercitarea conducerii de cãtre comandamentul naþional asupra Armatei
Române ºi reacþiile provocate de aceste imixtiuni la diverse
niveluri ale organismului militar. Referindu-se la încercãrile de
a impune unor eºaloane militare româneºti executarea unor misiuni, ignorând autoritãþile naþionale legitime, generalul colonel
Leontin Sãlãjean, ministrul Forþelor Armate, relata urmãtoarele
: „I-am spus-o anul trecut mareºalului Greciko: Vã închipuiþi cã
într-un asemenea rãzboi - cum era tema acestei aplicaþii Rãzboiul în condiþiile iniþiale – aþi putea începe rãzboiul subordonându-vã o armatã românã (armata ca eºalon operativ – n.n.)
fãrã sã ºtiu eu, fãrã sã ºtie guvernul (român – n.n.)?.”
Completând aprecierile referitoare la raporturile dintre
armata românã ºi Comandamentul Forþelor Armate Unite,
fãcute în cadrul dezbaterilor, generalul-locotenent Ion Ioniþã,
prim-adjunct al ministrului, declara: ”Clar este cã, în general,
toatã structura acestui comandament al Forþelor Armate Unite,

de la naºterea sa, de când a fost croit, a fost croit inechitabil ºi a
fost croit de la ºef la subordonat. (...) Nu sunt reprezentate
statele participante la acest tratat, (...) nu sunt reprezentate proporþional în statul major, în conducerea diferitelor direcþii de
activitate de care ar trebui sã se ocupe acest comandament, cã
peste tot sunt tovarãºii sovietici, începând cu comandantul
suprem (..). Comandantul suprem este locþiitor de ministru, care
ne are pe noi subordonaþi, pe miniºtrii (...) unde vedeþi voi aici o
fãrâmã de relaþii tovãrãºeºti, prieteneºti, egale în drepturi?”.
Aspectele deosebit de interesante într-un domeniu atât de
sensibil cum era relaþia dintre Armata Românã ºi comandamentul Forþelor Armate Unite au fost puse în evidenþã ºi de generalul-colonel Arhip Floca, adjunct al ministrului forþelor Armate
ºi ºef al Direcþiei Pregãtire de Luptã. ”Nu o datã – spunea acesta – am fost puºi în faþa faptelor împlinite, fãrã a ne putea aduce
aportul nostru în organizarea ºi desfãºurarea procesului nostru
de pregãtire de luptã ºi operativã. Obiºnuit, în fiecare toamnã se
executa convocarea la Comandamentul Forþelor Armate Unite
pentru aºa-zisa „analizare a rezultatelor obþinute ºi stabilirea
cãilor de acþiune comune pentru noul an de instrucþie”. În ultimii
ani, ele au un caracter pur formal. În loc sã constituie o analizã,
un schimb de experienþã, un prilej de contribuþie la
îmbunãtãþirea documentelor, ca rol al înþelepciunii colective,
practic nu mai este nimic de fãcut, deoarece, o datã cu
prezentarea delegaþilor, ni se dau deja documentele gata semnate.
Delegaþia armatei române a propus ca documentele în
proiect sã fie trimise pentru studiu din timp. „La concluzii – relata generalul A. Floca – mareºalul Greciko a considerat justã
propunerea noastrã ºi cã aºa vor proceda în viitor, însã a cãutat
sã adauge cã, dacã se vor lua în considerare propunerile, asta
este altã treabã.” Deºi lucrurile decurseserã aºa cum s-a arãtat,
generalul A. Floca sublinia cã, la încheierea convocãrii,
mareºalul Rodion Malinovski aprecia cu cinism: ”Am fãcut o
treabã bunã, am elaborat în comun mãsuri clare ºi acum sã
încordãm forþele pentru traducerea lor în viaþã.”
O altã faþetã a relaþiilor Armatei Române cu Comandamentul Forþelor Armate Unite, reliefatã de generalul A. Floca, a constat în urmãtoarele fapte: ”La convocãri, de regulã, suntem invitaþi sã þinem rapoarte în care sã arãtãm rezultatele obþinute ºi
neajunsurile constatate în pregãtirea armatei noastre. Asemenea
rapoarte se þin de cãtre toate armatele frãþeºti, mai puþin de
armata sovieticã. De asemenea, în raportul Comandamentului
Unificat, ce precede rapoartele delegaþiilor armatelor frãþeºti, nu
se arãta nimic de felul cum ºi-au îndeplinit sarcinile marile
unitãþi sovietice incluse în Tratatul de la Varºovia.”
Generalul Leontin Sãlãjean a avut o reacþie spontanã la
adresa sovieticilor în momentul în care asculta raportul subordonatului sãu ºi l-a întrerupt pe acesta pentru a relata despre
Varºovia: ”Tratatul ãsta e aºa ca sã vã þin pe voi în mânã,
asta-i în fond problema. Tratatul ãsta nu-i pentru toþi care au
semnat, este numai pentru o parte, pentru noi (Uniunea Sovieticã – n.n.) un comandament care sã conducã þãrile de
democraþie popularã, iar C.A.E.R.-ul este fãcut ca sã asigure
baza materialã. ”Chiar acum, nu demult, am citit o asemenea
(declaraþie – n.n.), nu ºtiu care, mi se pare Iaroºevici, dacã nu
mã înºel (declara astfel – n.n.).”
Deosebit de interesante au fost consideraþiile referitoare la
organizarea operativã a teritoriului, chestiune care fusese dezbãtutã ºi în ºedinþa Comitetului Politic Consultativ din 25-26 iulie
1963, de la Moscova. Aceasta era o problemã de importanþã
politico-strategicã deosebit de complexã, care, în cadrul unei
alianþe, cerea eforturi pentru armonizarea scopurilor ºi gãsirea

mijloacelor de realizare. Dincolo de semnificaþia sa, organizarea
operativã a teritoriului – care vizeazã ansamblul elementelor de
infrastructurã (reþeaua rutierã, cãile ferate ºi gabaritul
vagoanelor, lucrãrile de artã, aerodromuri, porturi, lucrãri de
telecomunicaþii etc.) – era o temã cu mari implicaþii economicofinanciare, foarte costisitoare, fiind vorba de modernizarea
lucrãrilor existente sau de edificarea altora. De aceea, angajarea
þãrii într-o astfel de activitate cerea organelor de stat abilitate ºi
o mare grijã în adoptarea deciziilor. Hotãrârile trebuiau sã fie
bazate pe ample studii economico-financiare. Tocmai astfel de
raþiuni au determinat delegaþia românã, condusã de Gheorghe
Gheorghiu-Dej, ca, la ºedinþa menþionatã, sã se opunã hotãrât ºi
sã determine, în final, neluarea unei decizii contrare principiilor
politicii româneºti.
Aceastã problemã, pusã în dezbatere forului suprem al
Organizaþiei Tratatului de la Varºovia, a fost prezentatã în
cadrul reuniunii cadrelor de bazã din armata românã din 4-5 mai
1964 de cãtre generalul Vasile Ionel, adjunct al ministrului
Forþelor Armate ºi ºef al Direcþiei Generale a Înzestrãrii, ºi de
ministrul Forþelor Armate, generalul L. Sãlãjean, care a intervenit în mai multe rânduri pentru a întãri spusele subordonatului sãu. Astfel, a rezultat cã sovieticii elaboreazã un document în
legãturã cu elementele ce ar fi trebuit sã facã obiectul acþiunii de
organizare operativã a teritoriului României. Chiar din perioada
premergãtoare ºedinþei, românii, care nu procedau ca alþii în
asemenea situaþii, „sã dea din cap ºi sã tacã din gurã”, au formulat o serie de amendamente, întrucât, aºa cum sublinia generalul L. Sãlãjean, „nici în 50 de ani nu o sã poþi sã le realizezi
ºi (sovieticii – n. n.) voiau ca, pânã în 70 (anul 1970 –n. n. ), cu
data de acum, sã fie rezolvate.” Generalul V. Ionel a descris în
amãnunt acel moment: ”În dimineaþa zilei, înainte de a începe
ºedinþa Comitetului Politic Consultativ, Gheorghe GheorghiuDej, împreunã cu L. Sãlãjean, au avut o discuþie cu mareºalul A.
Greciko, comandant suprem al Forþelor Armate Unite, cãruia cei
doi i-au prezentat obiecþiile delegaþiei române. Acesta a fost de
acord cu observaþiile noastre, le-a gãsit întemeiate ºi s-a obligat
sã refacã proiectul de hotãrâre în ideea celor puse de acord. In
realitate, proiectul a rãmas acelaºi în conþinut (...). Aceleaºi
obiecþii care au fost expuse ºi de mareºalul A. Greciko.
Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost nevoit sã prezinte argumentat,
încã o datã, poziþia româneascã: ”Nu sunt împotriva unor
asemenea mãsuri propuse de Comandamentul Forþelor Armate
Unite. Dar, încã nu ºtiu ce reprezintã ele pentru economia þãrii
noastre, vor putea ele sã fie îndeplinite în termenele propuse sau
nu. Noi dorim ca hotãrârile luate sã le îndeplinim întocmai, dar
nu putem sã ne obligãm cã vom îndeplini o hotãrâre ca aceasta
fãrã sã ºtim ce înseamnã.”
Generalul L. Sãlãjean a completat în ºedinþã, lucru care nu
era obþinut - era toatã lumea miratã - când cu permisiunea lui
Gheorghiu-Dej, a cerut cuvântul ºi a spus: ”Noi nu suntem de
acord!”
Tot din cele expuse de generalul V. Ionel s-a putut afla ºi
cum s-a încheiat discuþia cu mareºalul A. Greciko. Astfel, dupã
delegaþia românã, conform alfabetului chirilic, a urmat la cuvânt
delegaþia sovieticã. Conducãtorul acesteia, N.S. Hruºciov, a
spus atunci: ”Tovarãºii români au perfectã dreptate, aºa este.
Proiectul de hotãrâre nu corespunde.” Toate delegaþiile au fost
de acord cu propunerea României.
Sovieticilor nu le-a convenit aceastã poziþie a delegaþiei
României, dar, cu alte prilejuri, vor riposta cu energie, în termeni mai puþin protocolari.
Lt. col Marius POTÂRNICHE

Din trecutul revistei “ROMÂNIA MILITARÃ”
15 februarie 1864 – apãrea primul numãr
al revistei “România militarã”. Scopuri: “A
lucra la organizarea sistemului militar; a
aduna ºi a cerceta instituþiile vechi militare; a
întreþine pe oºteanul român cu conºtiinþa
evenimentelor militare”.
În ansamblul publicisticii militare, revista
“România militarã” ocupã un loc distinct.
“România militarã” a vãzut lumina tiparului în
anul 1864, dupã “Observatorul militar” (Iaºi,
1859) ºi “Monitorul oastei” (1860, primul
numãr a fost tipãrit mai întâi în Moldova ºi,
dupã unirea definitivã a Principatelor Române,
în Bucureºti). În coloanele “Monitorului oastei”, pe lângã dispoziþiile oficiale ostãºeºti, au
fost inserate ºi unele scrieri ale ofiþerilor.
Apariþia revistei “România militarã” pe firmamentul presei militare a fost determinatã de
prefacerile profunde de ordin social, politic ºi
cultural care s-au produs în timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza ºi care au influenþat puternic, în toate articulaþiile sale, viaþa armatei.
Aflatã la începutul organizãrii sale pe principii unitare, instituþia armatei avea nevoie de
un organ de presã propriu pentru stimularea
gândirii militare ºi rãspândirea culturii în
armatã ºi, mai ales, pentru sprijinirea forurilor
superioare ale oºtirii în contextul amplei
reforme novatoare care se preconiza.
Membrii colegiului redacþional ºi de conducere al revistei proveneau din prima promoþie a ªcolii de cadeþi din Bucureºti ºi dispuneau de o solidã pregãtire generalã ºi profesionalã, pe care ºi-o perfecþionaserã în strãinã-

tate. Fondatorii revistei au fost: cãpitanul G.
Slãniceanu (arma geniu), cãpitanul A. Gramont (Statul Major General), cãpitanul A.
Angelescu (arma artilerie), cãpitanul Eraclie
Arion (arma artilerie), cãpitanul Emanoil
Boteanu (Statul Major General), cãpitanul
Eustaþie Popovici (Statul Major General) ºi
cãpitanul C. Barozzi (arma geniu).
Acest colectiv tânãr ºi entuziast ºi-a elaborat un program de lucru pe care l-a difuzat în
primul numãr al “României militare”, pe coperta cãreia a pus, ca un corolar simbolic al
acestui program, deviza: “ªtiinþã, artã ºi istorie
militarã”, care sintetiza direcþiile de acþiune ale
revistei.
Programul publicaþiei cuprindea idei
avansate pentru gândirea acelor timpuri: “Cu
cât regimul politic al unei naþii devine mai
liber, cu atât organizarea sa militarã trebuie sã
fie mai tare.
Acest adevãr este recunoscut astãzi de toþi
românii, de aceea, într-un singur glas, ei cer
organizarea unui sistem capabil de a apãra
înãuntru legea, ordinea ºi dreptul ºi, în afarã,
naþionalitatea.
A lucra, dar la organizarea sistemului nostru militar, ce Camera legiuitoare este chematã
în curând a hotãrî. A aduna ºi a cerceta instituþiile vechi militare ale Patriei, instituþii ce au
fãcut atâtea vremuri glorie României ºi ne-au
asigurat existenþa. A trata, în lipsã de orice
uvraje militare, tot ce se raporta la instrucþia
oastei, baza cea mai solidã a unei armate. A
întreþine pe oºteanul român cu conºtiinþa evenimentelor militare ce se petrec în lume. Iatã
scopul ce ne propunem, creând revista

<<România militarã>>.
Întrunindu-ne ºi luând aceastã sarcinã, navem pretenþia de a crede cã opiniile ce vom
emite sunt cele bune, mai puþin, de a impune
cuiva. Din contrã, facem apel la toþi fraþii noºtri
de arme, atât în activitatea de serviciu, cât ºi în
retragere, ºi-i rugãm a ne da concursul lor.
Scopul nostru, încã o datã o spunem, este de a
veni sã lucrãm
împreunã ºi
din
toatã
inima
la
înãlþarea
ºi
consolidarea
edificiului ce
este menit sã
a s i g u r e
viitorul Patriei
noastre.
<<România militarã>>
va ieºi la 15
ale
fiecãrei
luni
(...).
Fiecare numãr
va cuprinde
cel puþin 6 coli. Abonamentele nu se primesc
decât pe un an sau ºase luni. Preþul abonamentului pentru un an este de 2 galbeni, pe ºase
luni 1 galben. Banii se plãtesc înainte.”
Conþinutul programului exprimã cu claritate intenþiile fondatorilor revistei, la care se
adaugã aceea de formare a unui public cititor
avizat, þinut permanent la curent cu realitãþile
tehnico-ºtiinþifice ºi culturale ale vremii.
“România militarã” era tipãritã la

“Imprimeria Ministerului de Resbel”, din
Bucureºti. Revista a întâmpinat, încã de la
începutul sãu ºi, apoi, în cursul apariþiei, dificultãþi datorate lipsei unui local propriu (redactorii adunându-se, pentru a lucra, la domiciliul
unuia dintre ei) ºi mijloacelor financiare insuficiente pentru redactare (nu existau subvenþii
din partea organelor militare superioare), motiv
pentru care n-a putut apãrea la timp ºi cu tirajul prevãzut. Astfel, primul numãr a apãrut la
15 februarie 1864, compus din 8 coli,
cuprinzând materialul pe lunile ianuarie ºi februarie 1864; al doilea numãr a apãrut în
aprilie 1864, conþinând materialul pe lunile
martie ºi aprilie 1864; al treilea numãr, în
cursul aceluiaºi an, format numai din 5 coli ºi
jumãtate, cu materialul pe lunile mai ºi iunie
1864. Aceste numere au alcãtuit volumul I al
revistei ºi, din cauza dificultãþilor financiare,
aceasta ºi-a întrerupt apariþia timp de ºase luni.
Numerele publicate în ianuarie 1866 – când
revista ºi-a întrerupt din nou apariþia – au format volumul II, alcãtuit din patru numere,
ultimul numãr, apãrut în ianuarie 1866,
deschizând volumul III.
(...) În ianuarie 1866, dupã doi ani de existenþã a încetat apariþia revistei.
Maior
Doru UNGUREANU
Centrul de Studii ºi Pãstrare a Arhivelor
Militare Istorice “General Radu R.Rosetti”,
Piteºti
Preluare din “Buletinul arhivelor militare
române – Document – An VI, nr.2-3 (24-25)/2004.
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P r e d e a l - a 4 7 -a
a ediþie a Campionatului Mondial Militar de Ski

ROMÂNIA - CEL MAI ACTIV MEMBRU C.I.S.M.
Deschiderea competiþiei
Festivitatea de deschidere a competiþiei a avut loc marþi, 17 februarie, pe
platoul cabanei “Fulg de Nea” din Predeal. La festivitate au fost prezente
loturile þãrilor participante, oficialitãþi
din CISM, FIS ºi M.Ap.N., precum ºi
din administraþia localã. Dupã defilarea
loturilor, sportivii predeleni au prezentat
o demonstraþie de schi, urmatã de un
spectacol cu focuri de artificii organizat
de Primãria Predeal. Administraþia

localã a pregãtit o surprizã plãcutã spectatorilor, invitând trupa “Sistem” sã
susþinã un concert.
“Sistem” este o formaþie de rock
alternativ foarte cunoscutã în România.
Albumul de debut “Sistem” a caracterizat ºi stilul formaþiei, care ºocheazã prin
sonoritãþi deosebite, obþinute din
“instrumente
muzicale”
neconvenþionale: butoaie de tablã, polizoare,
jenþi de autovehicule.

Scurt istoric

CONSILIUL INTERNAÞIONAL
AL SPORTULUI MILITAR

Consiliul Internaþional al Sportului Militar - cunoscut sub acronimul C.I.S.M. este a doua organizaþie mondialã sportivã
dupã Comitetul Internaþional Olimpic ºi
este deschisã armatelor din întreaga lume.
Fondat în anul 1948, la Nice, Franþa,
C.I.S.M. are ca obiective principale: promovarea sportului, a activitãþilor de educaþie fizicã în armatele lumii ºi a pãcii pe
întregul Mapamond.
Motto-ul C.I.S.M. este: ,, PRIETENIE
PRIN
SPORT”
(“FRIENDSHIP
THROUGH SPORT”).
În fiecare an, C.I.S.M. organizeazã competiþii sportive ºi aplicaþii militare la nivel
mondial, european ºi regional, la care participã sportivi militari din cele 127 de þãri
membre.
Armata României s-a alãturat organiza-

þiei din anul 1992 ºi este consideratã
printre cele mai active membre.
România este pentru a patra oarã
gazda unui asemenea Campionat
Mondial Militar, de data aceasta, de schi,
dupã ce, în 1994, a mai organizat Campionatul Mondial Militar de Judo, în 1998,
Campionatul Mondial Militar de Handbal
ºi, în anul 2002, Campionatul Mondial Militar de Volei.
La aceastã ediþie a Campionatului Mondial Militar de Schi, organizat anul acesta la
Predeal, vor participa în jur de 350 de persoane, dintre care 245 de sportivi sosiþi din
23 de þãri. Dintre acestea 21de þãri participã
cu loturi sportive, în timp ce douã au statut
de observatori (Serbia ºi Muntenegru
împreunã cu Turcia). În ceea ce priveºte
þãrile direct participante la competiþie,

inclusiv România, au vechi tradiþii în schi,
dintre acestea, putând fi amintite: Austria,
Cehia, Germania, Italia, Norvegia, Suedia.
Probele de concurs sunt în numãr de
patru: biatlon, fond, slalom ºi patrulã. Slalomul se va desfãºura pe pârtia Clãbucet, iar
celelalte probe în poligonul de schi al
Clubului Sportiv Aplicativ Militar (CSAM)
Bucegi.
Delegaþia României este formatã din 31
de persoane, dintre care 22 de sportivi. Ei
sunt sportivi de valoare ai schiului românesc, toþi membri ai CSAM Bucegi, club
despre care vicepreºedintele comitetului de
organizare, locotenent-colonelul Ion

Cu tunurile pe pârtie
Începând cu anul 2002, pârtiile din Predeal beneficiazã de
instalaþii moderne pentru producerea zãpezii. Acestea au fost
folosite din plin ºi pentru amenajarea pârtiilor pe care se vor
desfãºura probele Campionatului Internaþional de Schi Militar.
Acestea au fost bine-venite avãnd în vedere cã vremea a dat
destule emoþii organizatorilor.
Pentru a
risipi anumite temeri
apãrute, nu
demult, în
presã, legate
de aspectul
ecologic al
acestor
instalaþii,
primarul Predealului,
domnul Mihai
VEªTEA, a
fãcut câteva

Interes comun
în promovarea campionatului
Oraºul-staþiune Predeal este aºezat în inima þãrii, la o altitudine de 1.100 m, în pasul cu acelaºi nume, fiind un punct de
atracþie în tot timpul anului pentru turiºtii români ºi strãini,
având în permanenþã oaspeþi din toate colþurile lumii.
Predealul este înconjurat de piscuri înalte, care oferã privitorilor peisaje mirifice: la nord sunt masivele Piatra Mare
(1849 m) ºi Postãvarul, cu vârful Cristianul Mare (1802 m),
la sud, se înalþã piscurile masivului Bucegi, cu vârful Omu
(2508 m), la est Gârbova cu vârful Neamþu (1923 m) ºi la est
plaiurile muntelui Fitifoiu, având culmi domoale.
Beneficiazã de o climã plãcutã, fiind ferit de vânturi puternice, iar altitudinea la care se aflã determinã o medie termicã anualã mai scãzutã decât în alte regiuni cu aceleaºi coordonate geografice din România (+50C). Aceste condiþii au ca
efect timpul lung în care zãpada se menþine pe sol, oferind astfel condiþii prielnice pentru practicarea sporturilor de iarnã,
începând din noiembrie ºi pânã în aprilie.

ARMANU, afirma cã “este unul dintre cele
douã cluburi de valoare, alãturi de Dinamo
Braºov, iar sportivii sunt recunoscuþi, atât
pe plan intern, cât ºi internaþional”. Pentru
exemplificare,
locotenent-colonelul
Armanu a amintit trei sportivi care, la
începutul sãptãmânii, erau angrenaþi în
competiþii internaþionale: Eva TOFALVI ºi
Mihaela PURDEA (biatlon) în Italia ºi Antal
ZSOLT (fond), în Germania.
Având în vedere valoarea concurenþilor
delegaþiei noastre, dar ºi cea a competitorilor, locotenent-colonelul Ion Armanu considerã cã România se va clasa, la aceastã
competiþie, undeva între locurile 1 ºi 6.

Armamentul concurenþilor
este în siguranþã

precizãri la conferinþa de presã din 17 februarie. Astfel, instalaþia
foloseºte apã din reþeaua oraºului, care este rãcitã fãrã a
fi aditivatã cu substanþe chimice, rolul tunurilor fiind
doar acela de a pulveriza apa. Aceasta, în contact cu
aerul rece, se transformã în zãpadã. Totul este natural.

Autoritãþile predelene s-au implicat în susþinerea ºi organizarea competiþiei. Predealul trãieºte din turism, iar sezonul
de iarnã, cu sporturile specifice, este cel care aduce majoritatea turiºtilor în staþiune. De aici ºi interesul administraþiei
locale pentru a dezvolta tot ceea ce este legat de sporturile de
iarnã ºi, în principal, de schi.
“Este în interesul nostru, al Predealului, sã organizãm
competiþii de aceastã amploare, deoarece, pânã acum, în
România, nu s-au mai organizat astfel de competiþii”, sublinia
primarul oraºului, domnul Mihai VEªTEA la conferinþa de
presã din 17 februarie explicând cã, în acest fel, se face ºi o
promovare internaþionalã a staþiunii.
Acestea sunt motivele declarate de domnul Veºtea pentru
care primãria, s-a implicat în organizarea evenimentului.
Potrivit acestuia, administraþia localã a participat financiar la
modernizarea complexului de biatlon de pe Valea Râºnoavei,
în parteneriat cu Ministerul Apãrãrii Naþionale, a investit în
dezvoltarea ºi modernizarea instalaþiilor pentru producerea
zãpezii din zona complexului de biatlon, cât ºi din zona unde
se vor desfãºura probele alpine.

Armamentul concurenþilor se va pãstra în
condiþii de securitate, conform regulamentelor
militare ºi va fi distribuit pe bazã de tichet.
S-au stabilit, în cooperare cu instituþiile abilitate din garnizoanã (Jandarmeria ºi Poliþia),
mãsuri de respectare a ordinii publice pe timpul
desfãºurãrii tuturor activitãþilor prevãzute în
programul de concurs.
Pentru asistenþa medicalã de urgenþã s-a stabilit ca, la fiecare loc de desfãºurare a
concursurilor sã fie câte o autosanitarã împreunã
cu personalul specializat care poate acorda
primul ajutor, urmând ca, ulterior, persoana
accidentatã sã fie transportatã la spital.

Paginã realizatã de
maior Dragoº ANGHELACHE ºi maior Emanuel BÃRBULESCU
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SHOWBIZZ

“Lumea ta” (Dj Project) cea mai ascultatã piesã
româneascã în 2004!

Total surprinzãtor, cea mai precisã statisticã muzicalã româneascã, Romanian Top 100 Single Airplay,
relevã faptul cã, în 2004, cea mai ascultatã piesã
româneascã a fost “Lumea ta”, a grupului Dj Project.
Trupa timiºoreanã ocupã locul cinci în clasamentul
general în fruntea cãruia se aflã Gloria Estefan cu
“Hoy”, dar e primul dintre numele artiºtilor români deasupra succeselor
multor nume de
talie internaþionalã:
Kyle
Minogue, Enrique
Iglesias, Britney
Spears.
Urmãtoarele prezenþe
româneºti,
în
clasamentul
difuzãrilor radio
din întreaga þarã,
sunt: Activ - “Doar cu tine” - locul14, Sistem - “Speranþe” - locul16, Class - “Pentru dragoste” - locul 24,
Voltaj - “Eu cu mine” - locul 30, Holograf - “Fãrã ea”
- locul 34.
Din 1996, Romanian Top 100 Singles Chart se realizeazã prin compilarea clasamentelor trimise de posturile de radio din România, fie ele staþii independente
sau reþele.

Fetele de la Sexxy se
ceartã doar pentru þinutã

O nouã modã în muzica româneascã este, se pare,
destrãmarea trupelor de fete, în condiþiile în care una
dintre ele “face casã” cu impresarul. În aceeaºi situaþie
se aflã ºi fetele de la Sexxy, Julia ºi Claudia, Julia având
o frumoasã relaþie de dragoste cu impresarul trupei,
Bogdan.
Întrebatã ce crede despre scandalul în care a fost
implicatã, fosta lor colegã de trupã, Andreea Bãnicã,
Julia a spus cã “într-o trupã trebuie sã fie capete
înþelepte ºi sã nu existe orgolii. Noi nu ne-am certat
niciodatã pe lucruri serioase. Poate doar pe haine. Nu
ne dorim o carierã solo ºi nu vrem nici una dintre noi sã
iasã în evidenþã mai mult decât cealaltã”(cu certitudine!). Singurul lucru pe care l-ar face însã Julia, fãrã
colega sa de trupã, ar fi moderarea unei emisiuni de
divertisment la unul dintre posturile de televiziune cu
cel mai mare rating, cum ar fi PRO TV sau Antena 1.
Gurile rele spun despre apetisantele componente ale
trupei Sexxy cã au fost vãzute, cu ceva vreme în urmã,
la o salã de fitness din capitalã, frecventatã de nume
cunoscute ale show-bizz-ului românesc, cum abia
reuºeau sã facã faþã antrenamentelor. Motivul ar fi, se
pare, cura drasticã de slãbire pe care o þin cele douã fete.
Obosite dupã nenumãrate concerte prin þarã, ele vin cu
ultimele puteri la sala de gimnasticã!
Trupa Sexxy pregãteºte acum un nou album pe muzica scrisã de Robby G. Solistele se gândesc deja la
videoclip, dar preferã sã nu dea prea multe amãnunte
pentru a nu le fi furatã ideea.

Michael Bolton, live,
la Sala Palatului

“Fool´s Game”, “How Am I Supposed To Live Without You”, “Time, Love and Tenderness”, “When A Man
Loves A Woman” sau “Said I Love You... But I Lied”
sunt doar câteva dintre hiturile care l-au adus pe
Michael Bolton în galeria marilor artiºti pop ai lumii.
Cu 52 de milioane de albume vândute în întreaga lume
ºi nenumãrate premii, printre care ºi douã Grammy,
Michael Bolton nu
mai are nevoie de prea
multe prezentãri.
Ei bine, pe 21 mai,
cunoscutul cântãreþ îºi
va prezenta cartea de
vizitã pentru prima
datã în faþa publicului
din România, la Sala
Palatului, în cadrul
unui show de aproximativ douã ore, ce
deschide turneul european de promovare a
albumului “Vintage”.
Deºi nu s-a stabilit încã preþul biletelor, reprezentanþii Memento Music au declarat cã acestea vor oscila
probabil între 600.000 ºi 3.000.000 de lei, în funcþie de
aºezarea în salã. Biletele vor fi puse în vânzare, în
curând, putând fi achiziþionate de la Sala Palatului,
Magazinul Muzica, Diverta Mall sau Plaza România.
“Vintage”, cel de-al 21-lea album din cariera artistului, constituie o trecere în revistã a hiturilor anilor ´40´60, cele 11 piese fiind compoziþii semnate de clasici
precum: George Gershwin, Sammy Cahn, Marilyn ºi
Alan Bergman sau Michele Legrand. (F.C.)
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Wo r m s 4 : M a y h e m anunþat de Codemasters

În aceeaºi sãptãmânã în care Nick
Wheelwright de la Codemasters ºi-a dat
amiabila demisie (dupã 11 ani de lucru sub
stindardul “Genius at Play”), publisher-ul
britanic a anunþat cã va lansa, în 2005, un
nou joc din seria Worms - care împlineºte
anul acesta un deceniu de existenþã. Indubitabil, Worms 4: Mayhem va fi dezvoltat
tot de cãtre Team17 (cãci alþii mai nebuni nu
existã!), promiþând sã readucã farmecul clasic al seriei ºi sã ne ºteargã din amintire
dezamãgirea recentului Worms Forts. Aºa
cum se vede din primele imagini, Worms 4
va pãstra engine-ul lui Worms 3D, dar va
veni cu niscaiva inovaþii la nivel de gameplay - cum ar fi posibilitatea de a-þi crea
propriile arme (exploding chickens – gãini
care explodeazã, toilet bombs – bombe în
toalete, ... grandma strike – lovituri date de
bunica?), folosindu-te de noul Weapons
Factory (fabrica de arme).

☺

☺

Moare Vasile. Nevastã-sa:
- Sã-i pun pantofii ãºtia noi? Las’
cã-s buni ºi teniºii... Sã-i pun costumul
ãsta bun? Las’ cã-i bun ºi treningu’... Îl
pune în sicriu ºi începe sã-l jeleascã:
-Unde te duci tu, Vasileeeeee??!!!
Unde te duci tu, Vasileeeeee??!!!
Din sicriu:
- La fotbal, nenorocito!!!

☺

- Adicã de ce un rege poate fi încoronat la 8 ani, dar nu se poate cãsãtori
decât dupã ce a împlinit 16?
- Pãi nu-þi dai seama? Una e sã conduci o þarã, alta o femeie!
- Adicã de ce un rege poate fi încoronat la 8 ani, dar nu se poate cãsãtori
decât dupã ce a împlinit 16?
- Pãi nu-þi dai seama? Une e sã conduci o þarã, alta o femeie?

☺

Eºti beþiv atunci când:
1. Ai discuþii în contradictoriu cu
MICIME

Rãmânând, niþel, la ºtirile din planul
local, cei de la Best / Gameshop.ro ne-au
anunþat zilele trecute cã World of Warcraft
este disponibil în România încã din data de
11 februarie 2005, mult mai devreme decât
ne-am fi aºteptat! Între timp, Final Beta-ul
european continuã nestingherit (spre deliciul tuturor cunoscãtorilor), iar americanii ºi
coreenii continuã ºi ei sã aglomereze lumea
jocului în varianta sa finala – Blizzard înregistrând deja peste 600,000 de vânzãri!

The Bard’s Tale în Europa prin Ubisoft
Luna martie este termenul anunþat sãptãmâna trecutã de Ubisoft, ca fiind luna în
care vor lansa în Europa action-RPG-ul The

Bard’s Tale, creat de veteranul Brian Fargo
ºi trupa lui de la inXile. Bãtrânul Bard (care
anul acesta împlineºte 20 ani de existenþã
ludicã) îºi va relua aventurile sale presãrate

cu mult alcool ºi voie bunã, pe urma banilor
ºi a decolteurilor voluptoase... ºi, eventual, a
faptelor nobile, fãrã de care nu-ºi va putea
satisface viciile.
CRISTINA FRATU

15. Te trezeºti în
dormitor, chiloþii sunt
în baie, adormi îmbrãcat...
16. Toatã cârciuma te salutã când intri înãuntru.
17. Ai impresia cã cele patru grupe
de alimente sunt cofeina, nicotina,
alcoolul ºi femeile.
18. Pisica vecinului devine tot mai
apetisantã, pe zi ce trece.
19. Soacrã-ta aratã bine!
20. Nu-þi recunoºti nevasta decât
dacã te uiþi la ea printr-un fund de pahar.
21. Bestia aia de elefãnþel roz, iar
te-a urmãrit pân-acasã!
CRISTINA FRATU

DE LA LUME ADUNATE...

Un scoþian îºi cheamã
fiul:
- Du-te la vecinul de
sus ºi cere-i ciocanul!
Dupã cinci minute se întoarce fiul
fãrã ciocan ºi tatãl îl întreabã:
- Nu þi-a dat vecinul ciocanul?
- Nu.
- Zgârcitul!!! Atunci du-te ºi adu-l pe
al nostru!

A COCOLOªI

World of Warcraft - în România
din 11 februarie!

obiectele din jur ºi mai ºi pierzi.
2. Trebuie sã te þii de asfalt ca sã nu
cazi de pe trotuar.
3. Serviciul te împiedicã sã bei
destul.
4. Doctorul tãu gãseºte sânge în
alcool la analize.
5. Scaunul de la WC se loveºte
repetat ºi cu înverºunare de capul tãu.
6. Ajungi sã crezi cã alcoolul e una
dintre grupele de alimente.
7. 24 de ore pe zi, 24 de beri într-o
ladã - coincidenþã? S-o crezi
tu!
8. Douã mâini ºi doar o
gurã - asta chiar cã e o problemã cu bãutura!
9. Vezi mai bine, dacã þii
un ochi închis.
1. Unde se aflã cel mai mare sistem de peºteri?
10. Nenorocita aia de
2. Care este cea mai latã cãdere de apã?
parcare s-a mutat mai încolo
3. Cui se datoreazã fenomenul pe care zoologii îl
cât erai tu în cârciumã.
numesc în cãrþile de ºtiinþã popularizatã “fântâni
11. Cazi de pe podea.
arteziene... animale”?
12. Pe bãieþii tãi îi
4. Mai cunoaºteþi vreun turn înclinat în Italia, în
cheamã Tuborg ºi Heineken! afarã de Turnul din Pisa?
13. Auzi, ºtii ce, dã-o5. Peruca, revenitã în actualitate, nu numai ca elencolo de masã de searã, 5 ment de recuzitã teatralã ºi cinematograficã, a apãrut
beri fac cât o fripturã cu cu multe secole în urmã. ªtiþi ce popoare au folosit-o
cartofi prãjiþi!
întâia oarã ºi din ce era confecþionatã?
14. Þânþarii încep sã
6. Cine a spus: “Invidia, mãrturisitã, ori nu, e totzboare aiurea dupã ce te- deauna semn de inferioritate”?
nþeapã pe tine.
Rãspunsurile testului din nr. 3(167)
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PUN CAPÃT
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PUSÃ ÎN CIRCULAÞIE

1. Cea mai mare stalactitã (59 m) este Cueva de Nerja
din peºtera cu acelaºi nume din sudul Spaniei, în
apropiere de Malaga, iar cea mai mare stalagmitã este
Aven Armand (29 m) ºi poartã numele peºterii situate în
Masivul Central Francez.
2. Lima – Oroya – Huancayo sau El Ferocaril Central.
Ea leagã litoralul peruvian al Oceanului Pacific de
oraºele þãrii din inima Anzilor. Altitudinea maximã de pe
traseu este de 4774 m.
3. Tudor Arghezi l-a descoperit pe Camil Petrescu pe
când acesta, student fiind, publica note în revista Facla.
4. Bãºtinaºii din unele regiuni ale globului introduc în
punguliþe de pânzã foarte finã insecte fosforescente
numite “cucuid”.
5. Au apãrut la franci. Din secolul X ele s-au rãspândit în întreaga Europã, utilizate mai ales la încãlþãmintea
femeilor ºi la cea de ceremonie.
6. N.IORGA (Cugetãri, 177).
Selecþie relizatã de maior Ion PAPALEÞ

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT

S, B, P, G, N, TOTALITATE, LEGITIMAT,
TIRANI, ANA, CITA, C, G, MITA, CRAUL, TO,
ALINIA, PARASIT, TT, RISIPITOR, ZEITÃ, CÃRA.
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LA ÎNCHIDEREA
EDIÞIEI
Comandantul Diviziei
Multinaþionale Sud-Est
la Batalionul 2 Infanterie
O delegaþie militarã condusã de generalulmaior Peter Jonathan RILEY, comandantul
Diviziei Multinaþionale Sud-Est (MNDSE) i-a vizitat, sâmbãtã, 19 februarie a.c., pe militarii Batalionului 2 Infanterie “Cãlugãreni”. Din cadrul delegaþiei au fãcut parte generalul de brigadã Giovan
BORRINI, comandantul Brigãzii italiene “Garibaldi” în subordinea cãruia activeazã batalionul românesc, ºi ofiþeri din cadrul comandamentului
MNDSE.
Ofiþerii britanici ºi italieni au fost informaþi
asupra evoluþiei situaþiei din zona de responsabilitate a militarilor români, a problemelor cu care
aceºtia se confruntã pe timpul desfãºurãrii misiunilor, precum ºi a capacitãþilor operaþionale de care
Batalionul 2 Infanterie dispune în cadrul Forþei
Operaþionale Întrunite Italiene (ITJTF).
Referindu-se la prezenþa în zonã a militarilor
români, generalul Riley a spus: “Aþi sosit într-un
moment de mare însemnãtate, când autoritãþile
irakiene, poliþia, armata ºi populaþia sunt mult mai
încrezãtoare în viitor. În momentul de faþã, prioritatea Forþei Multinaþionale o reprezintã reforma
forþelor de securitate”. De asemenea, generalul
RILEY a apreciat faptul cã Armata României a dat
curs cererii de suplimentare a efectivelor din sudul
Irakului cu încã o companie de infanterie.
S-au analizat posibilitãþile de punere în practicã
a unui proiect de cooperare civili-militari pentru
construirea unei noi staþii de pompare a apei, acþiune care va fi coordonatã de militarii români în
cooperare cu autoritãþile irakiene, cu sprijinul
financiar al MNDSE.
La finalul vizitei, generalii RILEY ºi BORRINI
au urmãrit, în Poligonul Garibaldi, un exerciþiu tactic cu trageri de luptã, cu armamentul uºor ºi greu
de infanterie, desfãºurat de militarii români în
cooperare cu elicoptere italiene care au simulat
sprijinul aerian apropiat.
Cãpitan
Carol FLOREA

Personalul M.Ap.N. de la
nivel central, trecut
în structuri operative
Aproximativ jumãtate din personalul aparatului central al Ministerului Apãrãrii Naþionale va fi
transferat în structuri operative ale armatei, a
declarat, miercuri, ministrul Apãrãrii Naþionale,
Teodor Atanasiu, la o întâlnire cu conducerea
Trustului de Presã al Armatei.
Potrivit unui comunicat de presã remis MEDIAFAX de Biroul de presã al M.Ap.N., ministrul a
spus cã restructurarea armatei de pânã acum a
vizat îndeosebi eºaloanele din teritoriu operative ºi
cã, în prezent, este necesar ca ºi la vârful structurilor instituþiei militare sã se facã transformãri.
Acestea vizeazã eficientizarea activitãþii ministerului, prin eliminarea suprapunerilor ºi paralelismelor de funcþiuni, a excesului de birocraþie, precizeazã M.Ap.N.
În opinia lui Atanasiu, în subordinea sa directã
ar trebui sã se afle, în principal, structurile de
resurse umane ºi financiare, cele de control, precum ºi acelea care au “rol de interfaþã cu societatea”.
Statului Major General ar urma sã-i revinã, cu
precãdere, problemele de instruire ºi antrenare a
trupelor, conducerea acþiunilor operative în þarã ºi
strãinãtate.
Ministrul Apãrãrii Naþionale a mai spus cã,
într-o perioadã foarte scurtã, conducerea M.Ap.N.
va discuta proiectul noii legi de organizare a ministerului, acesta urmând sã fie supus aprobãrii
Guvernului ºi Parlamentului în luna martie, se mai
aratã în comunicat. (P.I.)

Detaºamentul
de Geniu Irak IV
Joi, 17 februarie a.c., la Comandamentul Batalionului 96 Geniu din Bucureºti a avut loc ceremonialul
militar prilejuit de plecarea în teatrul de operaþii din Irak,
în perioada urmãtoare, a militarilor Detaºamentului de
Geniu IRAK IV. Principalele misiuni ale geniºtilor
români, care vor acþiona în cadrul Diviziei Multinaþionale Centru-Sud, sunt lucrãri de protecþie a personalului în câmpul din zona de responsabilitate, construcþii ale unor spaþii de lucru ºi odihnã, întreþinerea ºi
reparaþia podurilor, amenajarea drumurilor, a unor platforme de depozitare materiale, precum ºi a spaþiilor de
parcare a tehnicii sau de aterizare a elicopterelor.
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Misiunile internaþionale
Alianþe ºi coaliþii militare
Acþiunile desfãºurate pe timpul operaþiunilor multinaþionale pot viza, atât
conflictele armate internaþionale cât ºi alte
tipuri de operaþii cum ar fi: combaterea
terorismului, cooperarea în cadrul acþiunilor antidrog, aplicarea sancþiunilor internaþionale, operaþiuni de evacuare a populaþiei civile sau acþiuni umanitare.
Operaþiile multinaþionale presupun
acþiuni militare conduse ºi desfãºurate de
forþele a douã sau mai multe state. Aceste
operaþii se desfãºoarã, de obicei, în cadrul
unei alianþe sau coaliþii, formate, la nivel
strategic, în baza unei decizii la nivel înalt
de cãtre autoritãþile politice ale statelor
implicate.
Alianþele militare reprezintã înþelegeri
permanente între douã sau mai multe state
în scopul realizãrii unei apãrãrii colective.
O alianþã presupune stabilirea unor obiective de anvergurã pe o duratã lungã de
timp. Un exemplu actual de alianþã îl
reprezintã pentru zona noastrã geograficã
NATO.
Cu privire la temeiul în care statele
pãrþi pot fi angajate într-o operaþiune
multinaþionalã sub egida NATO, câteva
precizãri sunt semnificative, astfel: Statutul Alianþei prevede cã un
atac armat asupra uneia
din pãrþi va fi considerat
un atac asupra tuturor. În
acest sens, fiecare parte
se obligã sã ajute partea
atacatã
prin
orice
mijloace pe care le considerã necesare, inclusiv,
prin folosirea forþelor
armate (Art.5); Alianþa
este condusã de un Consiliu, în care este
reprezentatã fiecare þarã
ºi în care se discutã
subiectele legate de
implementarea tratatului.
Comitetul Apãrãrii, constituit în cadrul Consiliului este responsabil de
recomandarea mãsurilor
pentru menþinerea ºi dezvoltarea capacitãþii tuturor pãrþilor de a
riposta în cazul unui atac armat ºi de a
sprijini atacul declanºat asupra altei pãrþi.
(Art.9); În cadrul întâlnirii de la Roma din
1991, statele membre NATO au fost de
acord sã extindã misiunile alianþei, prin
includerea operaþiunilor aprobate prin
consens de membrii Consiliului.
Mãsurile se vor adopta atunci când
sunt ameninþate interesele pãrþilor sau
când existã un risc de escaladare a conflictelor. În aceste condiþii, forþele NATO
pot fi implicate în operaþiuni care nu se
regãsesc în articolul 5 (“non-articolul 5”)
în afara graniþelor statelor membre ale
NATO.
Coaliþiile militare sunt înþelegeri temporare cu privire la apãrarea comunã,
încheiate între douã sau mai multe state,
pentru un scop bine definit ºi care nu
cuprind referinþe la aplicarea lor ulterioarã.
Practica realizãrii de coaliþii pentru
îndeplinirea unor obiective comune a fost
des folositã de-a lungul timpului. Cele
douã coaliþii realizate în cel de-al doilea
rãzboi mondial nu sunt decât un exemplu
în acest sens.
Coaliþiile sunt formate la nivel strategic de cãtre oficialii de rang înalt ai statului. Constituirea lor are mai multe raþiuni.
În primul rând, sunt determinate de
atragerea ºi implicarea altor state, pentru a
demonstra unitatea multinaþionalã, ceea ce
oferã acþiunilor desfãºurate o mai mare

legitimitate politicã. Pe de altã parte, prin
intermediul coaliþiilor, sporeºte capacitatea militarã a forþelor angrenate în operaþiunile preconizate.
Diferenþa dintre alianþe ºi coaliþii constã în faptul cã, dacã alianþele au la bazã
un statut permanent, în care sunt prevãzute aspectele cu privire la funcþionarea
acestora, coaliþiile nu au la bazã un statut
sau o autoritate, ci un acord de înþelegere
temporar, în care sunt definite scopurile ºi
responsabilitãþile partenerilor. În aceste
condiþii, statele membre într-o coaliþie,
trebuie sã ajungã la o înþelegere asupra
relaþiilor dintre ele. Aspectul va avea o
reflectare directã asupra actului de
comandã ºi control al forþelor alianþei, sau
coaliþiei, dupã caz.
Având în vedere faptul cã “unitatea de
comandã” este un principiu de bazã în
desfãºurarea operaþiilor militare, statele
participante ar trebui sã accepte un singur
comandant care sã fie autorizat sã
direcþioneze toate forþele. Dacã acest lucru
nu este posibil, statele trebuie sã asigure
“unitatea de efort” prin coordonarea mai
multor comandanþi, prin mijloace de cooperare în vederea realizãrii unor interese ºi
obiective comune.

În practicã, au fost validate trei tipuri
de bazã de comandã ºi control. Comanda
efectivã ºi controlul forþelor participante
la o alianþã sau coaliþie nu trebuie sã
includã obligatoriu cele trei tipuri prezentate mai jos.
a) Comanda forþelor participante.
Comandantul forþei rãspunde de organizarea, pregãtirea ºi conducerea tuturor
aspectelor ce privesc asigurarea operaþiunilor.
b) Controlul operaþional. Comandantul
forþei are autoritatea pentru o anumitã
misiune ºi, de obicei, într-o anumitã arie
geograficã. El rãspunde pentru misiunile
date comandanþilor ºi forþelor aflate sub
comanda sa.
Comandantul forþei nu poate schimba
misiunea, disloca forþe în afara zonei de
responsabilitate, separa unitãþi, hotãrî cu
privire la folosirea resurselor, implica în
problemele disciplinare, face promovãri
sau schimbãri în statul de organizare.
Comandanþii contingentelor naþionale
îºi conservã dreptul de a raporta separat
autoritãþilor militare ºi civile proprii cu
privire la aspectele din teatrul de operaþii.
În acest context, comandanþii contingentelor naþionale au dreptul de a refuza
ordinele comandantului forþei, pe care ei
le considerã în afara mandatului sau ilegale din punct de vedere al dreptului internaþional.
c) Controlul tactic. Comandantul forþei
este autorizat sã direcþioneze ºi sã con-

T.A.B. LUAT DE VIITURÃ
Misiunile militarilor români sunt din ce în ce mai periculoase,
în teatrele de operaþii strãine, dar pregãtirea lor îi ajutã sã se descurce în situaþiile dificile în care sunt puºi la încercare.
De când se aflã în Afganistan, Batalionul 300 Infanterie
Galaþi, din cadrul Brigãzii 282 Mecanizatã, a avut douã misiuni
mai deosebite. “Este vorba despre patrula condusã de lt. Cãtãlin
COJOCARU care executa o misiune de escortã a unui convoi
american ºi recuperarea a doi medici români dintr-o bazã de foc
americanã. La punctul obligatoriu de trecere a fost acþionat de la
distanþã un dispozitiv exploziv improvizat. Patrula a acþionat conform procedurilor specifice în acest caz. Nimeni nu a fost rãnit ºi
nu s-au produs pagube materiale; pe timpul unei patrule de asigurare a zonei de siguranþã a bazei Kandahar, pe fondul unor
condiþii meteorologice nefavorabile( ploi violente), un transportor
blindat, la trecerea unui vad, a fost surprins de o viiturã. Tabul a

troleze (de regulã, este rãspunderea
comandanþilor locali) miºcãrile ºi
manevrele necesare pentru îndeplinirea
misiunii sau sarcinile transmise.
Un aspect deosebit de important pentru îndeplinirea misiunilor de cãtre forþele
multinaþionale îl reprezintã constituirea
structurilor de comandã.
a) În cazul alianþelor, structura de
forþe ºi comandã, precum ºi sistemele de
întrajutorare ºi procedurile de acþiune
standardizate sunt deja realizate. Pot fi ºi
cazuri în care membrii alianþei sunt de
acord asupra unui scop sau operaþiune,
pentru care nu au fost create structurile lor
integrate. În aceastã situaþie, temporar, ele
vor avea nevoie de structuri noi de
comandã pe care trebuie sã le realizeze în
timpul cel mai scurt.
Relaþiile de comandã în cazul
alianþelor reflectã, de obicei, o structurã de
comandã integratã sau o structurã de
comandã cu o naþiune lider.
Structura de comandã integratã asigurã unitatea efortului pe timpul unei misiuni internaþionale. De exemplu, în
cadrul NATO, este desemnat un comandant strategic din cadrul unei naþiuni
membre, dar personalul strategic de
comandã, comandanþii ºi personalul
unitãþilor subordonate sunt formate
din forþe armate
aparþinând statelor
neutre.
Structura
de
comandã cu naþiune
lider este specificã
atunci când toate
þãrile membre îºi
plaseazã forþele sub
controlul unei singure
naþiuni.
Comanda poate fi
realizatã de un stat
major compus din
membri ai forþelor
armate aparþinând
þãrii lider ºi de elemente subordonate
aparþinând celorlalte state care îºi menþin
integritatea lor naþionalã.
b) În cazul coaliþiilor care se formeazã
ca rãspuns la o crizã neprevãzutã, comanda ºi structurile forþelor se creeazã, în cele
mai multe cazuri, odatã cu constituirea
coaliþiei. De regulã, coaliþiile adoptã o
structurã a forþelor, paralelã, cu o naþiune
lider sau o combinaþie a acestora.
Structura de comandã paralelã. În
aceastã situaþie, nu se alege un comandant
unic al forþei de coaliþie. Responsabilii cu
conducerea coaliþiei trebuie sã asigure
crearea modalitãþilor de coordonare a participanþilor pentru obþinerea unitãþii de
efort. Soluþia pentru rezolvarea problemei
este crearea unui “centru de coordonare”,
în care, fiecare þarã participantã are un
reprezentant. Centrul asigurã coordonarea
eforturilor de organizare ºi controlare a
activitãþilor de întrajutorare cum ar fi
susþinerea forþelor, sprijinirea naþiunii
gazdã ºi desfãºurarea operaþiunilor
CIMIC.
Structura de comandã cu þarã lider are
aceleaºi caracteristici ca în cazul celei
realizate de alianþe.
Structura de comandã combinatã. Este
situaþia în care, cele douã tipuri de
comandã (cu naþiune lider ºi paralelã)
coexistã în cadrul coaliþiei. Douã sau mai
multe naþiuni pot servi ca elemente de
control în cadrul coaliþiei de forþe.
Locotenent-colonel
Dumitru CODIÞÃ

fost deplasat aproximativ 10 metri, lateral, ajungând pe un banc
de nisip. Dupã eforturi deosebite, s-a reuºit recuperarea acestuia”.
În aceastã perioadã, activitatea batalionului a fost focalizatã
pe douã direcþii prioritare: executarea misiunilor ordonate ºi
mutarea într-o nouã locaþie. “În ceea ce priveºte executarea misiunilor, acestea se desfãºoarã fãrã probleme, 4 – 5 misiuni pe zi,
având o duratã mai mare de 8 ore. Comanda ºi controlul forþelor
se executã dintr-un punct de comandã model, dar mai sunt multe
de fãcut pentru amenajarea sãlilor de pregãtire a misiunilor, a
cluburilor subunitãþilor ºi, nu în ultimul rând, pentru mutarea
capelei, punct de referinþã în campusul românesc supranumitã de
colegii noºtri Voroneþul Afganistanului. Suntem convinºi cã, ºi în
continuare, militarii Batalionului 300 Infanterie vor acþiona cu
aceeaºi responsabilitate, pentru a servi patria ºi pacea, pentru a
onora culorile drapelului românesc”.

Maior
Sergiu BÃJENARU

