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ACTUALITATE
Analiza structurilor
Soluþii pentru dinamizarea
procesului de restructurare
Marþi, 8 martie, a avut loc analiza
stãrii Corpului 1 Armatã Teritorial. La
aceastã activitate au participat ºefii de
secþii ºi birouri din comandament, comandanþii marilor unitãþi ºi unitãþilor subordonate, ºefii centrelor militare zonale.

KAKI 100%
Oameni pe care te poþi baza
la drum lung
Activitatea Batalionului 290 Transport a fost orientatã, în anul 2004, pentru
îndeplinirea misiunii de bazã a unitãþii, ºi anume, executarea transporturilor
logistice de materiale, armament ºi muniþie, în zona de responsabilitate stabilitã
de comandantul Corpului 1 Armatã Teritorial. “Misiunile de transport logistic
de anul trecut au însumat aproximativ 150.000 de kilometri parcurºi ºi peste
2100 t de bunuri materiale” – a precizat comandantul unitãþii, domnul locotenent-colonel Iulian IORDACHE, care a continuat: “Activitãþile noastre au fost
organizate ºi desfãºurate de cãtre compartimentul S4, în strictã conformitate cu
prevederile instrucþiunilor în vigoare ºi cu algoritmul propriu de executare a
acestor activitãþi, algoritm pe care l-am iniþiat la nivelul batalionului.”

DIN LUMEA MILITARÃ
Un fost ofiþer sovietic,
devenit preºedintele Ceceniei
slan MASHADOV, preºedintele separatist cecen a cãrui moarte a
fost anunþatã, marþi, 8 martie, de
Moscova, a fost ofiþer al armatei sovietice ºi reprezenta aripa moderatã a rebeliunii
separatiste. Moscova a anunþat cã o operaþiune
specialã a forþelor ruse de securitate a permis
eliminarea fizicã a lui Aslan MASHADOV,
liderul separatist în vârstã de 53 de ani.

A

UNIVERS SPIRITUAL
“Plãceri inocente”
din arabescuri vitrificate
Cercul Militar Naþional pregãteºte, pentru
a doua jumãtate a lunii martie, un regal al
artelor plastice. Luni, 7 martie, au fost
deschise douã expoziþii: cea a Alinei CARP de
picturã pe sticlã ºi bijuterii din sticlã de Murano denumitã sugestiv “Plãceri inocente”.
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m ilitare de iarnã
faza pe Corpul 1 Armatã Teritorial

Românii din Irak vãzuþi de un alt român

Pe 25 februarie, la ora 2.00 dimineaþa, dupã ceva
aºteptãri, eram îmbarcat în avionul Hercules C-130 al
Armatei române care a decolat de pe Aeroportul Internaþional “Henri Coandã” – Otopeni, cu destinaþia
Tallil-Irak. Însã, toþi cei din avion, inclusiv încãrcãtura, trebuia sã ajungem la Al Hillah, în baza
Detaºamentului de Geniu Irak, situatã la aproximativ
100 km sud de Bagdad. Dupã 5 ore de zbor ºi alte 6 de
mers cu autocamioanele, echipaþi cu vestã antiglonþ,
cascã, ochelari ºi având armamentul încãrcat (cu
cartuº pe þeavã), pe un itinerar de aproape 330 de kilometri, am ajuns în baza polonezã de la Al Hillah. Din
comisia care asista la rotirea detaºamentelor Irak III cu
Irak IV fãceam parte ºi eu, dar ºi d-na Gabriela Rusu
de la “Monitorul de Brãila”.
La Al Hillah, românii ne-au primit, bucuroºi de
oaspeþi, spunând cã: “în sfârºit, ajunge cineva ºi la ei.
Cineva care sã stea mai mult..., pentru cã, pânã acum,
ziariºtii mergeau doar la Batalionul 2 Infanterie de la
Tallil care este mai aproape ºi nu e nevoie sã strãbatã
acel traseu plin de pericole, înainte de a ajunge la noi”.
Sosirea celor din þarã este întotdeauna o bucurie

pentru cei stãpâniþi de dorul de-acasã.
Militarii din Irak trãiesc permanent senzaþia pericolului. Cei de la Al Hillah, pentru cã au baza în
vecinãtatea oraºului, iar cei de la Tallil, pentru cã
patruleazã zilnic cu tehnica pe trasee de pânã la 200
km în provincia Dhi Qar. Pentru a vã face o imagine,
vã pot reaminti faptul cã, explozia de anul trecut, de la
Academia de Poliþie irakianã, s-a produs la aproximativ 300 de metri de baza în care sunt cazaþi ºi
geniºtii români.
Pe timpul documentãrii în Irak, aveam sã mã
conving cã, în zonele de conflict, comportamentul
oamenilor este altul. Totodatã, ne-am convins ºi de
faptul cã celelalte armate ale coaliþiei au o foarte mare
grijã faþã de oamenii lor. Ei spuneau cã “tehnica ºi
materialele avariate sau pierdute... se pot recupera sau
face la loc, dar omul, odatã pierdut, nu”. Mai spuneau
cã fiecare e acolo pentru a face un anumit lucru ºi
numai acel lucru, dar, de calitate, pentru cã realizarea
lui contribuie la protecþia celorlalþi, a echipei.
Românii, care sunt acolo, tocmai asta fac. Lucreazã
pentru reuºita celorlalþi. Dacã erau apreciaþi de cãtre

populaþia localã pentru ce au fãcut românii înainte de
conflict ºi pentru modul în care acum ºtiu sã se comporte, colegii de coaliþie îi apreciazã pentru ce au fãcut
în bazã, dar ºi în afara ei ºi se mândresc cã-i au în subordine. Când e ceva mai greu de fãcut, comandantul
brigãzii poloneze spune: “Lasã cã vin eu cu geniºtii
mei, români ºi sã vedeþi ce facem!” Nu laud pe nimeni,
dar militarii noºtri sunt apreciaþi ºi pentru faptul cã, nu
au avut, niciodatã, atitudini arogante, nu s-au arãtat
superiori celorlalþi. Au fost calzi, au discutat, au glumit, au legat prietenii cu militarii salvadorieni, mongoli, ucrainieni, polonezi, ajungând pânã acolo încât
strãinii au învãþat sã vorbeascã româneºte. Am fost
plãcut surprins când, bucãtarul indian mi s-a adresat în
româneºte: “Ce faci? Bine!” sau “Doar o bucatã (de
carne – n.r.), da?” Cineva mi-a zis: “cu puþin efort, îi
învãþãm pe toþi limba noastrã, chiar dacã noi suntem
printre puþinii care vorbesc engleza”.
M-am bucurat vãzând ºi auzit toate acestea ºi am
fost mândru cã sunt român.
Maior Ion PAPALEÞ
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IRAK: Alte abuzuri ale militarilor SUA. Militarii americani au maltratat cel puþin un deþinut rãnit
irakian ºi au dat dovadã de o atitudine nerespectuoasã
faþã de irakienii decedaþi ºi faþã de civili, potrivit unei
înregistrãri video, publicatã, luni, 7 martie pe site-ul
cotidianului “The Palm Beach Post”, relateazã
agenþia France Presse. Înregistrarea a fost realizatã
anul trecut de militari ai Gãrzii Naþionale a statului
Florida, care erau desfãºuraþi în Irak, în cadrul Regimentului 124 Infanterie. Incidentele filmate au fãcut
obiectul unei anchete militare, în urma cãreia, oficialii au declarat cã armata a decis sã nu îi inculpe pe
militari, apreciind cã aceºtia “nu au comis infracþiuni”. MAREA BRITANIE: Muniþii neexplodate.
Peste 90 de þãri sunt afectate de existenþa unor
explozibili rãmaºi din conflictele militare trecute, în
timp ce, mai mult de 56 de þãri sunt “poluate” cu
mine antitanc, se aratã într-un raport dat publicitãþii
luni, 7 martie, la Londra, de trei organizaþii neguvernamentale. Documentul trage un semnal de alarmã
asupra efectelor pe termen lung ale “contaminãrii”
anumitor zone, oferind drept exemplu provincia
Kosovo unde, “între ianuarie 2001 ºi august 2004,
mai mult de 80% dintre cei rãniþi au fost victime ale
muniþiei rãmasã neexplodatã din timpul rãzboiului,
nu ale minelor anti-personal”. COREEA DE
NORD: Decorare ciudatã. Preºedintele rus,
Vladimir PUTIN, i-a oferit liderului nord-coreean,
Kim JONG IL, o medalie care simbolizeazã
încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial, a
anunþat, miecuri, 9 martie, agenþia oficialã nordcoreeanã KCNA, citatã de France Presse. Medalia,
care marcheazã a 60-a aniversare a “victoriei marelui rãzboi patriotic”, a fost oferitã liderului nordcoreean, în cursul unei ceremonii speciale, de cãtre
un emisar al preºedintelui Putin.
BULGARIA:
Militarii rãmân în Irak. Parlamentul bulgar a
respins proiectul opoziþiei care prevedea retragerea
celor 450 de militari din Irak, relata miercuri, 9 martie, site-ul Internet BNN. Partidul Socialist a propus
retragerea dupã ce un militar bulgar a fost ucis în
Irak, vineri, de militarii americani. Militari din
Forþa Internaþionalã de Asistenþã pentru Securitate în Afganistan (ISAF), aflaþi sub comanda
NATO, au început sã fie desfãºuraþi în vestul þãrii, a
anunþat comandamentul trupelor, citat de Agenþia
France Presse. Militarii desfãºuraþi la Herat, un oraº
din vestul þãrii sunt italieni ºi vor prelua conducerea
Echipei de reconstrucþie regionalã (PRT) aflatã sub
comandament american. Militari spanioli, greci ºi
lituanieni vor deschide în curând alte douã PRT în
provinciile învecinate Badghis ºi Ghor. NATO
intenþioneazã sã desfãºoare suplimentar 600 de
militari germani în Kosovo între 6 martie ºi 13
aprilie pentru a demonstra capacitatea Alianþei de aºi întãri prezenþa în provincia din sudul Serbiei
administratã interimar de ONU, informeazã Agenþia
France Presse ºi Asociated Presse. “Trimiterea noului
batalion de infanterie blindatã, în cadrul unei operaþiuni denumite “Determined Effort 2005”, va trimite
mesajul clar cã NATO ºi comunitatea internaþionalã
sunt hotãrâte sã menþinã pacea ºi stabilitatea în Kosovo”, se subliniazã într-un comunicat al KFOR. Soldaþii germani urmeazã sã fie integraþi în structurile
forþei multinaþionale, care numãra deja 18.000 de
militari. Decizia Canadei de a nu participa la
scutul antirachetã american a provocat tensionarea
relaþiilor dintre cele douã þãri, afectate deja de dezacordurile asupra rãzboiului din Irak, comenteazã
Agenþia France Prersse. Autoritãþile de la Ottawa au
anunþat, sãptãmâna trecutã, cã au decis sã nu participe la amplul proiect pe care Washingtonul se
pregãteºte sã îl punã în practicã pentru a contracara
eventuale atacuri cu rachete lansate de o þarã inamicã,
precum Coreea de Nord sau Iranul. Proiectul, prezentat la sfârºitul anului 2002 de preºedintele american,
George W. Bush, este în faza de instalare, iar participarea Canadei era consideratã importantã pentru
asigurarea protecþiei pãrþii nordice a teritoriului american. (D.A.)

Batalionul 96 Geniu

S-au întors
militarii din Irak

La Comandamentul Batalionului 96
Geniu a avut loc, marþi, 8 martie, ceremonialul prilejuit de întoarcerea din teatrul de
operaþiuni din Irak a militarilor detaºamentului de geniu “Irak III”. Timp de ºase luni,
principalele misiuni ale celor 149 de
geniºti români, care au acþionat în cadrul
Diviziei multinaþionale Centru-Sud au fost:
ABONAMENTE LA “CURIERUL ARMATEI”

Rolul ºi locul acesteia
în cadrul susþinerii logistice

La 1 martie 1917, prin Înaltul Decret nr. 245 al regelui Ferdinand I, s-a înfiinþat Regimentul de Tracþiune Automobilã,
moment ce a marcat începutul procesului de reorganizare a formaþiunilor de automobile din armata românã ºi de apariþie a
armei auto. Înzestrarea armatei cu automobile a început în anul
1908, când au fost importate 13 autoturisme “Mercedes-Simplex”, pentru corpurile de armatã ºi diviziile de infanterie.
Importanþa folosirii automobilului în scopuri militare a crescut, treptat, în timpul primului rãzboi mondial, când a fost
întrebuinþat, mai întâi, ca mijloc de transport muniþii, materiale
ºi apoi, pentru deplasarea trupelor ºi tracþiunea gurilor de foc
ale artileriei.
În perioada interbelicã, gradul de motorizare ºi mecanizare
a armatei a cunoscut o evoluþie ascendentã, prin înfiinþarea unor
unitãþi de transport ºi crearea, în anul 1939, a unor mari unitãþi
motorizate, cum au fost Brigãzile 1 ºi 2 Moto.
Automobiliºtii militari s-au afirmat în timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial prin contribuþia deosebitã, adusã la
desfãºurarea acþiunilor de luptã, pe ambele fronturi, pânã la victoria finalã.
Dupã al doilea rãzboi mondial, într-o perioadã relativ
scurtã, autovehiculele de luptã ºi transport au determinat
schimbãri importante în structura unitãþilor de toate armele,
sporind considerabil posibilitãþile de manevrã, puterea de foc,
precum ºi gradul de protecþie. Totodatã, au contribuit în mare
mãsurã la intensificarea ritmului acþiunilor ofensive, apãrarea
având un tot mai pronunþat caracter activ ºi manevrier.
Dezvoltarea industriei de automobile, în cadrul ramurii construcþiilor de maºini, a permis ca, odatã cu satisfacerea nevoilor
de transport ale economiei naþionale sã fie realizate, în concepþie proprie, automobile cu performanþe corespunzãtoare utilizãrii în scopuri militare.
Astfel, de la autocamionul SR-114 M, intrat în înzestrare în
anul 1965, inginerii militari au desfãºurat ample activitãþi de
cercetare, pânã la apariþia autocamionului DAC 665, în anul
1985, ºi de la autoturismul M 461, în anul 1964, la autoturismul
ARO, în anul 1971.
Dupã anul 1968, se trece la întocmirea ºi aplicarea unui
program complex de dezvoltare a institutelor de cercetare
ºtiinþificã ºi a sectoarelor, în cadrul celor existente ºi se pun
bazele realizãrii noilor produse.
Printre principalele tipuri de tehnicã, asimilate ºi fabricate
în þarã, destinate înzestrãrii trupelor de uscat pot fi menþionate:
transportoarele amfibii blindate TAB-71, TAB-77, TABC-79,
maºina de luptã a infanteriei MLI-84, maºina de luptã a vânãtorilor de munte MLVM, tancurile TR-77 ºi TR-800 ºi tractoarele de artilerie TAR-76 ºi TMA-83.
Imediat dupã evenimentele din decembrie 1989, a apãrut
necesitatea reformei organismului militar. Aceastã acþiune avea
ca principal þel transformarea sistemului naþional de apãrare,
dintr-un sistem de apãrare controlat, comandat ºi organizat,
dupã principiile unui stat totalitar, într-un sistem de apãrare
controlat, comandat ºi organizat, conform unui stat democratic
sau stat de drept.
În prezent, armata þãrii trece printr-un proces de reformã,
de adaptare la noile doctrine militare ºi la cerinþele impuse de
organismele euroatlantice în care dorim sã ne integrãm.

executarea unor lucrãri
de protecþie a personalului în zona de responsabilitate, construirea
unor spaþii de lucru ºi de
odihnã, întreþinerea ºi
repararea
podurilor,
amenajarea drumurilor
ºi a platformelor de
depozitare a materialelor, precum ºi a unor
spaþii de parcare a
tehnicii sau platforme de
aterizare a elicopterelor.
ªeful Statului Major
al Forþelor Terestre, general locotenent dr.
Sorin IOAN, a afirmat,
în cuvântul de salut, cã militarii români au
fost elogiaþi de partenerii de coaliþie pentru
profesionalismul
demonstrat
în
îndeplinirea tuturor misiunilor cu mult
timp înaintea termenelor acordate.
Cea mai importantã misiune a militarilor noºtri a fost reamenajarea bazei de la
Ad Diwanyiah, a subliniat, marþi, comandantul acestei unitãþi, maiorul Florentin
CUCU. Reamenajarea bazei amintite încheiatã de militarii români cu douã luni
înainte de termenul stabilit - a fost rezultatul dislocãrii trupelor din fosta bazã, situatã
în împrejurimile Babilonului istoric, pentru

Un abonament lunar (douã apariþii) costã 11.000 lei, iar banii se vor depune în
contul U.M. 02450 Bucureºti 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.
Vã 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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a proteja siturile arheologice existente în
zonã. Modernizarea ºi extinderea bazei de
la Ad Diwanyiah, ca ºi rapiditatea ºi calitatea cu care au fost executate lucrãrile, au
atras remarci pozitive din partea conducerii
militare poloneze, sub comanda cãreia se
aflau ºi militarii noºtri, a arãtat generalul
locotenent dr. Sorin IOAN.
Misiunile militarilor români nu s-au
mãrginit însã doar la modernizarea bazei
de la Ad Diwanyiah, ei executând pe
parcursul a ºase luni construcþii militare ºi
civile, drumuri, poduri, dar ºi reparaþii de
ºcoli, terenuri de sport în cadrul unor misiuni CIMIC. Relaþiile cu populaþia autohtonã s-au menþinut la un nivel bun ºi
datoritã modului în care militarii români au
ºtiut sã se apropie de nevoile civililor, a
precizat maiorul CUCU. El a adãugat cã, la
un moment dat, locuitorii satelor din
apropierea bazei învãþaserã chiar câteva
cuvinte româneºti cu care îi întâmpinau pe
militarii noºtri. Cu toate acestea,
detaºamentul nu a fost “scutit” de experienþa unui atac cu bombe de aruncãtor ºi
cu arme de foc uºoare în cursul unei misiuni de rutinã, de inspectare a unor poduri
aflate în zona de responsabilitate. Atacul,
executat în octombrie 2004, nu s-a soldat
cu victime, însã o maºinã din convoiul militarilor români a fost ciuruitã de gloanþele
atacatorilor. (D.A.)
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Realizarea interoperabilitãþii structurilor militare româneºti cu
structurile NATO implicã compatibilizarea structurilor militare
cu cele ale Alianþei, modernizarea înzestrãrii tehnico-materiale,
adaptarea conþinutului ºi formelor de pregãtire, adoptarea unui
nou mod de gândire cu privire la executarea comenzii, la relaþiile intermilitare, la motivaþia diferitelor categorii de personal, la
raporturile armatei cu societatea civilã.
Modernizarea tehnicii auto, în cadrul susþinerii logistice, în
viziunea anilor 2010, obiectiv major al reformei militare, are în
vedere mutaþii profunde structurale ºi manageriale, ca urmare a
acceptãrii conceptelor moderne ale logisticii militare ºi ale
logisticii trupelor, definind rolul ºi locul logisticii în organismul
militar.
Analizând produsele militare de care armata are nevoie pe
termen mediu ºi lung, se apreciazã cã eforturile cercetãrii trebuie canalizate cãtre:
- modernizarea actualei maºini de luptã a infanteriei MLI84 ºi asimilarea, prin cooperare, a unei noi maºini uºor blindate,
manevrabilã ºi mentenabilã;
- asimilarea unui nou transportor blindat pentru trupe în
formula 6 x 6;
- proiectarea ºi asimilarea unui tanc mijlociu, în cooperare
cu alte þãri cu tradiþie în acest domeniu, care sã permitã
acoperirea capacitãþilor de producþie existente;
- realizarea unei maºini de transport pentru trupele de
desant ºi cercetare care sã poatã fi paraºutatã;
- asimilarea ºi realizarea de autoºasiuri pentru autopropulsarea artileriei, pânã la cal. 155 mm.
Obiectivul principal al automobilistului militar ºi, în special, al inginerului este menþinerea disponibilitãþii operative a
autovehiculelor militare, orientarea cercetãrii spre realizarea
unor produse cu fiabilitate ridicatã, care sã asigure creºterea
operabilitãþii unitãþilor, cu costuri cât mai reduse pentru
întreþinere ºi reparaþii.
De asemenea, vor trebui cãutate noi metode de diagnosticare, care sã permitã depistarea tuturor defecþiunilor, intervenþia eficientã a echipelor de intervenþie ºi reparaþii ºi, în final,
creºterea operabilitãþii ºi capacitãþii de transport a unitãþilor.
În contextul general de transporturi, sarcina mijloacelor
auto creºte, deoarece ele dispun de o mai mare capacitate de
manevrã, elasticitate ºi vitalitate în comparaþie cu transportul
feroviar. Desfãºurând activitatea, în paralel cu alte mijloace de
transport, completându-le ºi înlocuindu-le la nevoie, mijloacele
de transport auto sunt capabile sã dea stabilitatea necesarã
întregului sistem de transporturi. Fiind un mijloc de transport
rapid, suplu ºi puþin vulnerabil, transportul auto este singurul
mijloc de transport care poate sã atingã aproape orice punct
cerut de nevoile trupelor.
Arma auto, în conducerea logisticã, se contureazã multidimensional drept condiþie a succesului în luptã, suport ºi sprijin
pe care se bazeazã operaþiunile marilor unitãþi angajate în luptã.
Privind spre viitor, arma auto are toate ºansele sã cunoascã o
dezvoltare impetuoasã, speranþã ce este legatã, atât de
potenþialul uman existent, cât ºi de contactul cu tehnologia ºi
tehnica de vârf, în urma integrãrii euroatlantice.
Maior
Eugen POPESCU

La Corpul 1 Armatã Teritorial

Musafiri din
Federaþia Rusã

Pe data de 16.02.2005, o echipã de inspectori din Federaþia Rusã
a desfãºurat o vizitã de evaluare la Corpul 1 Armatã Teritorial, în conformitate cu prevederile Acordului de la Viena – 1999, al negocierilor
pentru mãsuri de întãrire a încrederii ºi securitãþii, convenit în conformitate cu prevederile Documentului Final de la Viena ºi a Conferinþei
pentru Securitate ºi Cooperare în Europa.
Echipa de inspectori, condusã de colonelul Victor SAIDUC ºi
echipa românã de însoþitori, condusã de locotenent-colonelul George
BUCNARU (din partea Oficiului Central de Stat pentru Probleme
Speciale) au fost primite la comandament de colonelul dr. Emil
TUDOSIE, cel
care
asigura
funcþia de ºef de
stat major.
La activitate au fost
prezentate istoria Corpului 1
Armatã Teritorial, date despre organizarea ºi misiunile acestuia. Echipa rusã a fost
interesatã în mod deosebit de organizarea ºi instruirea detaºamentelor
care urmeazã sã execute misiuni internaþionale.
Membrii echipelor au apreciat prezentarea ca fiind completã. Activitatea s-a încheiat cu un schimb de cadouri simbolice.
Maior Traian CIUPITU
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Analiza structurilor

Soluþii pentru dinamizarea procesului de restructurare
Marþi, 8 martie, a avut loc analiza stãrii Corpului 1 Armatã Teritorial. La aceastã activitate au participat ºefii de secþii ºi birouri din comandament,
comandanþii marilor unitãþi ºi unitãþilor subordonate, ºefii centrelor militare zonale. Au participat, de
asemenea, ºeful Statului Major General, domnul
general dr. Eugen BÃDÃLAN, ºeful Statului Major
al Forþelor Terestre, domnul general locotenent dr.
Sorin IOAN, ofiþeri din conducerea celor douã
eºaloane.
Dupã analiza fiecãrui indicator, participanþii au
putut ridica unele probleme cu care se confruntã
unitãþile sau marile unitãþi pe care le comandã, propunând astfel ºi unele soluþii pentru rezolvarea acestora.

lorificarea anumitor categorii de bunuri materiale
“ºi, în mod deosebit, a deºeurilor de feroase ºi
neferoase. Acestea sunt prezente în unitãþi într-o
cantitate mare, ocupã spaþiile ºi, mai mult, tenteazã
anumite persoane sã pãtrundã în obiectiv cu intenþia
de a le sustrage”.
Chiar dacã, principial, ºeful Statului Major General nu agreazã acest lucru deoarece “generalii,
maiorii ºi locotenenþii nu trebuie sã facã comerþ, ei
trebuie sã facã armatã”, dumnealui a admis cã, în
aceastã etapã, propunerea colonelului JILAVU ar

ral de brigadã dr. Ion BÂRLOIU remarca, având în vedere
rezultatele obþinute la instruirea de comandament, numãrul
specialiºtilor de clasã, experienþa acumulatã de cãtre
cadrele participante la misiuni internaþionale ºi rezultatele
din aprecierile de serviciu, cã putem aprecia calitatea personalului care încadreazã comandamentul ºi comenzile
structurilor din subordine ca fiind bunã. “Apreciez preocuparea comandanþilor pentru perfecþionarea pregãtirii subordonaþilor prin îmbogãþirea cunoºtinþelor privind practicarea
atribuþiilor funcþiei atât în activitãþile curente cât ºi pe timpul executãrii misiunilor în afara teritoriului naþional.”

putea fi o soluþie, însã, “deocamdatã avem reglementãrile în vigoare. Vom analiza însã dacã este
posibil sã aducem unele modificãri, cel puþin pânã
când se elibereazã cazãrmile de aceste materiale”.
Dumnealui a precizat cã mai existã încã o soluþie în
studiu, aceea ca Romtehnica sã ia în primire toate
aceste centre de depozitare ºi sã se ocupe în exclusivitate de aceastã activitate.

Dumnealui remarca ºi parcurgerea de cãtre peste 1.000 de
cadre a diferitelor forme de pregãtire în cadrul instituþiilor
de învãþãmânt militar în þarã ºi strãinãtate, selecþionarea ºi
calificarea prin cursuri de brevetare a mecanicilor conductori ºi specialiºtilor, pe tehnica militarã din dotare ºi
creºterea numãrului specialiºtilor de clasã în rândurile personalului Corpului 1 Armatã Teritorial.
La sesizarea comandantului Brigãzii 2 Vânãtori de
Munte, domnul general de brigadã Ion BUCACIUC,
privind faptul cã cei în drept nu mai beneficiazã de specialitatea de clasã pentru alpinismul militar, întrucât aceasta nu
se mai regãseºte în noile acte normative, domnul general
dr. Eugen BÃDÃLAN a afirmat cã “este o eroare care tre-

Fierul vechi
sufocã unitãþile

În analiza nivelului de susþinere logisticã, domnul colonel Cãtãlin SANDIC a arãtat, pe lângã
ceilalþi indicatori, cã asigurarea tehnico-materialã a
fost corelatã permanent cu procesul de restructurare
a forþelor ºi s-a derulat, cu prioritate, în direcþiile
asigurãrii materialelor necesare pregãtirii ºi susþinerii detaºamentelor în teatrele de operaþii, completãrii
deficitelor marilor unitãþi ºi unitãþilor supuse procesului de operaþionalizare ºi retragerii în centrele de
depozitare zonalã a tehnicii ºi materialelor atipice.
Referitor la acest ultim aspect, comandantul Bazei 2
Logistice “Sud”, domnul colonel dr. Gheorghe
JILAVU, remarca greutatea cu care s-a desfãºurat
procesul de valorificare a bunurilor materiale la
nivelul Corpului 1 Armatã Teritorial subliniind cã, la
aceastã datã, “sunt mari cantitãþi de materiale în centrele de depozitare, acestea depãºind 85.000 de
tone”. Pentru dinamizarea acestui proces, dumnealui
propunea ca unitãþile sã aibã competenþe pentru va-

Reconsiderarea specialitãþii de clasã
a alpiniºtilor militari

Privind nivelul de instruire al personalului Corpului 1
Armatã Teritorial, locþiitorul comandantului, domnul gene-

buie înlãturatã imediat, pentru cã nu ne putem face cã nu
vedem o specialitate militarã care de fapt existã”, asigurându-i pe cei interesaþi cã se va rezolva rapid.

Un alt mod de a asigura paza
unitãþilor militare
În analiza gradului de operativitate ºi capacitãþii
de acþiune, ºeful de stat major al Corpului 1 Armatã,
domnul general de brigadã dr. Ion PÂLªOIU remarca, referindu-se la serviciul de luptã (operativ), interior ºi de pazã cã acesta din urmã însumeazã zilnic,
în medie, 18 % din efectivele de militari profesioniºti ºi în termen. “Prin renunþarea la stagiul militar obligatoriu ºi întrebuinþarea în pazã exclusiv a
militarilor profesioniºti estimãm cã la nivelul structurilor, zilnic, 33% dintre aceºtia vor fi scoºi din programul de instrucþie” concluziona dumnealui.
Referitor la acest aspect, ºeful Statului Major
General, a informat cã “urmeazã sã se promoveze
cãtre ministru o nouã concepþie, ca de acum înainte
unitãþile militare sã fie pãzite prin douã sisteme”.
Astfel, prin mãrirea numãrului personalului care
încadreazã structurile de poliþie militarã, unitãþile
din categoria de securitate 1 ºi 2 vor fi pãzite de cãtre
aceºtia, beneficiind ºi de aportul aparaturii electronice de supraveghere, în timp ce, pentru celelalte
unitãþi, paza se va asigura de cãtre firmele specializate. “În timp, pentru cele la care ne asumãm
rãspunderea pazei vom micºora numãrul personalului destinat acestei activitãþi, urmând sã dezvoltãm
sistemele electronooptice de securitate”. Dumnealui
a menþionat cã, se sperã, cã la sfârºitul acestui an,
noua concepþie va fi pusã la punct ºi se va cunoaºte
cu claritate ce tip de pazã va avea fiecare unitate.
Maior Dragoº ANGHELACHE

Corespondenþã de rãzboi

Umãr la umãr cu forþele speciale ale U.S. Army

upã ce a strãbãtut jumãtate din Afganistan într-un marº
temerar de 550 km, între Kabul ºi Kandahar, Ro ETT
(Romanian Embedded Training Team) intrã în subordinea Bg.US Army, dispusã în jurul Aeroportului Internaþional
Kandahar. A urmat, cum era firesc, prima întâlnire, neoficialã de
integrare, de stabilire a relaþiilor de subordonare, a sarcinilor
concrete pe care aveam sã le îndeplinim, precum ºi a problemelor referitoare la suportul logistic necesare îndeplinirii în
condiþii optime a misiunilor viitoare. În urma discuþiilor avute cu
aceastã ocazie, a apãrut un element, pe cât de surprinzãtor, pe
atât de important. Ro ETT era consideratã de USArmy ca fãcând
parte din Forþele Speciale ale Armatei României ºi, ca urmare,
toate misiunile aveau sã se desfãºoare împreunã cu membrii
forþelor speciale americane. A trebuit sã trecem la fapte concrete
ºi sã ne demonstrãm calitãþile ºi abilitãþile profesionale dobândite de-a lungul timpului.
Dupã ce am fost introduºi în specificul situaþiei operative din
provincia Kandahar, am primit misiunea de a ne constitui în
grupe pentru consilierea ºi asistarea ofiþerilor ºi subofiþerilor, la
nivelul subunitãþilor ºi, în plus, consilierea ºi asistarea acþiunilor
militare ale comandamentului Brigãzii 1 ANA. În fond, principala noastrã misiune era de a participa, alãturi de toate forþele din
provincia Kandahar, la întãrirea stabilitãþii, limitarea pericolelor
ºi crearea condiþiilor favorabile desfãºurãrii primelor alegeri
prezidenþiale, libere din istoria Afganistanului.
Premergãtor executãrii misiunilor, comandantul RO ETT a

D

participat la o serie de briefing-uri specifice planificãrii ºi
pregãtirii fiecãrei acþiuni militare în parte, pe direcþiile de dislocare a forþelor, precum ºi a suportului logistic necesar. Prima
întâlnire cu partenerii Coaliþiei s-a desfãºurat într-o admosferã
prieteneascã ºi amabilã... Am intrat într-o baracã compartimentatã pe birouri, ºi m-am oprit în pragul unei încãperi destul de
mare, mobilatã sumar, dar cu gust, cu aparaturã electronicã de
ultimã generaþie, centrul încãperii fiind dominat de o masã mare,
ovalã, în jurul cãreia stãteau precum Cavalerii Mesei Rotunde,
ofiþeri destul de tineri.
Ne-a întâmpinat locþiitorul comandantului brigãzii care
ne-a urat un „Welcome, Romanian Warriors” ºi a început sã facã
prezentãrile de rigoare. În acea încãpere erau adunaþi ofiþerii din
staff-ul brigãzii, comandanþii de batalioane, membrii ETT.
Pentru destinderea atmosferei s-au încercat ºi câteva glume.
Chiar dacã urmau sã se stabileascã misiunile dificile la care trebuia sã luãm parte, atmosfera în rândul ofiþerilor era una destinsã, ceea ce demonstra cã aceºtia erau obiºnuiþi cu astfel de acþiuni de luptã. Curiozitatea sporitã pentru cei prezenþi, întrucât
participam pentru prima datã la un astfel de eveniment alãturi de
comandanþii unor forþe speciale, mi-a canalizat atenþia asupra
expresiei celor din jur. Am descoperit chipul unor oameni amabili, dar reci, cu trãsãturi puternice ºi hotãrâte. Se spune cã ochii
sunt oglinda sufletului. Surprinzãtor, am descoperit în privirile
lor blândeþea de copil ºi hotãrârea luptãtorului. Intrarea zâmbitoare „în scenã” a comandantului brigãzii s-a produs fãrã fast
ºi cu destulã prietenie, chiar dacã toþi am luat poziþia „drepþi”.
Dupã ce am fost prezentat comandantului brigãzii, ca fiind,
comandantul RO ETT, acesta a remarcat ºi apreciat în cuvinte
laudative acþiunile militarilor români din Kandahar cu care
intrase în contact direct cu diferite ocazii.
Briefing-ul s-a desfãºurat într-o notã specific americanã, cu
prezentãri succinte, scurte, la obiect, cu slide-uri explicite în care
au fost expuse riscurile ºi ameninþãrile din zonã, liderii locali ºi
implicarea lor de-o parte sau alta a „baricadei”, evenimentele
deosebite petrecute în ultima perioadã, atitudinea populaþiei faþã
de forþele existente în zonã, precum ºi modul de dislocare ºi
intervenþie a forþelor Coaliþiei, a forþelor afgane, precum ºi cele
ale poliþiei.
Rezultatul acestor întruniri s-a materializat în documente de
conducere ºi ordine de acþiune necesare organizãrii, pregãtirii ºi
conducerii trupelor în ariile de interes.
În esenþã, principalele misiuni care ne-au vizat pe noi, le
putem rezuma în pregãtirea ºi executarea dislocãrii unor
detaºamente de militari afgani în localitãþile Qalat ºi Lashkar
Gah, consilierea ºi asistarea comandanþilor detaºamentelor în
vederea executãrii misiunilor de patrulare ºi cercetare ºi, nu în

ultimul rând, a misiunilor din punctele de control trafic.
Pericolul misiunii se amplifica odatã cu secþionarea Ro ETT
în cele trei zone de acþiune, dispuse la distanþe variabile, ceea ce
însemna o dispersare a efortului ºi fãcea dificilã conducerea
forþelor.
Astfel, un detaºament a intrat în subordinea unui batalion
aparþinând US Army, fiind cazat într-o bazã ANA de la marginea
oraºului, aflatã pe vârful unei stânci, în incinta unui fost depozit
de muniþie. Depozitul gemea de muniþii de toate calibrele, armament de artilerie ºi infanterie. Vã imaginaþi cam ce senzaþie ai,
mai ales înainte de culcare, când ºtii cã dormi efectiv pe o bombã
uriaºã cu o putere de distrugere devastatoare care poate sãri în
aer în orice moment, ca urmare a unui atac sau chiar incident
produs involuntar de cineva din interiorul bazei. Nu mai
amintesc de faptul cã, la tot pasul, muniþie de rãzboi, mine,
bombe de aruncãtor, rachete de AG-9 sau AG-7, ori muniþie de
armament de infanterie, toate în stare de funcþionare, ieºeau la
ivealã cu nonºalanþã. Atunci ne-am convins cã Afganistanul este
þara cea mai minatã din lume. De altfel, asupra acestei baze au ºi
fost trase în acea perioadã o serie de lovituri de aruncãtor care,
din fericire pentru noi, nu ºi-au atins þinta, ci au cãzut în
apropierea bazei producând pagube materiale minime.
Un al doilea detaºament a intrat sub comanda unui batalion
de infanterie marinã al US Navy ºi a fost dislocat într-o localitate
situatã în sudul Kandaharului, în apropierea graniþei cu Pakistanul. În aºa-zisul camp ANA din aceastã zonã, condiþiile de cazare
ºi hrãnire au fost deosebit de vitrege (cazare în corturi, fãrã sursã
de apã ºi asigurarea numai cu hranã rece). Membrii Ro ETT au
executat misiuni de patrulare, cercetare, scotocire ºi în puncte de
control alãturi de soldaþii afgani ºi poliþia localã. ªi în aceastã
zonã au fost înregistrate o serie de evenimente, materializate prin
atacuri cu rachete ºi focuri de armã repetate, fãrã urmãri în tabãra
noastrã. Ca o curiozitate, doresc sã vã informez cã forþele talibane ºi Al-Qaida, plãteau ca premiu, suma de 25.000$ pentru
fiecare militar al coaliþiei, ucis.
În zona Kandaharului, ºi-a desfãºurat activitatea echipa de
conducere a RO ETT ºi al treilea detaºament, însoþit de echipa
româneascã. Prin caracterul extrem de periculos ºi, totodatã,
spectaculos al misiunilor desfãºurate în perioada alegerilor
prezidenþiale, consider cã, cel din urmã detaºament a fost supus
celui mai teribil stres, iar cuvântul „teamã” parcã a fost suspendat involuntar din vocabularul fiecãruia dintre noi. Amãnuntele acestui „episod special” desfãºurat în Kandahar, vor face
subiectul viitorului articol.
Locotenent-colonel Vasile GODEANU
Comandantul Detaºamentului ANA TRAINING Afganistan
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Oameni pe care te poþi baza la drum lung
Activitatea Batalionului 290 Transport a
fost orientatã, în anul 2004, pentru
îndeplinirea misiunii de bazã a unitãþii, ºi
anume, executarea transporturilor logistice
de materiale, armament ºi muniþie, în zona
de responsabilitate stabilitã de comandantul
Corpului 1 Armatã Teritorial. “Misiunile de
transport logistic de anul trecut au însumat
aproximativ 150.000 de kilometri parcurºi
ºi peste 2100 t de bunuri materiale” – a precizat comandantul unitãþii, domnul locotenent-colonel Iulian IORDACHE, care a
continuat: “Activitãþile noastre au fost organizate ºi desfãºurate de cãtre compartimentul S4, în strictã conformitate cu prevederile
instrucþiunilor în vigoare ºi cu algoritmul
propriu de executare a acestor activitãþi,
algoritm pe care l-am iniþiat la nivelul batalionului. Drept rezultat, pot sã afirm faptul
cã, în 2004, nu am avut accidente de circulaþie, evenimente deosebite, avarii sau
stricãciuni la tehnica din dotare”.
Nivelul de pregãtire a personalului a
fost probat pe parcursul acestor misiuni,

fiind în mãsurã sã execute transporturi de
materiale potrivit organizãrii de rãzboi,
respectiv: armament, muniþie, materiale
explozive, carburanþi – lubrifianþi, º.a. “La
data la care discutãm, nivelul de completare
cu personal al batalionului este de 100%. În
urma desfãºurãrii concursurilor pentru ocuparea funcþiilor, am constatat cã, la nivelul
exigenþelor formulate, în Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului numãrul 195/2002 ºi
a regulamentului de aplicare a acesteia, ne
va fi foarte greu, pe viitor, sã încadrãm militari angajaþi pe bazã de contract, specialitatea militarã, ºofer, apþi sã îndeplineascã
astfel de misiuni. Au fost situaþii în care,
dupã organizarea concursului, nu a fost
declarat admis nici un militar. Abia am
reuºit sã completãm aceste funcþii. Nu pot
sã fac aprecieri la adresa celor care-i
pregãtesc pe conducãtorii de autovehicule,
dar am senzaþia cã existã o oarecare lejeritate în ceea ce priveºte atestarea lor. Eu sper
ca, în perioada urmãtoare de timp, sã gãsim
resursa necesarã pentru încadrarea potrivitã
acestei specialitãþi militare”.
De curând, s-a desfãºurat analiza stãrii
Batalionului 290 Transport, activitate la
care a participat locþiitorul comandantului
Bazei 2 Logistice Sud, domnul colonel
Marin SPÃTARU. Cu acest prilej, pe baza
indicatorilor stabiliþi de eºalonul superior,
s-a concluzionat cã unitatea este în mãsurã
sã îndeplineascã misiunile specifice ºi
obiectivele stabilite prin ordinul de instruire, în cursul anului 2005”.

“Anul 2005 a debutat foarte bine pentru
batalionul nostru. Prin ordinul de instruire
al comandantului Bazei 2 Logistice Sud, am
primit obiectivele ºi ni s-au fãcut precizãri
asupra activitãþilor principale pe care
urmeazã sã le desfãºurãm. Am fost informaþi în legãturã cu statutul unitãþii, în
perspectiva reorganizãrii ºi restructurãrii
armatei României ºi ºtim cã, în lunile iunieiulie a.c., vom primi un nou stat de organizare. Acest lucru presupune încadrarea
unitãþii cu personal, tehnicã ºi materiale în
conformitate cu noul statut, dat fiind faptul
cã în luna august se va proceda la resubordonarea Batalionului 290 Transport de la
Baza 2 Logisticã Sud la Brigada 1 Logisticã
Teritorialã. În acest sens, am întocmit documentele prevãzute în ordinele în vigoare ºi
am iniþiat activitatea de reorganizare,
restructurare ºi modernizare în cadrul
unitãþii. Prin ordinul de zi am numit o
comisie, al cãrei preºedinte este ºeful de stat
major, comisie ce se întruneºte sãptãmânal
ºi executã activitãþile menþionate în plan.”
În lunile ianuarie
ºi februarie, Batalionul 290 Transport a
executat douã misiuni
foarte importante de
transport armament ºi
muniþie care au implicat participarea unui
numãr mare de cadre
militare ºi personal
civil, precum ºi tehnica aferentã. Prima

misiune, cea mai importantã de la înfiinþarea unitãþii, a avut ca bazã prevederile
Hotãrârii Guvernului României nr.53, care
are ca obiect de activitate donarea unor
bunuri aparþinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale, pentru guvernul interimar irakian. Astfel, s-a predat o cantitate de
aproximativ 90 t de armament ºi muniþie,
transportatã cu 25 de autovehicule ale
Batalionului 290 Transport Caracal ºi
Batalionului 22 Transport de la Târgoviºte.
Deplasarea s-a efectuat de la Centrul 114
Depozitare zonalã Vânju-Mare la Brigada
34 Mecanizatã Teritorialã Mihail Kogãlniceanu. Cei 500 de kilometri au fost parcurºi într-o zi, pe 16 ianuarie, cu ajungere în
raionul final pânã la ora
18.00. “Noi ne-am îndeplinit
Apel umanitar
obiectivul pentru cã la ora
,, Cazul deosebit al MM cls.I Timofte Vasile, care are 19.00 urmau sã aterizeze
nevoie urgentã de o intervenþie chirurgicalã a cãrei con- aeronavele care preluau
travaloare se ridicã la aproximativ 15.000 euro, necesitã încãrcãtura. Misiunea a fost
monitorizatã
de
cãtre
sprijin pentru soluþionare.
În acest sens, puteþi sã daþi benevol o sumã de bani, care eºaloanele superioare pânã la
nivelul Direcþiei Logistice din
va fi viratã în contul RO88BRDE380SV10739403800.
Statul Major General, cu care
Sperãm ca apelul nostru sã aibã ecou în inimile dumnea- am þinut legãtura permanent.
voastrã.

Întregul efectiv implicat a dat dovadã de
seriozitate ºi profesionalism. De aceea, nu
am înregistrat nici un incident, iar tehnica a
funcþionat ireproºabil. Micile defecþiuni
inerente au fost rezolvate în regim de
urgenþã, ca la rãzboi. Piesele necesare ne-au
fost furnizate de Batalionul 168 Logistic ºi
aº vrea sã-i mulþumesc ºi pe aceastã cale
comandantului unitãþii, domnului locotenent-colonel Aurel BADRABUR.
Însã, din cauza condiþiilor meteorologice nefavorabile, avioanele planificate nu
au aterizat pe aeroportul Mihail Kogãlniceanu, iar noi ne-am exprimat dezamãgirea cã nu am reuºit sã executãm ºi ultima
etapã a misiunii, respectiv transportul mate-

rialelor la baza aerianã ºi încãrcarea în
aeronave, pentru care ne-am pregãtit.”
Urmãtoarea misiune a fost executatã în
luna februarie, în perioada 14-18 ºi a fost
condusã de ºeful de stat major, domnul
maior Eugen POPESCU. Obiectiv: transportul unei cantitãþi de armament de la
U.M. 01289 Bucureºti, la U.M. 01068
Vânju-Mare. “Gradul de periculozitate a
fost destul de mare, dar totul s-a terminat
foarte bine. Toate acestea nu ar fi fost posi-

bile fãrã contribuþia personalului implicat
care a înþeles restricþiile cu care suntem noi
obligaþi sã lucrãm zi de zi.”
Deºi urmeazã un an greu cu multe
schimbãri radicale legate de reorganizare ºi
resubordonare, nu s-a uitat sãrbãtorirea
Zilei Automobilistului Militar, pe 1 martie.
În acest sens, pe 29 februarie, s-a desfãºurat
un seminar de profil, cu tema: “Arma auto:
trecut, prezent ºi viitor. Rolul ºi locul acesteia în perspectiva aderãrii ºi integrãrii în
structurile nord-atlantice.” În cadrul acestui
seminar, s-au înmânat Cupa Automobilistului, premiile ºi diplomele pentru fiecare categorie de activitate care a fost prevãzutã în
programul iniþiat la nivelul unitãþii. “În
acest program, pe lângã cele tradiþionale,
am adãugat ºi o activitate mai deosebitã: un
concurs de îndemânare în conducerea
autovehiculului, la care au luat parte toþi
militarii angajaþi pe bazã de contract
încadraþi pe funcþia de ºofer. Scopul a fost
sã ne facem o imagine despre posibilitatea
noastrã de a aprecia nivelul de performanþã
atins în acest domeniu de fiecare participant
în parte. Clasamentul final a reprezentat
baza de selecþie în vederea repartizãrii în
folosinþã a autovehiculelor din dotarea
unitãþii. Noi dorim, ca în anul 2005, ponderea m.a.c.-ilor care executã misiuni de
transport logistic sã se dubleze.”
Concomitent cu îndeplinirea misiunilor
de transport, la nivelul unitãþii, s-au
desfãºurat ºi lucrãrile de mentenanþã potrivit competenþelor pe care le au. Grupa de
mentenanþã a reuºit, în cursul anului trecut,
sã asigure cu eforturi deosebite o stare
tehnicã de întreþinere ºi operativã deosebitã
cu toate cã resursa primitã în acest sens a
fost redusã. Planificarea judiciarã, dublatã
de implicarea permanentã a ofiþerului cu
mentenanþa ºi a ºefului logisticii, a dus la
evitarea problemelor! “Trebuie sã remarc
contribuþia fiecãrui conducãtor de autovehicule în întreþinerea acestuia ºi, mai ales, în
executarea micilor reparaþii de nivel 1, contribuþie care s-a dovedit a fi esenþialã.”
Cristina FRATU
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Primul rãzboi ruso - cecen: 1994 - 1996

LUPTELE DIN GROZNÎI
(urmare din nr. trecut)
Faza a 3- a: 17 ianuarie - 25 februarie
Pe 19 ianuarie, forþele ruseºti au distrus Palatul Prezidenþial
cu bombe speciale, ceea ce a fãcut sã creascã moralul trupelor.
Postul de radio MAYAK NETWORK, aunþa cã steagul Federaþiei
Ruse flutura deasupra Palatului Prezidenþial din Groznîi. Cu
toate cã, mulþi credeau cã rãzboiul s-a sfârºit, luptele au continuat
multe luni dupã aceea, în special, în partea de nord ºi centru a
oraºului Groznîi. La sud de râul Sunzha, cecenii controlau încã
oraºul. De aceea, ridicarea steagului era un act simbolic. Totuºi,
el confirma controlul ruºilor asupra centrului puterii, simbolul
rezistenþei lui Dudaev.
ITAR-TASS afirma cã Dudaev a pierdut controlul asupra
forþelor sale, mijloacele de comunicaþie cecene deveniserã instabile, iar mercenarii strãini erau acum în eºalonul doi. Militanþii
lui Dudaev îi ucideau pe cei care încercau sã fugã. Dudaev s-a
mutat într-un cartier din sud-estul oraºului ºi a înlocuit
bodyguarzii lui cu mercenari lituanieni. Un alt raport arãta cã
Dudaev îºi gãsise refugiul într-un adãpost din Spitalul Orãºenesc
împreunã cu încã 150-200 de luptãtori, în timp ce i se pregãtea alt
punct de comandã în regiunea muntoasã din Cecenia.
Ruºii ºi-au îmbunãtãþit tactica de luptã. S-a intensificat
folosirea fumului de mascare creat cu fosfor alb, care reducea ºi
capacitatea de luptã a inamicului. Au învãþat sã care scãri ºi
“berbeci” pentru a pãtrunde în clãdiri, sã arunce grenade pe fereastrã înainte de a pãtrunde în încãperi, sã foloseascã echipe de
luptã care sã “cureþe” fiecare încãpere. Când pregãteau o clãdire
ca poziþie de apãrare, ruºii se asigurau cã posibilele direcþii de
atac erau minate, inclusiv, pasajele subterane. Transportoarele
blindate erau protejate cu saci de nisip, atunci când nu erau în
miºcare.
Între timp, luptele continuau sã se audã în zona sudicã a
oraºului. Pânã pe 21 ianuarie, forþele ruse s-au întâlnit în centrul
oraºului Groznîi. Cecenii s-au mutat în zona de sud a oraºului ºi
au stabilit un cap de pod pe partea opusã a râului Sunzha. Câteva
zile mai târziu, armata rusã a început asaltul final asupra acestor
poziþii.

Situaþia din centrul oraºului Groznîi
a devenit, cumva, mai uºoarã

Directorul Serviciului de Contraspionaj declara cã aproape
3. 500 de militanþi ceceni încã se mai aflau în oraº. Un reporter
al postului de televiziune Ostankino transmitea cã liderii politici
ºi militari ai Republicii Cecenia pregãteau provocãri în regiune
cu scopul de a exacerba tensiunile etnice ºi a destabiliza situaþia,
în special, din nordul Caucazului. În aceeaºi zi, un post de radio
a fãcut publice, pentru prima datã de la începerea ostilitãþilor,
atrocitãþile cecenilor. Un reporter a fost martor când corpurile
neînsufleþite a 39 de soldaþi ruºi au fost aduse pe aeroportul din
Groznîi, declarând cã acestea aveau mâinile ºi urechile tãiate,
fãrã ochi, scalpaþi, iar 13 corpuri aveau organele genitale scoase.
Prizonierii de rãzboi ruºi erau folosiþi în ritualuri pentru creºterea
moralului luptãtorilor ceceni. Medicii raportau cã unele corpuri
soseau tãiate pe jumãtate sau decapitate, iar cei rãniþi erau uciºi.
Pe 24 ianuarie, ITAR-TASS anunþa înfiinþarea biroului
procurorului de garnizoanã. Acþiunile militanþilor aveau loc
noaptea ºi pãreau lipsite de energie. Totuºi, câteva unitãþi cecene
mituiau locuitorii pentru a provoca acþiuni subversive. Forþele

Controlul luptelor a fost preluat
de cãtre Ministerul de Interne

În cele din urmã, pe 26 ianuarie, Rusia a transferat controlul
luptelor forþelor Ministerului de Interne, generalului Antoni
Kulikov, ce dispunea de aproape 29 000 de soldaþi. Însã, mai erau
multe de fãcut pentru a avea controlul deplin al oraºului. Acum,
toate forþele ruseºti din Cecenia se aflau sub controlul lui, iar trupele acestui minister inspirau mai multã încredere în rândul populaþiei. În unele sate cecene, locuitorii au promis noilor autoritãþi
cã vor respecta legea ºi nu-i vor lãsa pe rebelii ceceni sã intre în
satele lor. Dupã ce, în Groznîi, luptele au încetat, trupele ministerului apãrãrii au rãmas în afara oraºului, pregãtite sã sprijine
unitãþile ministerului de interne, la nevoie, iar aviaþia era acum în
cãutarea militanþilor din zonele muntoase. Au apãrut disensiuni
între cele douã ministere, forþele poliþieneºti ameninþând cu
retragerea din oraº, dacã armata nu blocheazã oraºul, în sensul
clasic al cuvântului. Trupele ruseºti care blocau strãzile, erau
angajate în lupte de stradã ºi respingeau atacurile sporadice ale
grupurilor cecene înarmate.
Pe 2 februarie, Kulikov declara cã, cea mai mare parte a
oraºului, era sub controlul rusesc. Un important nod de comunicaþii din partea sudicã a oraºului se mai afla încã sub controlul lui
Dudaev. Forþele ruseºti au folosit aruncãtoare de flãcãri ºi
lunetiºti pentru a distruge poziþiile de apãrare manifestând mai
multã încredere în ducerea acþiunilor lor. Ruºii continuau sã
dezarmeze formaþiunile cecene în Groznîi ºi au organizat forþe
poliþieneºti într-unul din cartierele oraºului. Cecenii, totuºi
deþineau controlul pe malul drept al râului Sunzha ºi, de aici, continuau sã distrugã subunitãþile speciale ruseºti. Apoi, ruºii au lãrgit unul din capetele de pod din oraº, fapt ce l-a determinat pe
Kulikov sã declare cã aceasta constituie un “punct de cotiturã” în
viitoarele acþiuni, iar pe 5 februarie, ministrul apãrãrii, Graciov
declara la rândul sãu cã forþele ruse deþin controlul asupra zonei
sudice a oraºului ºi asupra cãilor de comunicaþie din aceastã
zonã.
Cecenii erau hotãrâþi sã nu renunþe fãrã luptã. Pe 6 februarie,
Kulikov declara cã unele din forþele sale din oraº se aflau sub

Un fost ofiþer sovietic,
devenit preºedintele Ceceniei

slan MASHADOV, preºedintele separatist cecen a
cãrui moarte a fost anunþatã, marþi, 8 martie, de
Moscova, a fost ofiþer al armatei sovietice ºi reprezenta aripa moderatã a rebeliunii separatiste.
Moscova a anunþat cã o operaþiune specialã a forþelor ruse de
securitate a permis eliminarea fizicã a lui Aslan MASHADOV,
liderul separatist în vârstã de 53 de ani. Rusia
oferea pentru prinderea lui MASHADOV o recompensã de zece milioane de dolari, dupã
luarea de ostatici de la Beslan, din septembrie
2004, de cãtre un comando procecen. Atacul din
Osetia de Nord s-a soldat cu 344 de morþi. Liderul separatist condamnase, însã, aceastã acþiune.
Autoritãþile ruse îl comparau pe
MASHADOV cu Osama ben LADEN sau cu
liderul radical cecen ªamil BASAIEV, ale cãrui
metode nu erau agreate de preºedintele separatist, dar de care acesta a fost nevoit sã se
apropie, pentru a-ºi pãstra influenþa. “Rãzboiul
ne-a fãcut pe toþi mai radicali faþã de Rusia”,
mãrturisea MASHADOV în 2002.
Nãscut în Kazahstan, dupã ce Stalin i-a
deportat pe cecenii acuzaþi de “colaborare cu
naziºtii”, Aslan Mashadov a descoperit Cecenia
la vârsta de ºase ani.
Absolvent strãlucit al Academiei de Artilerie
din Leningrad, unde a învãþat între anii 1978 ºi
1981, viitorul preºedinte separatist a condus el

A

ruseºti au continuat bombardamentele de artilerie ale cartierelor
mãrginaºe ale oraºului Groznîi.
Ministrul rus al Apãrãrii a simþit cã rezistenþa împrãºtiatã este
insignifiantã ºi a crezut cã nu mai existã suport local pentru ca
militanþii ceceni sã organizeze o opoziþie serioasã forþelor federale. Aceastã analizã se va dovedi, în mod tragic, greºitã. În
aceeaºi zi, Dudaev a executat un atac nimicitor asupra unor
unitãþi din oraº. El a acuzat trupele ruseºti de faptul cã au atacat
spitalele, ºcolile, pieþele ºi cã nu permiteau ajutoarelor umanitare
sã intre în oraº. Cerea ca Vestul sã recunoascã Cecenia ca republicã ºi solicita blocarea investiþiilor ºi creditelor ruseºti
ameninþând cu rãspândirea conflictului.
În timp ce trupele militare federale continuau sã lupte
împotriva militanþilor ceceni, la sud de râul Sunzha, forþele Ministerului de Interne “… au blocat principalele rute de deplasare
ale militanþilor ceceni, au încercuit zona în care se aflau forþele
armate cecene, au blocat graniþa administrativã a Republicii
Cecenia pentru a preveni orice intrare a bandiþilor, mercenarilor,
armamentului ºi tehnicii militare, au protejat comunicaþiile, drumurile ºi podurile”.

însuºi cel mai bun regiment al artileriei sovietice, care a lansat
asaltul împotriva separatiºtilor lituanieni, în ianuarie 1991, cu
mai puþin de un an înainte de destrãmarea URSS.
În 1997, el a fost ales, cu asentimentul Kremlinului,
preºedinte al Ceceniei separatiste, dupã ce trupele ruse pãrãsiserã
teritoriul rebel din Caucaz cu câteva luni înainte. În mod

atacul lansatoarelor de rachete ºi al artileriei grele, cecene. Pentru contracararea acestei stãri, se cerea subordonarea operaþionalã a tancurilor ºi elicopterelor aparþinând Ministerului Apãrãrii,
forþelor Ministerului de Interne. Cecenii anunþau cã deþineau încã
controlul unor cartiere din sudul oraºului Groznîi, în timp ce,
ruºii negau acest lucru. Mai mult, lunetiºtii ºi formaþiuni mici de
luptãtori ceceni infiltraþi în oraº continuau sã lupte împotriva
ruºilor. Pe 8 februarie, s-a anunþat cã oraºul era, în proporþie de
80%, sub controlul forþelor Ministerului de Interne. Noaptea,
cecenii continuau sã stãpâneascã strãzile ºi atunci aveau loc ºi
pierderile cele mai numeroase ale ruºilor. Se pare cã elementele
principale de comandã cecene îºi mutaserã sediul în oraºele mai
mici, lãsând în Groznîi numai grupuri de recunoaºtere ºi hãrþuire.
Din 8 februarie, în Cecenia a fost înfiinþat un Birou de Informaþii Curente ºi Mobile sub autoritatea executivã federalã.
Reprezentanþi ai centrelor de relaþii publice din toate Serviciile
de Securitate au fost incluºi în acest centru. Acest lucru permitea,
în cele din urmã, serviciului de presã rusesc, sã controleze o parte
din rapoartele din Cecenia ºi, de asemenea, permitea tuturor serviciilor, sã “danseze dupã o muzicã proastã”. La acea vreme,
Rusia pierduse “rãzboiul informaþional”, permiþând cecenilor
sã controleze rapoartele.

Berlinul a rezistat
doar 2 sãptãmâni în 1945

Rãzboiul pentru Groznîi a continuat pânã pe 25 februarie. Pe
20 februarie, ruºii au reuºit sã ocupe o poziþie cheie pentru
Dudaev, un deal pe care se afla un emiþãtor de televiziune. Trei
zile mai târziu, cecenii au încercat sã recucereascã dealul, dar
acþiunea a fost un eºec. Pe 23 februarie, mai multe detaºamente
cecene rãmase în oraº au fost încercuite. Aslan Mashadov, ºeful
statului major cecen comenta cu mândrie reuºitele oamenilor sãi
din ultimele luni ºi justifica situaþia ca o retragere planificatã. El
a adãugat cã forþele sale nu aveau mijloacele în artilerie, tancuri,
avioane ale ruºilor, dar era mulþumit cã, dacã unul din oamenii lui
avea 10 proiectile de aruncãtoare de grenade, atunci cu siguranþã
8 tancuri erau distruse. Un luptãtor cecen adãuga: “…nu am
crezut vreodatã cã o sã vãd întâmplându-se aºa ceva. Este prea
mult sânge plãtit pentru asta. Ruºii au fãcut o mare, mare
greºealã. Noi am reuºit sã rãmânem în oraº 37 de zile – Berlinul
a rezistat doar 2 sãptãmâni în 1945. Acest rãzboi va continua, ºi
va fi unul fãrã linie a frontului”.
De aceea, la sfârºitul lui februarie, dupã aproape 40 de zile de
lupte susþinute, lupta pentru Groznîi s-a terminat. Cecenii s-au
mutat în alte oraºe, un procedeu pe care l-au folosit pe toatã
perioada conflictului (care s-a încheiat în august 1996). Probabil,
succesul iniþial al cecenilor a însemnat o motivaþie pentru aceastã
tacticã. Ei au descoperit în primele sãptãmâni ale lui ianuarie cã
ºi atunci când sunt prost echipaþi, prost dotaþi, oraºul le oferã un
avantaj unic – cunosc terenul, pot utiliza atacurile surprizã ºi tactici neconvenþionale. Cecenii au câºtigat încredere în abilitãþile
lor pentru a rezista unei ofensive feroce a forþelor armate ruse.
De partea lor, ruºii nu au considerat lupta pentru Groznîi ca o victorie, atâta timp cât ei nu au desfãºurat o operaþiune încununatã
de succes. Ei au suferit pierderi incredibile în prima sãptãmânã
de lupte. Totodatã, au “reuºit” sã întoarcã populaþia împotriva lor.
(continuare în nr. viitor)
Locotenent-colonel Marius POTÂRNICHE

frecvent, condamnând luãrile de ostatici ºi actele teroriste
comise la adresa civililor în Rusia, MASHADOV nu a încetat sã
cheme Rusia la negocieri.
Încã de la începutul rebeliunii cecene, în 1994, el s-a bucurat de imaginea unui lider moderat. În 1995 ºi 1996, ruºii au
negociat încheierea “primului” rãzboi cecen cu acest fost colonel
al armatei sovietice, devenit ºef al Statului Major al separatiºtilor
în timpul conflictului.
Foarte popular în Cecenia, în special, pentru talentul sãu de
strateg militar - el a condus recucerirea capitalei cecene,
Groznîi, în august 1996 - MASHADOV a fost ales ca prim
preºedinte al unei Cecenii independente cu aproape 60% din
sufragii, faþã de cele 24% obþinute de adversarul sãu, ªamil
BASAIEV.
Dupã intervenþia din Daghestan, în august 1999, a
wahabiþilor lui ªamil BASAIEV (wahabismul este interpretarea
extrem de riguroasã a islamului sunnit - n.r.) ºi dupã exploziile
din septembrie, acelaºi an, a douã imobile de locuinþe la Moscova (soldate cu aproape 300 de morþi), atribuite de ruºi
separatiºtilor ceceni, legitimitatea lui MASHADOV nu a mai
fost recunoscutã de cãtre Kremlin. Astfel, a început cel de-al
doilea rãzboi ruso-cecen, în cursul cãruia, subtilitatea ºi
inteligenþa sa, dar mai ales nervii sãi de oþel ca negociator nu au
mai fost de folos Ceceniei, pentru cã noul preºedinte rus,
Vladimir PUTIN a anunþat cã nu mai acceptã sã “negocieze cu
teroriºtii”.
În ultimul timp, MASHADOV acuza Occidentul cã s-a aliat
cu PUTIN, pentru a-ºi reglementa “obiectivele strategice globale”, în timp ce, conducerea rusã - care a ignorat încetarea unilateralã a focului pe care a declarat-o în februarie, propunând
negocieri - era criticatã cã profitã de aceasta “pentru a continua
sã comitã crime monstruoase pe teritoriul Ceceniei”.
Maior Dragoº ANGHELACHE
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Interviu cu domnul maior Daniel PETRESCU, comandantul Batalionului 2 Infanterie “Cãlugãreni”

“Cuvântul de ordine este prudenþa”

- Când aþi preluat zona de responsabilitate ºi cum v-aþi adaptat condiþiilor din
Irak?
- Am realizat rotirea cu Batalionul 812
Infanterie, în perioada 26 ianuarie – 30 februarie. S-a început cu un detaºament
precursor, compus, în principal, din cadrele
din comanda batalionului ºi din comandanþii de subunitãþi ºi administratorii care
aveau de luat în primire tehnica ºi misiunile
celor pe care îi înlocuiau. De asemenea, a
fost important, cel puþin pentru ºefii de
compartimente, cã ne-am gãsit aici pe
perioada alegerilor ºi am luat “pulsul” la
faþa locului. În rest, totul s-a desfãºurat conform planificãrii.
De fapt, încã de la recunoaºterile din
luna noiembrie, am stabilit cum venim ºi
am þinut permanent legãtura cu 812 în
teatru, iar, din 3 februarie, dupã sosirea
eºalonului doi, am executat misiuni în
comun pânã la transferul de autoritate, când
am luat în primire zona de responsabilitate.
Aceastã misiune, în comparaþie cu celelalte pe care le-am avut, e cel mai bine organizatã ca mod de lucru ºi sunt cele mai bune
condiþii de cazare. Este ºi cea mai solicitantã din punctul de vedere al misiunilor din
afara taberei.
- La ce pericole se expun subordonaþii
dumneavoastrã pe timpul misiunilor?
- Sunt pericole generate de starea de
insecuritate din tot Irakul ºi, implicit, din
provincia Dhi Qar. Aceastã provincie nu
este mai liniºtitã decât celelalte. Dacã în triunghiul sunit, acþiunile forþelor care se opun
Forþei Multinaþionale ºi acþiunile teroriste
sunt preponderente, în zona noastrã predominã acþiunile criminale, demonstraþiile
ºi, mai rar, atitudini ostile Forþei multinaþionale. O parte din pericole sunt generate
de aceastã stare de instabilitate, iar cealaltã
parte se referã la pericolele obiºnuite

oricãrei misiuni: cele ce þin de mãsurile de
protecþia muncii, de respectarea regulilor de
folosire a tehnicii. În luna februarie, de
exemplu, mijloacele blindate au rulat peste
21.000 de kilometri.
- Cum îi privesc pe români autoritãþile
locale irakiene?
- Avem o relaþie bunã. ªi se
îmbunãtãþeºte pe mãsurã ce desfãºurãm mai
multe acþiuni de cooperare civili-militari.
Avem translatori, þinem legãtura, ne sunãm
reciproc, dar suntem într-o perioadã în care
se cristalizeazã noile consilii locale ºi, prin

dovedim parteneri. Nu trebuie sã spunem cã
suntem mai buni sau cã ei sunt mai buni.
Cert este cã, prin atitudinea noastrã, suntem
primiþi cu simpatie. Aceasta se datoreazã ºi
faptului cã ei ºtiu cã noi rãspundem de
aceastã zonã ºi lumea s-a obiºnuit cu noi.
Probabil, în zona de responsabilitate a regimentului italian n-am fi primiþi la fel de
bine.
- Ce ne puteþi spune despre ce va urma
de acum înainte?
- De o bunã bucatã de vreme, în Irak,
lucrurile nu au curs pe un trend atât de bun

acþiunile noastre, nu vrem sã dãm mai mult
credit unei pãrþi în defavoarea celeilalte.
Vrem sã fim imparþiali.
- V-am întrebat pentru cã am înþeles cã
românii au mai mult “lipici” la populaþia
localã.
- N-aº face o separaþie pe criterii
naþionale. Noi acþionãm în cadrul unei Forþe
multinaþionale. Suntem într-o cooperare
mai strânsã cu italienii, deci, trebuie sã ne

cãtre normalitate ca acum. Ne aflãm într-o
fazã în care Divizia Multinaþionalã, Brigada
italianã încearcã o trecere, de la realizarea
mediului de securitate prin patrulãri agresive, la îmbunãtãþirea situaþiei forþelor
locale de securitate. Acesta este un aspect.
Al doilea ar fi orientarea cãtre reconstrucþie.
Adicã, se trece de la faza intervenþiei în caz
de crizã, la faza în care autoritãþile locale
sunt ajutate sã-ºi construiascã ºi sã dezvolte

Consideraþii

Acordarea sprijinului
naþiunii gazdã
Sprijinul Naþiunii Gazdã (HNS) constituie unul dintre cei
mai importanþi factori care stau la baza unui scenariu, atât
operaþional, cât ºi pentru exerciþii. Actualmente, în cadrul
NATO, necesitatea de a obþine, atât eficienþã, cât ºi costuri
reduse reprezintã un element-cheie în asigurarea sprijinului
logistic. Din ce în ce mai mult, aplicând conceptul de logisticã comunã multinaþionalã, aºa cum se subliniazã în regulamentele de specialitate ale armatelor þãrilor membre NATO,
costul total al unui exerciþiu sau al unei operaþii poate fi mult
redus ºi poate fi obþinutã o eficienþã mai mare a sprijinului.
Planificarea coordonatã ºi pregãtirea Sprijinului Naþiunii
Gazdã sunt elemente-cheie ale acestei abordãri ºi, de aceea,
este important ca realizarea ºi negocierea Aranjamentelor
pentru Sprijinul Naþiunii Gazdã sã fie aplicabile tuturor naþiunilor. Nu numai cã HNS poate reduce dimensiunea sprijinului organic de care naþiunea care trimite forþe (SN) are
nevoie pentru afluirea în zona operaþiilor, ci poate asigura ºi
transparenþa planificãrii ºi pregãtirii coordonate a cererilor
Naþiunilor care trimit forþe (SN). De aici, rezultã importanþa
realizãrii ºi negocierii Aranjamentelor pentru Sprijinul Naþiunii Gazdã (HNSA) multinaþionale aplicabile tuturor naþiunilor. Planificatorul logistic va constata cã fiecare situaþie va
prezenta diverse provocãri, iar informaþiile din aceastã publicaþie pot fi rapid adaptate pentru a da soluþiile necesare
unor operaþii reuºite.
Sprijinul Naþiunii Gazdã, conform concepþiei NATO,
este parte integralã a funcþiei logistice din cadrul Procesului
de Planificare Operaþionalã ºi a Forþelor NATO, ºi reprezintã asistenþa civilã ºi militarã acordatã pe timp de pace, în
situaþii de urgenþã, crizã ºi conflict de cãtre o Þarã Gazdã
(HN), forþelor aliate ºi organizaþiilor care se aflã pe teritoriul
sãu, opereazã sau tranziteazã acest teritoriu. Înþelegerile
încheiate între autoritãþile corespunzãtoare ale HN ºi Naþiunile care trimit forþe (SN) ºi/sau NATO constituie baza acestei asistenþe.
Sprijinul Naþiunii Gazdã urmãreºte sã asigure þãrilor care
trimit forþe, sprijin sub formã de materiale, instalaþii ºi servicii incluzând securitatea zonei ºi sprijin administrativ, în
conformitate cu aranjamentele negociate între þara care trimite forþe ºi/sau NATO ºi guvernul gazdã (de exemplu, Sprijinul Naþiunii Gazdã faciliteazã introducerea forþelor în zona
de operaþii prin asigurarea sprijinului esenþial pentru

recepþie, staþionare ºi deplasarea proprie). Sprijinul Naþiunii
Gazdã poate reduce, de asemenea, cantitatea de forþe logistice ºi materiale necesare pentru a susþine ºi redisloca forþele
care altfel trebuie sã fie asigurate de naþiunea care trimite
forþele.
Sprijinul Naþiunii Gazdã (HNS) nu trebuie confundat cu
Cooperarea Civili-Militari (CIMIC). Scopul Cooperãrii
Civili-Militari este de a stabili ºi menþine cooperarea deplinã
dintre forþele NATO, populaþia civilã ºi instituþiile din zona
de operaþii a Comandamentului în mãsurã sã creeze condiþiile civil-militare care îi oferã cele mai mari avantaje morale,
materiale ºi tactice. Cooperarea Civili-Militari va fi angajatã
în mod normal pentru a facilita execuþia Sprijinului Naþiunii
Gazdã, în particular, în ceea ce priveºte folosirea resurselor
Sprijinului Naþiunii Gazdã.
Contractarea este achiziþia comercialã de materiale ºi servicii civile de cãtre þara care trimite forþe ºi/sau Comandamentul NATO pentru forþele proprii în sprijinul operaþiilor
conduse de NATO. Contractarea din resursele locale ar trebui sã nu interfereze cu Sprijinul Naþiunii Gazdã ºi ar trebui
întotdeauna sã þinã seama de nevoile esenþiale ale populaþiei
locale. De aceea, contractarea va fi coordonatã cu, sau fãcutã
prin þara gazdã, acolo unde este posibil. În cazurile în care nu
existã un guvern legitim al þãrii gazdã cu care sã se coordoneze, o þarã care trimite forþe ºi/sau Comandament NATO
poate contacta direct sursele private din þara gazdã. Va fi
deosebit de important în aceste cazuri ca un sistem sã fie stabilit de Comandamentul NATO pentru a monitoriza sau
coordona contractele, pentru a limita competiþia pentru
resursele deficitare ºi stabili prioritãþile Sprijinului Naþiunii
Gazdã atunci când este necesar.
Un Acord privind Statutul Forþelor (SOFA), negociat la
cel mai înalt nivel între þara care trimite forþe ºi/sau NATO
ºi autoritãþile þãrii gazdã, trebuie sã guverneze statutul
forþelor ºi sã influenþeze desfãºurarea afacerilor proprii cu
þara gazdã. Acolo unde existã, Acordul privind Statutul
Forþelor poate avea un impact asupra Sprijinului Naþiunii
Gazdã ºi ar trebui sã fie luat în consideraþie.
Politica HNS în armatele NATO se bazeazã pe 8 principii
directoare, ºi a fost dezvoltatã pe baza experienþei câºtigate
din operaþiunile ºi exerciþiile trecute ºi actuale. Utilizarea
acestor principii în planificarea HNS nu va garanta niciodatã
succesul prin ele însele, dar, cu siguranþã, va stabili o bazã
solidã pentru realizarea constructivã a unui plan de acordare
a HNS. Aceste principii sunt urmãtoarele:
Responsabilitatea. Conform acestui principiu, naþiunile
ºi autoritãþile NATO au o responsabilitate colectivã în ceea
ce priveºte HNS, pentru toate tipurile de operaþiuni conduse
de NATO. Totuºi, fiecare naþiune poartã rãspunderea finalã
pentru asigurarea sprijinului forþelor proprii alocate NATO.

proiecte, sã realizeze acþiuni umanitare. Se
urmãreºte, în acelaºi timp, sã se dezvolte
forþele de securitate irakiene care sã poatã
prelua responsabilitatea, iar noi sã acþionãm
doar ca forþã de sprijin. Se doreºte ca gestionarea situaþiilor, de orice fel, sã fie fãcutã
de cãtre consiliile locale.
De aceea, spun cã suntem pe drumul
cãtre normalitate. Cât va dura, este greu de
spus ºi depinde, nu numai de ce se va întâmpla în provincia Dhi Qar, ci ºi de ce se va
întâmpla în tot Irakul, de ce va decide noul
guvern irakian. Oricum, în toamnã, se va
vota o nouã Constituþie, apoi vor avea loc,
pânã la sfârºitul anului, noi alegeri... Va mai
dura ceva.
Familiile militarilor noºtri, cei de-acasã
pot sta liniºtiþi. Sã aibã credinþa cã misiunea
evolueazã bine, cã noi suntem pregãtiþi pentru aceasta ºi acþionãm cu maximã prudenþã.
Acesta e cuvântul important – prudenþã,
deoarece lucrurile pot evolua imprevizibil;
în 4 luni, situaþia poate fi foarte calmã ºi în
3 minute poate apãrea un incident cum a
fost cel din Al Hillah – atentatul terorist din
28 februarie – care sã dea peste cap totul.
Suntem conºtienþi de asta ºi luãm toate
mãsurile posibile pentru a ne proteja
oamenii.
Protecþia forþei o realizãm prin folosirea
mijloacelor blindate, prin pregãtirea
temeinicã a armamentului ºi a muniþiei, dar
ºi prin contactele pe care le avem cu localnicii, prin schimbul de informaþii pe care-l
facem cu autoritãþile locale, precum ºi prin
aceste misiuni CIMIC.
Dacã este posibil, mi-aº dori un sprijin
pentru populaþia localã prin implicarea
organizaþiilor non-guvernamentale din þarã.
Ne-ar ajuta mult în îndeplinirea misiunii.
A consemnat
maior Ion PAPALEÞ

Asigurarea. Utilizarea acestui principiu presupune cã
naþiunile trebuie sã realizeze, individual sau prin acorduri
colective, care pot include ºi aranjamente HNS, asigurarea
corespunzãtoare a resurselor în sprijinul propriilor forþe alocate NATO, pe timp de pace, în caz de urgenþã, crizã sau
conflict. Sprijinul Naþiunii Gazdã este un supliment fundamental al sprijinului pentru forþele dislocate ºi va fi asigurat
de HN, în volumul cel mai mare posibil, pe baza legislaþiei
naþionale, prioritãþilor naþionale ºi capabilitãþilor actuale ale
HN. În aceastã perspectivã, fiecare þarã este încurajatã sã
realizeze un „Catalog al Capabilitãþilor” care sã prezinte
resursele disponibile pentru HNS, cu scopul de a ajuta planificatorii logistici.
Autoritatea. Comandamentul NATO ar trebui sã fie
delegat cu autoritatea corespunzãtoare pentru planificarea,
realizarea ºi execuþia HNS. Totuºi, aceste autoritãþi nu vor
afecta drepturile Naþiunilor care trimit trupe SN(s) de a
negocia ºi încheia HNSA bilaterale.
Cooperarea. Cooperarea între HN, SN(s) ºi autoritãþile
NATO în ceea ce priveºte asigurarea ºi utilizarea HNS este
esenþialã. Buna cooperare va elimina competiþia pentru
resursele deficitare ºi va promova bunãstarea forþelor în
totalitate.
Coordonarea. Coordonarea planificãrii ºi executãrii
HNS între autoritãþile naþionale ºi NATO este esenþialã din
motive de eficienþã ºi efectivitate operaþionalã, precum ºi
pentru evitarea competiþiei pentru resurse. Trebuie realizatã
la niveluri corespunzãtoare ºi poate include state nemembre
NATO, ONU, UE, OSCE ºi ONG-uri, dupã caz.
Economia. Planificarea ºi executarea HNS trebuie sã
reflecte cea mai eficientã ºi economicã utilizare a resurselor
disponibile pentru satisfacere necesitãþilor. Se poate exemplifica prin folosirea conceptului de naþiune conducãtoare ºi
rolul specialistului în cadrul unui forum logistic multinaþional. În plus, este nevoie de o evaluare corectã pentru a se
asigura cã HNS pentru operaþii ºi exerciþii corespunde
nevoilor acestora. Aceasta poate implica simplificarea unor
pãrþi ale procesului de planificare ºi documentare.
Transparenþa. Informaþiile referitoare la HNSA în sprijinul forþelor ºi organizaþiilor aliate trebuie sã fie disponibile
pentru Comandamentul NATO ºi SN(s) corespunzãtoare.
Aceasta permite transparenþa tuturor mijloacelor ºi simplificã rolul planificatorului logistic.
Rambursarea. Rambursarea pentru HNS din fonduri
naþionale, multinaþionale sau comune va fi stabilitã între HN
ºi SN(s) ºi/sau autoritãþile NATO, în mod corespunzãtor.
Importanþa stabilirii detaliilor financiare ale planului HNS
înainte de desfãºurarea forþelor nu poate fi supraevaluatã.
(Continuare în nr. viitor)
Maior drd. Marian MAZILU
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“Scorpionii Roºii”

ªi în deºert ºi pe crestele munþilor,
se simt ca acasã
e la Craiova pânã în tabãra militarã de la Rânca,
locul unde se instruiesc în aceste zile Scorpionii
Roºii din Batalionul 26 Infanterie „Neagoe
Basarab”, drumul te poartã prin toate formele de relief, de
la ºes, pânã la crestele muntoase acoperite cu zãpadã, la
peste 1.600 de metri altitudine. Anevoios, cu greu fãcut
accesibil din cauza zãpezilor, ultima parte a acestui traseu,
de la Novaci, pânã pe crestele Carpaþilor Meridionali,
parcursul este, practic, un tunel sãpat în nãmeþii care
depãºesc statura unui om, atingând în unele locuri înãlþimea
de 2 metri. Lanþurile pentru pneuri, lãzile cu nisip ºi uneltele genistice care nu lipsesc niciodatã din asigurarea mate-

D

rialã a militarilor craioveni în acest anotimp, au fãcut ca
aceastã deplasare sã nu fie atât de anevoioasã pe cât pare.
Norii pufoºi, pregãtiþi sã mai cearnã peste meleagurile gorjene, rãmân undeva, jos, lãsând locul unui soare cald,
neobiºnuit de prietenos care te încãlzeºte ºi te îndeamnã sã
renunþi la o parte din echipamentul de iarnã. Înaintãm prin
albul imaculat al zãpezii, pãtat pe ici pe colo de ramurile
plecate ale brazilor.
Coloana Scorpionilor Roºii, care au primit ordin sã
„atace” ultima parte a urcuºului într-un marº pe jos, se
deplaseazã în liniºte pe zãpada îngheþatã care scârþâie uºor
sub paºii siguri ai acestor militari încercaþi în misiuni de
menþinere a pãcii sau de stabilitate pe diferite meridiane ale
Globului. Frumuseþea feericã a locurilor face ca raniþa ºi
arma sã fie mai uºoare, iar drumul parcã nu mai este atât de
lung ºi de abrupt.
Câteva ore care au trecut, parcã, în câteva minute. Am
ajuns la cabana militarã de la Rânca. Suntem sus, suntem
deasupra României ºi totul este ca-n poveºti. Fãrã pauzã,
militarii executã activitãþile administrative pentru a termina
totul înaintea cãderii întunericului. O þigarã pe fugã, câteva
comenzi scurte ºi totul merge ca uns. Focul duduie în sobe,
iar fumul se ridicã drept, netulburat de nici o adiere de vânt
spre cerul brãzdat de ultimele raze ale soarelui. Prin zãpada
din faþa cabanei sunt croite pârtii, sunt stabilite ultimele
detalii legate de programul de instrucþie pentru a doua zi. Pe
mãsurã ce soarele se lasã spre asfinþit, gerul îºi intrã în
drepturi punând stãpânire pe crestele înzãpezite aflate
departe de zgomotul civilizaþiei. Se întunecã, de parcã o
mânã nevãzutã ar fi comutat întrerupãtorul care desparte
ziua de noapte. Liniºtea nopþii este din când în când tulburatã de un telefon mobil care se strãduieºte sã facã legãtura
cu cei de-acasa: „Da, am ajuns bine. Este frig, dar nu foarte
tare..... Mâine dimineaþã ne apucãm de treabã.... Bine, voi
avea grijã.... Vã iubesc...ºi voi sã aveþi grijã de voi.....hai cã
sunt numai câteva zile...”.
Fãrã sã vreau, gândul îmi fuge la misiunea din Irak.
Acolo, un coleg îmi spunea cã, pentru el, sãptãmâna are
doar douã zile: marþi ºi vineri – zilele în care era planificat
sã vorbeascã cu soþia lui. Celelalte treceau odatã cu concentrarea ºi conectarea la misiunile pe care le aveau de
îndeplinit. Nu era timp pentru a te gândi la altceva...
Prima zi de instrucþie din tabãra montanã de la Rânca a

debutat furtunos, cu ambuscade, focuri de armã, patrule ºi
instrucþie pe schiuri. Militarii plutonului cercetare, sub
comanda sergentului major Laurenþiu BUCUR, au primit
ordin sã execute o ambuscadã în care sã-i captureze pe
„inamicii” de la compania Alfa. Nisipurile afgane sau
irakiene cu care Scorpionii Roºii s-au obiºnuit în urma misiunilor executate au fost înlocuite de zãpada prin care cu
greu ºi-au croit drum, iar un vânt rece care biciuia faþa cu
fulgi de zãpadã a luat locul furtunilor deºertice, uscate.
ªtiam cã cercetaºii sunt undeva pe drumul pe unde trebuia
sã treacã patrula, dar era imposibil sã îmi dau seama unde.
Costumele de mascare folosite în funcþie de locul unde
aveau de executat misiunea îºi îndeplineau menirea perfect.
Îmbrãcaþi profesionist ºi cu toate regulile mascãrii respectate întocmai, cercetaºii Batalionului 26 Infanterie erau una
cu natura, reuºeau sã creeze toate condiþiile pentru
realizarea realismului acþiunilor militare – cerinþã necesarã
pentru realizarea unei bune instruiri a colegilor lor. Pericolul putea veni de oriunde, dinapoia fiecãrui brad se putea
trage un foc de armã, oricând putea exploda o „bombã”....
Ca la un semn, de nicãieri, s-a deschis focul. Acþionând,
echipa de blocare a cercetaºilor a dat semnalul de alarmã
pentru patrulã. Comenzi scurte, semne ºi semnale, adãpostire, ripostã cu foc, „mã deplasez”, „te-acopãr”. Pentru
câteva zeci de secunde, zona liniºtitã s-a transformat într-un
veritabil teatru al acþiunilor militare. Experienþa cercetaºilor ºi-a spus cuvântul. Au fost „victime” de ambele
pãrþi, s-au testat deprinderile de acordare a primului ajutor,
de scoatere a rãniþilor de sub focul inamicului ºi s-au exersat procedeele de reþinere a prizonierilor ºi de cercetare a
luptãtorilor cãzuþi, pentru capturarea de armament ºi materiale necesare obþinerii de informaþii.
Pe un alt versant, la fel de înzãpezit, cãpitanul Rinel
ROªU, ofiþer de artilerie, bun cunoscãtor al procedeelor
topografice, coordona atelierele de orientare în teren cu ajutorul busolei ºi al hãrþii, deplasarea dupã un azimut dat,
precum ºi determinarea azimutului unei direcþii. Temele nu
au reprezentat o noutate pentru militarii batalionului
craiovean, dar, numai exersând aceste procedee, se poate
atinge performanþa, iar pe timpul executãrii misiunilor în
zone necunoscute, militarul are nevoie de aceastã performanþã.
Însã, cele mai aºteptate momente pentru Scorpionii
Roºii au fost cele oferite de instrucþia pe schiuri. Mai mult
sau mai puþin experimentaþi, unii dintre ei – cei mai tineri
ºi cu mai puþinã experienþã – pentru prima datã pe pârtie,
nici unul nu a ezitat sã-ºi fixeze schiurile pe picioare.
Unghiul pantei nu i-a speriat câtuºi de puþin, mai puþin
conta cum ajunge la baza pârtiei, important era sã participe
ºi, la sfârºitul zilei, sã se numere printre cei iniþiaþi. A doua
zi, cu siguranþã, vor mai face un pas înainte în acest domeniu, învãþând de la instructorii sportivi, militari experimentaþi în acest sport care le-au stat tot timpul la dispoziþie ºi de
care au profitat la maximum pentru a fi alãturi de colegii
pentru care aceastã artã, a schiatului nu mai are nici un
secret.
O multitudine de activitãþi de pregãtire militarã de spe-

cialitate ºi pregãtire fizicã, un cadru natural deosebit, o
bunã planificare a orelor de instrucþie, toþi aceºti factori au
contribuit, atât la perfecþionarea deprinderilor militarilor,
cât ºi la relaxarea psihicului.
Acesta a fost ºi unul dintre obiectivele pe care statul
major al batalionului ºi l-a propus la planificarea acestei

tabere de instrucþie specificã de la Rânca. Maiorul Liviu
RADU-MIC, ºeful compartimentului operaþii declara cã
“Am planificat activitãþile de pregãtire pentru aceastã

perioadã astfel încât, sã putem executa teme de pregãtire
specifice, respectiv teme de orientare în teren, patrule pe
jos, în teren greu accesibil, ambuscade ºi modul de reacþie
la surprinderea într-o ambuscadã, precum ºi marºuri pe
schiuri. Pentru exerciþiile pe schi, stratul mare de zãpadã
care s-a aºternut în aceastã zonã ne-a oferit un cadru propice pentru a planifica ºi executa, atât teme de schi fond, cât
ºi coborâri pe pante cu dificultate medie. Instructorii
sportivi din cadrul batalionului, conduºi de plutonierul
major Daniel CERNEA au îndrumat aceste activitãþi,
ajutând, atât la formarea unor deprinderi pentru cei mai
puþin experimentaþi, cât ºi la perfecþionarea deprinderilor
militarilor care au depãºit stadiul de începãtori.”
Aceasta a fost numai o zi din programul de instrucþie al
“Scorpionilor Roºii”. Tabãra de la Rânca a gãzduit, timp de
aproximativ douã sãptãmâni, efectivele Batalionului 26
Infanterie „Neagoe Basarab”, organizate pentru a-ºi
desfãºura activitãþile pe douã module de instrucþie. În
acelaºi timp, un detaºament din batalion a executat trageri
cu armamentul greu de infanterie în poligonul de la
Botoºeºti-Paia, situat la aproximativ 100 de kilometri de
Craiova.
Oltenii ºi-au perfecþionat deprinderile formate în
poligoanele garnizoanei printr-o perioadã de instrucþie în
condiþii grele de teren ºi de vreme ºi prin executarea de
trageri cu armamentul greu ºi uºor de infanterie. Înainte de
munte, poligonul Balta Verde, din imediata apropiere a
Cetãþii Bãniei, a fost gazda plutoanelor de infanterie care au
executat un exerciþiu tactic care a inclus trageri cu muniþie
de rãzboi cu toate categoriile de armament din dotarea plutonului, intitulat „Plutonul de infanterie în ofensivã din
miºcare”.
Prezenþi în toate poligoanele garnizoanei Craiova, atât
pe timp de noapte, cât ºi pe timp de zi, Scorpionii Roºii din
Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab” îºi continuã
pregãtirea pentru luptã. Pregãtirea militarã generalã ºi de
specialitate este completatã cu ºedinþe de pregãtire la limba
englezã ºi cu ºedinþe de cunoaºtere a culturilor din Teatrele
de Operaþii. În acest fel,
militarii sunt pregãtiþi
oricând sã primeascã o
misiune ºi sã o ducã la bun
sfârºit, atât în þarã, cât ºi în
afara graniþelor ei.
Sunt pregãtiþi pentru a
o îndeplini în orice fel de
condiþii, atât de climã, cât
ºi
de
dificultate.
Depãrtarea nu conteazã,
profesionalismul ºi adaptabilitatea îºi spun cuvântul în astfel de situaþii.
Pentru oltenii din Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, supranumiþi
ºi “Scorpionii Roºii”, orice
misiune începe cu deviza
Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã „Rovine” – Semper Prompti! –
Gata oricând! ºi se încheie cu deviza batalionului – Semper
Gloriosi! – Întotdeauna învingãtori!
Locotenent
Cristian CÃNUCI
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CARNET
CULTURAL
CERCUL MILITAR PLOIEªTI

Redescoperirea muzicii
breinsteinianã

Cercul Militar din Ploieºti a optat pentru o metodã activã de
a-ºi promova ofertele culturale. Aici se numãrã colaborãrile cu
instituþiile culturale din municipiu (Teatrul “Toma Caragiu” ºi
Filarmonica), dar ºi susþinerea unor spectacole în unitãþile militare.
Potrivit programului comunicat de directorul Cercului Militar,
domnul maior Vasile SIMION, pe 17 martie, va avea loc, în spiritul concertelor promovate de regretatul dirijor Leonard BREINSTEIN un concert-lecþie la Filarmonica ploieºteanã, la care vor
participa copiii cadrelor militare din garnizoanã. Marþi, 22 martie,
cercul militar împreunã cu artiºtii de la Teatrul de revistã “Toma
Caragiu” din Ploieºti vor susþine un spectacol de muzicã uºoarã în
sala de festivitãþi a Batalionului 1 Transport din Brigada 1 Logisticã.
Activitãþile culturale organizate de cercul militar ploieºtean în
luna martie se vor încheia pe 29, când va organiza, împreunã cu
biblioteca judeþeanã “Nicolae Iorga”, simpozionul “Poetul ca ºi
soldatul”, a cãrui temã este, bineînþeles, ploieºteanul Nichita
Stãnescu.

PALATUL CERCULUI
MILITAR NAÞIONAL

Primãvara plãcerilor
inocente

Cercul Militar Naþional pregãteºte, pentru a doua jumãtate a
lunii martie, un regal al artelor plastice. Luni, 7 martie, au fost
deschise douã expoziþii: cea a Alinei CARP de picturã pe sticlã ºi
bijuterii din sticlã de Murano denumitã sugestiv “Plãceri inocente”.
Trecem de la sala Foaier în sala Rondã unde, pe aceeaºi datã, artista
Doina LEAHU a deschis expoziþia de picturã intitulatã “Decalogul în
structuri temporale”. Ambele expoziþii sunt deschise pânã pe 20
martie, putând fi vizitate zilnic, între orele 10.00 ºi 18.00.
Pe 14 martie a avut loc, la Galeria Artelor, ºi vernisajul Salonului Bucureºtean de Pastel,
ediþia a V-a, organizat de Cercul Militar Naþional. Expoziþia
va fi deschisã pânã la sfârºitul
lunii putând fi vizitatã tot între
orele 10.00-18.00.
Pentru serile culturale din
fiecare joi, instituþia militarã
propune pentru 17 martie conferinþa “Tinereþea – între virtute ºi
pãcat” susþinutã de preotul Nicolae CONSTANTIN, iar, pentru 24
martie, istoricul Adrian MAJURU va susþine, din ciclul “Europa la ea
acasã – Între vechi ºi nou în Bucureºti”, conferinþa cu titlul “Confruntare ºi coabitare”. Pentru fiecare joi, dupã terminarea conferinþelor, Cercul Militar Naþional a programat filme artistice: pe 17, va
rula “Casa de nisip ºi ceaþã” producþie SUA 2004, iar pe 24 “Eu,
robotul”, de asemenea, o producþie americanã a anului trecut.

Cartea din vitrinã

Pianista

Elfriede JELINEK s-a nãscut în 1946 la Murzzuschlag, Austria.
A studiat compoziþia la Conservatorul din Viena, urmând, în paralel,
studii de teatru ºi istoria artei. A debutat în 1967 cu volumul de versuri “Lisas Schatten” (Umbra Lizei). Cunoaºte un imens succes cu
romanele “Die Liebhaberinnen” (Îndrãgostitele, 1975), “Die Ausgesperrten” (Excluºii, 1990) ºi, mai ales, cu Die Klavierspielerin
(Pianista, 1983) – acesta din
urmã având o puternicã încãrcãturã autobiograficã – pentru
ca, anul trecut, sã primeascã
Premiul Nobel pentru literaturã.
“Pentru unii, fiecare dintre
cuvintele sale este o arsurã, în
timp ce alþii nu vãd în textele
sale decât o rãcealã de gheaþã”
se scrie în “Nuits blanches”.
“Ea atacã miturile, pe care le
expune în lumina zilei printrun limbaj mereu nou, violent
ºi de o frumuseþe rãpitoare”.
Romanul a fost considerat ca fiind “deranjant”. Erika
KOHUT, eroina din “Pianista”,
nu bea, nu fumeazã, la 36 de ani încã mai locuieºte cu mama sa ºi
îi place foarte mult sã stea în casã. Totuºi, de fiecare datã când programul sãu de profesor de pian la conservatorul din Viena îi permite, îºi dezvãluie o altã faþã, total diferitã: se duce sã vadã filme
pornografice, participã la peep-show-uri, frecventeazã localuri
dubioase. Are un comportament agresiv, care merge pânã la automutilare, ea practicându-ºi excizia.
În momentul în care unul dintre studenþii sãi se îndrãgosteºte
de ea, Erika îl supune unor ritualuri sado-masochiste înainte de a se
culca cu el. Dragostea imposibilã dintre ei o împinge la sinucidere.
Jacqueline CHAMBON scria, la editarea romanului în 1988, în
Franþa, cã este o carte “Crudã, feroce ºi, în acelaºi timp, de un comic
irezistibil” caracterizând-o a fi un amalgam în care se combinã
dragostea maternalã cu ambiþiile sale irealizabile, venerabila instituþie vienezã ºi sexul cu nevrozele sale.
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Cuvânt de învãþãturã

Miracolul eternei Învieri
Am observat încã din copilãrie cã
înainte de Postul cel mare al Paºtilor vremea este tulburãtoare. Parcã, cerul este mai
neaºezat, parcã o presimþire celestã
încearcã sã îi pregãteascã pe oameni pentru
ceea ce va sã vinã.
Într-o zi, a venit la mine un tânãr ºi
m-a întrebat: “Pãrinte, cum sã fac sã cred în
Înviere?” Nu mai ºtiu ce am rãspuns atunci.
Desigur cã l-am întãrit în duh. Era o fire
credincioasã. Dar, stau acum ºi mã întreb
pentru dumneavoastrã:
Cum sã nu crezi în Înviere, când sufletul omului rãmâne tânãr întreaga lui viaþã?
Sau cum sã nu crezi în Înviere, când
sãmânþa, deºi pare moartã, o pui în pãmânt
ºi, dupã o vreme, devine verde, lãstãreºte,
creºte ºi dã rod?
Cum sã nu crezi în Înviere, când, de
douã mii de ani, omenirea strigã în noaptea
Paºtilor: “Hristos a înviat!”?
Cum sã nu crezi în Înviere, când vestea
Învierii nu a fost mediatizatã, pentru cã
Hristos nu a avut mijloace de comunicare în

masã, nu a avut oºtiri, nu ªi-a fãcut
reclamã?
Cum sã nu crezi în Înviere, când, din
iubirea dintre bãrbat ºi femeie, iese fiinþã
nouã, în care se regãsesc amândoi?
Sau cum sã nu crezi în Înviere, când,
cuvintele rostite de un pustnic la care ne
ducem desnãdãjduiþi ne dau aripi ºi ne
cãlãuzesc, poate, toatã viaþa?

Cum sã nu crezi în Înviere, când,
cuvintele care au rãmas de la cei care nu
mai sunt ne schimbã ºi ne cãlãuzesc viaþa?
Cum sã nu crezi în Înviere când
bãtrânii, bolnavii incurabili – condamnaþii
la moarte, chiar – sperã pânã în ultima
clipã, sau mor, unii dintre ei, cu zâmbetul
pe buze?
Cum sã nu crezi în Înviere, când, martirii lui Hristos mureau slãvindu-L pe Dumnezeu chiar atunci când colþii fiarelor le
sfâºiau trupurile?
Cum sã nu crezi în Înviere, când, ne
împãrtãºim cu Hristos de 2000 de ani?
Cum sã nu crezi în Înviere, când, lumea,
de bunãvoie ºi nesilitã de nimeni, se duce la
bisericã?
Cum sã nu crezi în Înviere, când, minunile de ieri ºi de azi schimbã vieþile milioanelor de oameni?
Cum sã nu crezi în Înviere, când, vii ºi
mã întrebi despre Dumnezeu, în care crezi,
deºi nu L-ai vãzut niciodatã?
Preot Nicolae CONSTANTIN

Naºterea unei opere complete

“Salonul fondatorilor” Palatului
Cercului Militar Naþional
Conducerea Palatului Cercului Militar Naþional a avut strãlucita idee de a da
personalitate unui spaþiu de trecere – holul de la intrarea în instituþie – transformându-l într-un veritabil salon al fondatorilor Palatului: Regele Carol I ºi Regina Elisabeta, Regele Ferdinand I (sub care s-a finalizat construcþia Palatului) ºi Regina Maria,
Nicolae Filipescu ministrul de Rãzboi, generalul Vasile Zottu – preºedinte al comitetului de direcþie – ºi, nu în cele din urmã, arhitectul Dimitrie Maimarolu.
Referindu-se la modul în care a luat naºtere acest salon al fondatorilor, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei, domnul Valentin TÃNASE, realizatorul
portretelor regilor ºi reginelor din Salonul Fondatorilor ºi a bustului arhitectului
Maimarolu, relata: “Dacã la început s-a creionat ideea regilor – niºte portrete mici,
puse pe ºevalete, care existau în pinacoteca Cercului Militar Naþional – ulterior, s-a
ajuns la ideea de a-i reprezenta chiar pe perete, mai ales cã, spaþiile existente erau ideale pentru aºa ceva”.
Pentru realizarea proiectului, artistul Valentin TÃNASE a început printr-o documentare foarte serioasã, studiind iconografia de epocã ºi biografiile celor care
Arhitectul Dimitrie MAIMAROLU
urmau a fi reprezentaþi în Salon.
Ulterior, s-au adãugat busturile ministrului Filipescu ºi generalului Zottu, descoperite în patrimoniul muzeistic naþional. Pentru ca
opera sã fie întregitã, mai trebuia realizat bustul arhitectului Maimarolu, în realizarea cãruia s-a angajat acelaºi artist Valentin TÃNASE,
“din dorinþa de a avea aceastã calitate de autor complet al spaþiului”.
Acest demers a fost o provocare pentru dumnealui, care este pictor, însã sculptura a fost un domeniu care l-a atras permanent. Pentru realizarea bustului a pornit de la douã fotografii “destul de clare ºi destul de bune”. Traducerea unei opere artistice din plan, în volum,
înseamnã un act creator ce presupune un mare efort imaginativ ºi de întregire a unei viziuni. Totuºi, dupã cum declara artistul, a avut avantajul manierei sale de a se exprima, în desenele sale, tridimensional. “Atunci am reuºit sã îl întregesc ºi, din trei sferturi ºi din profil, sã
fac o reprezentare, sper, veridicã a acestui personaj”.

“Plãceri inocente” din arabescuri vitrificate
Sunt douã moduri în care se împarte, din punct de vedere
didactic, actul de creaþie artisticã. Este vorba despre artele majore
unde sunt incluse pictura, sculptura ºi grafica ºi artele aºa-zis
minore – mai apropiate de manufacturã ºi meºteºug – unde sunt
incluse artele decorative ºi, în general, artele aplicate.
Totuºi, aceste arte minore ne umplu spaþiul casnic ºi cel cotidian, pentru cã omul, din cele mai vechi timpuri, a cãutat sã îºi
împodobeascã uneltele ºi obiectele uzuale, dorind parcã sã le dea o
viaþã proprie. Pornind de la ceramica din neolitic, descoperitã din
diferite situri arheologice din þarã, continuând cu meºterii aurari
din epoca renaºterii – în acelaºi timp, artiºti care ºi-au pus
amprenta asupra epocii precum Benvenuto Cellinni sau Albrecht
Dürer – ºi, terminând cu artiºti din epoca contemporanã, precum
Picasso sau Dali, aceastã
tendinþã pur umanã este
prezentã în toate epocile
dezvoltãrii
societãþii
omeneºti.
Artista Alina CARP
se integreazã perfect
acestei tendinþe, întrucât,
în expoziþia “Plãceri
inocente”, deschisã la
Palatul Cercului Militar
Naþional pe 7 martie, ea
abordeazã trei modalitãþi
de exprimare: pictura în
ulei, arta decorativã ºi
bijuteria. Existã o unitate
între cele trei domenii,

atât din punct de vedere tematic, cât ºi coloristic. Astfel, elemente
din tablourile în ulei sunt prezente în vasele pictate, iar unele dintre aceste vase – apar, ca o marcã a autenticitãþii, ºi în picturile pe
pânzã. Elemente decorative prezente în vasele pictate se gãsesc, de
asemenea, în arabescurile pietrelor ºi sticlei care formeazã bijuteriile.
Alina CARP, medic de profesie, a început sã cocheteze cu arta
dinainte de 1990, când “a trebuit sã îmi fac haine ca sã fiu îmbrãcatã aºa cum îmi doream, altfel decât ceilalþi. La fel, bijuteriile ºi
celelalte accesorii”. Iar, de la modelarea pânzei ºi – într-un mod
subtil – a corpului omenesc, a trecut la sticlã. “Îmi place pentru cã
este lucioasã”, declara ea. “Implicã destulã muncã însã rezultatul
este spectaculos”. Nu poate spune cã s-a oprit definitiv asupra unui
mod de exprimare, este
într-o continuã cãutare
spunând, cu candoarea
inocenþei cã “acum pictez
ºi îmi place foarte mult
uleiul, poate, peste câþiva
ani, am sã sculptez, cine
ºtie?”
Oricum,
expoziþia
doamnei Alina CARP se
poate înscrie între plãcerile inocente pe care ni le
putem oferi într-o primãvarã ce întârzie sã aparã.
Paginã realizatã
de maior Dragoº
ANGHELACHE
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Tratatul de la Varºovia în anii 1955-11 964

Poziþia reprezentanþilor României în cadrul Organizaþiei Tratatului
de la Varºovia faþã de activitatea specialiºtilor militari sovietici
Participanþii la activul armatei din mai 1964 au înfãþiºat
aspecte concrete, multe dintre acestea inedite, referitoare la
activitatea consilierilor sovietici(dupã înþelegerea intervenitã în anul 1958, aceºtia au fost retraºi, rãmânând ca, la
cererea autoritãþilor româneºti, sovieticii sã trimitã, de regulã, anual, un numãr de specialiºti) ºi apoi a reprezentanþilor Comandamentului Forþelor Armate Unite în armata românã. De exemplu, într-o notã din 31 ianuarie 1959
adresatã de mareºalul Ivan Konev, comandantul suprem al
Forþelor Armate Unite, generalului L. Sãlãjean, ministrul
Forþelor Armate ale României, se preciza cã: ”Potrivit dorinþei C.C. al P.M.R., funcþiile de consilieri militari din
Armata Românã se desfiinþeazã.” În continuare, se aratã cã:
”Pentru a acorda ajutor Armatei Române, Comandamentul
Forþelor Armate Unite va trimite, la cererea pãrþii române,
specialiºti militari sovietici.” Þinând seama de propunerea
C.C. al P.M.R., în notã se preciza cã, pentru anul 1959, au
fost numiþi 4 specialiºti militari – pentru problemele lucrului de stat major, pentru problemele pregãtirii de luptã a
trupelor de uscat, pentru apãrarea antiaerianã a teritoriului,
pentru marina militarã. Specialistul pentru trupele
radiotehnice urma sã fie nominalizat ulterior. ”Atribuþiunile acestor specialiºti sunt în curs de elaborare – se aratã
în notã, urmând sã vi se cearã ºi pãrerea dvs.” Nota
mareºalului I. Konev se încheia astfel: „Rog ca restul generalilor ºi ofiþerilor-consilieri militari din Armata românã
sã se înapoieze în Uniunea Sovieticã.” Din cele relatate,
rezultã cã înlocuirea consilierilor militari cu specialiºti, în
numãr mai mic, trimiºi de Comandamentul Forþelor
Armate Unite, era o chestiune ce se reglementa conform
înþelegerilor intervenite în anul 1958 între conducerile
celor douã þãri.
Peste un timp, activitatea acestor specialiºti a fost reglementatã prin Statutul reprezentanþilor Comandamentului
Forþelor Armate Unite din armatele þãrilor participante la
Tratatul de la Varºovia, semnat la 8 mai 1962 de generalul
de armatã Alexei Antonov, ºeful de stat major al Comandamentului Forþelor Armate unite, ºi aprobat de mareºalul A.
Greciko, comandantul suprem al Forþelor Armate Unite, a
doua zi. Statutul, la art.1, prevedea urmãtoarele:
”Reprezentanþii Comandamentului Forþelor Armate din
armatele þãrilor participante la Tratatul de la Varºovia se
gãsesc în aceste funcþii în conformitate cu hotãrârea
Comitetului Politic Consultativ din 29 martie 1961”.
În articolul 2 se preciza cã reprezentanþii se numesc de
comandantul suprem al Forþelor Armate Unite, cãruia i se
subordoneazã nemijlocit. În activitatea lor practicã,

reprezentanþii se conduc dupã prezentul statut ºi indicaþiile
Comandantului Suprem ºi ºefului statului major al Forþelor
Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la
Varºovia. ”Totodatã, la acelaºi articol se afirma cã:
„Reprezentantul Comandamentului Forþelor Armate Unite
este ºeful direct al tuturor reprezentanþilor ºi specialiºtilor
militari sovietici aflaþi în misiune în armata þãrii respective
ºi conduce activitatea acestora.” Esenþa activitãþii acestor
reprezentanþi, de intermedieri între comandantul suprem al
Forþelor Armate Unite ºi armata pe lângã care erau ataºaþi
rezulta din articolul 3, care, între altele, prevedea cã:
”reprezentanþii comandantului suprem – n.n.) menþin legãtura între Comandantul Suprem al Forþelor Armate unite ºi
miniºtrii apãrãrii, precum ºi între statul major al Comandamentului Forþelor Armate Unite ºi marile state majore
ale armatelor þãrilor participante la Tratatul de la Varºovia.”
Dupã anul 1964, rolul acestor reprezentanþi în armata
românã se va diminua mult, ajungând a fi doar simbolic.
În timpul dezbaterilor la adunarea activului cadrelor de
bazã ale armatei române din 4-5 mai 1964, participanþii au
evidenþiat ºi alte aspecte semnificative privind raporturile
lor cu consilierii sovietici ºi cu reprezentanþii Comandamentului Forþelor Armate Unite. Astfel, relata despre specialiºtii militari sovietici cã: ”Au încercat sã se amestece în
toate compartimentele, ar fi dorit sã ºtie tot.” Generalul a
punctat un aspect interesant, relatând cã, dupã scrisoarea
lui N.S. Hruºciov din 1958, prin care se propunea
retragerea consilierilor, ºi dupã ce autoritãþile de la
Bucureºti ºi-au dat acordul, „a doua zi sã mã sune Konev la
telefon cã totuºi multe þãri cer ca Comandamentul sã aibã
în þãrile noastre reprezentanþi.” Când i s-a amintit de
scrisoarea lui Hruºciov, mareºalul Konev a subapreciat-o,
lãsând sã se înþeleagã cã documentul a fost formal.
Referindu-se la consilierii sovietici, contraamiralul ing.
Grigore Marteº sublinia: ”Noi, în marinã, am avut chiar de
la început mulþi consilieri ºi (...) unii dintre ei nu s-au limitat la acest rol de consilier, ei au condus efective de marinã sau compartimente din marinã, chiar mergând pânã
acolo încât sã tragã la rãspundere ofiþeri sau pe organele de
comandament ºi din marinã.” Continuând, amiralul arãta
cã, personal, „am fost tras la rãspundere de mai multe ori
de cãtre contraamiralul Celîi pentru ce am dat comenzi la
anumite ºantiere, la anumite fabrici; o datã m-a luat chiar
sã mã verifice la cursul de construcþia navei ºi teoria
navei.”
Abordând aceeaºi poziþie, generalul maior Ioan Stoian,
comandantul Diviziei 34 Apãrare Antiaerianã a Teritoriu-

lui, arãta cum consilierul sovietic de la divizie, colonelul
Kostakov, le-a creat „multe greutãþi în ceea ce priveºte
exercitarea drepturilor de comandã. În mod repetat, s-a
bãgat ºi a încãlcat toate principiile de comandã, în mod
abuziv, în toate problemele.” Acelaºi general, infirmând
despre asperitãþile dintre el ºi consilier, preciza cã atunci
„când nu eram de acord cu el, suna la telefon, la consilierul
de la C.A.A.T. ºi, în felul acesta, sã ne impunã linia lui.”
Totodatã, generalul I. Stoian a arãtat cum consilierul sovietic îi indica pe care din ofiþeri sã-i numeascã sau sã-i
elibereze din funcþii.
La rândul sãu, cãpitanul de rangul 1 Sebastian
Ulmeanu, comandantul Diviziei 42 Maritimã, relata cã:
„De câte ori vine în divizie, viceamiralul Alexeev – consilier sovietic – manifestã o atitudine de tutelã în ceea ce
priveºte conþinutul planului pregãtirii de luptã.” Un
minitablou sugestiv privind rolul ºi activitatea consilierilor
sovietici în armata românã a fost înfãþiºat ºi de generalulcolonel I. Tutoveanu. Acesta spunea în mai 1964: „Ne este
cunoscutã prezenþa consilierilor sovietici în armata noastrã,
în trecut, ºi nu numai în armatã, ºi în economie, în aparatul
de stat, în aparatul M.A.I.-ului. Dar, sã luãm consilierii militari care ne sunt mai cunoscuþi ºi care au fost în armata
noastrã. Consilierii formau un aparat de comandã suprapus
peste comandanþii noºtri. Ei aveau o organizare aparte,
legãturi proprii, informau ºi luau mãsuri la ordinul ºefilor
lor. Aceastã metodã ºi-a dovedit inconsistenþa deoarece era
artificialã ºi nu avea nimic cu legãtura fireascã care se statorniceºte între comandanþi, ofiþeri, militari din þara respectivã.” De asemenea, generalul I. Tutoveanu aprecia cã, în
rândul corpului ofiþeresc, în rândul tuturor militarilor
români, faþã de consilierii sovietici, „s-a creat o stare de
spirit de împotrivire”.
Dezbaterile de la reuniunea cadrelor de bazã din
armatã, din mai 1964, au reliefat faptul cã, în instituþiile ºi
unitãþile armatei, se accentua continuu opoziþia faþã de
practicile utilizate de diversele organisme din cadrul Organizaþiei Tratatului de la Varºovia, practici care provocau
daune tot mai vizibile procesului de instruire a efectivelor,
dar, mai ales, activitãþii de conducere a sistemului militar
de apãrare al þãrii. Dezvãluirea unor asemenea practici ºi a
efectelor lor a fãcut sã creascã autoritatea comandamentului militar naþional, precum ºi suportul poziþiei proprii,
independente, a conducerii politice a statului român în
raporturile cu celelalte state din Tratatul de la Varºovia.
(Continuare în nr. viitor)

Cristiana MARIN

* Ne cerem scuze pentru cã articolul din nr. trecut a apãrut
sub o altã semnãturã.

Opinii franceze despre unirea Basarabiei cu România
În 1926, colonelul francez Jean Bujac,
un eminent istoric militar al epocii, s-a
adresat Ministerului de Rãzboi din România, exprimându-ºi dorinþa de a elabora o
lucrare despre participarea armatei române
la primul rãzboi mondial.
Costurile de editare a volumului, evaluate la 20.000 de franci francezi, urmau sã
fie suportate de partea româneascã, care,
prin Serviciul Istoric din cadrul Marelui
Stat Major, trebuia sã sprijine documentarea autorului, acesta, în schimb, trebuind sã accepte intervenþiile Ministerului
de Rãzboi în redactarea lucrãrii.
Dupã repetate tergiversãri generate în
principal de dispute de ordin financiar, în
1933, cartea vede lumina tiparului la editura parizianã Lavauzelle cu titlul “Campagnes de l’Armee Roumanie. 19161919”.
O expresivã prezentare a personalitãþii
colonelului Jean Bujac o datorãm compatriotului acestuia, generalul Jean Bernachot,
care îl caracterizeazã astfel: “Strãlucit
absolvent la Saint-Cyr, combatant valoros ºi
observator penetrant al rãzboiului din 18701871, marea sa culturã, cãlãtoriile sale prin
Europa ºi Orient, cunoaºterea limbilor
strãine, l-au îndreptãþit sã studieze în profunzime evenimentele Marelui Rãzboi. Fie
la Paris, fie la casa sa de la þarã de la Arcachon, înconjurat de cãrþi, documente ºi

hãrþi, nepãsãtor de anii care nu au diminuat
nici puterea de muncã ºi nici memoria sa, el

a întocmit, dupã 1919, studii numeroase ºi
variate, bazate pe o ducumentaþie solidã”.
Colonelul Jean Bujac era o personalitate marcantã a istoriografiei militare din
primele decenii ale secolului XX, iar
decizia Ministerului de Rãzboi Român de a

colabora cu acesta în vederea editãrii în
Franþa a unei lucrãri despre armata românã
în primul rãzboi mondial s-a dovedit inspiratã.
Faptul cã lucrarea a fost întocmitã în
mare mãsurã prin contribuþia documentarã
a Marelui Stat Major, iar cele mai multe
dintre capitole au apãrut iniþial în periodice
de limbã francezã, aºa cum se precizeazã în
referatul nr.351 din 1 martie 1932 al Serviciului Istoric al Marelui Stat Major, îi conferã acesteia “un caracter de subtilã propagandã”, cum se spune în acelaºi document.
De menþionat cã volumul colonelului
Bujac a fost precedat, poate nu întâmplãtor,
în 1932, de lucrarea “Le drame roumain.
1916-1918” a generalului Victor Petin, fost
ºef al statului major al Misiunii Militare
franceze din România în timpul rãzboiului,
într-o posibilã “ofensivã de imagine” a
armatei române ºi, implicit, a statului
român în mediile franceze ºi, prin extensie,
europene.
Reproducem mai jos douã fragmente
dintr-o traducere, efectuatã de Serviciul
Istoric, a unui studiu al colonelului Bujac,
din 1931, privind circumstanþele actului
unirii Basarabiei cum România din 27 martie 1918, care, probabil într-o formã prescurtatã, trebuia sã fie inclus în volum.
Dealtfel, la o analizã sumarã asupra acestuia din urmã se poate compara cum perioada

noiembrie 1917 – noiembrie 1919 este
tratatã în numai 10 pagini (Partea a III-a
Încercarea) faþã de Partea a IV-a (Eliberarea, decembrie 1918 – august 1919), pentru care s-au rezervat 40 de pagini.
Putem doar presupune cã, pe fundalul
“dezgheþului” diplomatic în relaþiile
româno-sovietice din primii ani ai deceniului patru, autoritãþile române care, dupã
cum am arãtat mai sus, au urmãrit
îndeaproape elaborarea lucrãrii, nu au considerat “corect politic” detalierea acestui
subiect.
Nu vom proceda la o analizã amãnunþitã
a documentului, ci doar vom sublinia concluzia care se impune la finalul lecturii
acestuia: armata românã a intrat în Basarabia ca urmare a cererilor venite din partea
Sfatului Þãrii, organ politic reprezentativ, a
ministrului Franþei la Iaºi, contele de SaintAulaire, ºi, fapt deosebit de semnificativ, a
comandantului trupelor ruse de pe frontul
din Moldova, generalul Scerbacev. Prin
urmare, studiul colonelului francez Jean
Bujac atestã odatã în plus adevãrul istoric
cã armata românã nu a fost o armatã de ocupaþie, iar Basarabia nu a fost anexatã de
cãtre statul român, aºa cum mai susþin ºi
astãzi anumite cercuri de la rãsãrit de Prut.
Lucian DRÃGHICI
Preluare din Buletinul Arhivelor Militare
Române”Document”, nr.2-3/2004
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C o n c u r s u r i l e a p l i c a t i v -m
militare de iarnã faza pe Corpul 1 Armatã Teritorial

La Rânca, oltenii au luat toate premiile

Se poate spune cã etapa pe Corpul 1
Armatã Teritorial a spartachiadei din acest
an a fost una olteneascã. Beneficiind de faptul cã urmau sã joace acasã, oltenii din
Brigada 2 Infanterie Uºoarã au urcat în
Rânca încã de la jumãtatea lunii ianuarie ºi
s-au antrenat la teren. Chiar dacã vremea
le-a jucat feste – în timp ce militarii
focºãneni ºi cei din Kogãlniceanu s-au lovit
de lipsa zãpezii, concurenþii craioveni au
avut de înfruntat viscolul – oltenii s-au
antrenat din greu.
Trecând peste acest aspect – ar fi fost
ruºinos ca, dupã atâta antrenament, lotul
Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã sã se fi clasat
pe alt loc decât cel dintâi - la aceastã etapã a
concursurilor aplicativ-militare au învins
loturile care s-au bazat pe omogenitate, pe
concurenþi care se cunosc bine unii cu
ceilalþi. Nu a fost surprinzãtor, deci, ca pe
urmãtoarele douã locuri sã se claseze Batalionul 60 Paraºutiºti ºi Batalionul 528 Cercetare. În timp ce la primul loc “cãrþile erau
fãcute” dinainte, pentru locurile al doilea ºi
al treilea s-a dat o luptã crâncenã, hotãrâtoare fiind, ca de fiecare datã, tragerile.
S-a cunoscut, aºadar, cã unitãþile ale
cãror militari fac instrucþie mai mult timp
împreunã, au ºi rezultate mai bune. Dupã
cum se ºtie, atât paraºutiºtii, cât ºi cercetaºii
au mai multe tabere de instrucþie, inclusiv
de iarnã la munte, iar mersul pe schiuri este
ceva obiºnuit pentru ei.

În cazul brigãzilor, unde loturile au
provenit din mai multe unitãþi, lipsa
omogenitãþii ºi-a spus cuvântul, la care s-a
adãugat ºi faptul cã, fiind dislocate în zone
de ºes sau de deal, au fost vitregite ºi de
posibilitatea antrenamentului pe schiuri. O
figurã frumoasã a fãcut-o Brigada 6 Rachete
ºi Artilerie Antiaerianã care s-a clasat pe
locul al patrulea, înaintea mult mai cotatei
Brigãzi 282 Mecanizatã care, iniþial, era
vãzutã pe una dintre treptele podiumului.
Referindu-se la subordonaþii sãi-laureaþii acestei etape a spartachiadei de iarnãcomandantul Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã,
domnul colonel dr. Virgil BÃLÃCEANU
remarca avantajul jocului pe teren propriu,
oltenii fiind “favorizaþi de faptul cã au
cunoscut terenul ºi au avut un cantonament
de aproape douã sãptãmâni” afirmând în
continuare cã “au fost extrem de buni, au
demonstrat cã au condiþie fizicã ºi
deprinderi de buni militari, deoarece au fost
ºi probe de trageri. Au avut ambiþie, coeziune ºi au muncit din plin în spiritul brigãzii:
acela de a fi întotdeauna învingãtori, de a fi
întotdeauna gata <<Semper prompti!>>”.

La aceastã competiþie, domnul colonel
Bãlãceanu s-a aflat într-o situaþie amuzantã.
Pânã în vara trecutã, fiind comandantul
Brigãzii 34 Mecanizate Teritoriale, le cerea

concurenþilor din Dobrogea sã îi învingã pe
olteni. Aici, la Rânca, a luptat cu oltenii
împotriva foºtilor subordonaþi. “Niciodatã
nu se uitã o anumitã dragoste”, mãrturisea

dumnealui dupã festivitatea de premiere,
într-o
atmosferã
demnã de stadionul
1. Brigada 2 Infanterie Uºoarã
Oblemenco. “Am fost
2. Batalionul 60 Paraºutiºti
cu sufletul alãturi ºi
3. Batalionul 528 Cercetare
de Brigada 34 ºi de
Proba de patrulã
Brigada 282 Meca1. Brigada 2 Infanterie Uºoarã
nizatã, unde am fost
ºef de stat major.
2. Batalionul 60 Paraºutiºti
Interesant este cã cei
3. Brigada 282 Mecanizatã
de la Kogãlniceanu
Proba de ºtafetã
mã întrebau: <<Dom1. Batalionul 60 Paraºutiºti
nule colonel, anul tre2. Brigada 2 Infanterie Uºoarã
3. Brigada 6 Rachete ºi Artilerie Antiaeri- cut ne cereaþi sã îi
batem pe olteni.
Acum,
ce
mai
Clasamentul general
facem?>>. Le-am
1. Brigada 2 Infanterie Uºoarã
spus sã fie buni ºi ei.
2. Batalionul 60 Paraºutiºti
S-au comportat bine
3. Batalionul 528 Cercetare
pentru cã, venind din
4. Brigada 6 Rachete ºi Artilerie Antiaeri- Dobrogea, au ocupat
un onorabil loc ºase.
Meritã felicitãri, atât
5. Brigada 282 Mecanizatã
ei, cât ºi cei de la
6. Brigada 34 Mecanizatã Teritorialã
Focºani!”
7. Brigada 8 Artilerie Mixtã

Clasament
Pºt.

Proba de biatlon
Individual, cadre militare
1. Sergent Alexandru ZAMFIR – Bg.1 I. Uº.
2. Plutonier major Ion COJOCARU – B. 60

3. Locotenent Aurel VOICU – B.528 Cc.
Individual, militari angajaþi pe bazã de
contract
1. Caporal Paul BRABIESCU – Bg. 2 I. Uº.
2. Caporal Ionuþ DURÃU – Bg. 2 I. Uº.
3. Caporal Dumitru CÂRLIG – B. 60 Pºt.
Echipe
anã
1. Brigada 2 Infanterie Uºoarã
2. Batalionul 60 Paraºutiºti
3. Batalionul 528 Cercetare
Clasamentul la proba de triatlon
Proba de triatlon
Individual
anã
1. Caporal Paul BRABIESCU – Bg. 2 I. Uº.
2. Caporal Ionuþ DURÃU – Bg. 2 I. Uº.
3. Locotenent Eugen TÃNASE – Bg.282 Mc.
Echipe

Tragerile au fost
piatra de încercare
pentru olteni
Selecþia membrilor lotului Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã i-a pus probleme ofiþerului cu
pregãtirea fizicã, cãpitanul Marius ÞÂRU.
Pentru cã, în acea perioadã, la Craiova nu era
zãpadã, a trebuit sã îi selecþioneze în funcþie de
rezistenþa fizicã ºi mai puþin dupã abilitãþile de a
se deplasa pe schiuri.
“Cu toate acestea, am reuºit sã formãm un lot
numeros, cu care am urcat, pe 19 ianuarie, în
tabãra de instrucþie de la Rânca”, a declarat
cãpitanul Marius ÞÂRU. Pregãtirea s-a
desfãºurat timp de douã sãptãmâni, dupã un program realizat de conducerea tehnicã a lotului.
Fãrã a se îmbãta de parfumul succesului,
ºeful lotului craiovean fãcea analiza competiþiei,
concluzionând cã, încã mai sunt unele aspecte de
pus la punct. “Aceste competiþii aplicativ-militare nu se limiteazã doar la tehnica de schi, ele
include tragerile ºi aruncarea grenadelor. Iar
tragerile n-au pus probleme ºi anul acesta, chiar
dacã am avut rezultate bune. Se pare cã la spartachiada viitoare va trebui sã insistãm mai mult
asupra acestui aspect”, a încheiat cãpitanul
ÞÂRU.

8. Brigada 10 Geniu

Câºtigãtor
a fost
spiritul sportiv
Prezent pe întreaga perioadã a desfãºurãrii competiþiei,
locþiitorul comandantului Corpului 1 Armatã Teritorial, domnul
general de brigadã dr. Ion BÂRLOIU, a urmãrit ca toate probele sã se desfãºoare în limitele regulamentelor ºi instrucþiunilor specifice.
“La aceastã competiþie aþi câºtigat cu toþii, pentru cã nici
unul dintre dumneavoastrã nu ºi-a precupeþit forþele ”, a spus
domnul general la festivitatea de premiere. Dumnealui a subliniat importanþa pregãtirii fizice în cadrul procesului de
instrucþie. “Este bine sã aveþi acest aspect în vedere, sã participaþi, în numãr cât mai mare, ºi la celelalte competiþii. Fiecare
dintre dumneavoastrã trebuie sã aveþi o mentalitate de învingãtor ºi sã abordaþi toate concursurile din aceastã perspectivã. Vã
mulþumesc tuturor pentru efortul depus, sunt convins cã puteþi
mai mult ºi vreau sã dovediþi aceasta la concursurile de anul
viitor”.
În încheiere, a comunicat concurenþilor cã domnul general
maior dr. Mihai PALAGHIA a þinut ca toate loturile participante sã primeascã diplome, ca o recunoaºtere a efortului
depus ºi a spiritului competitiv care a caracterizat, fãrã
excepþie, pe fiecare membru al lotului.
Paginã realizatã de
maior Dragoº ANGHELACHE
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SHOWBIZZ

S t a r Wa r s : K n i g h t s o f t h e O l d
Republic 2: The Sith Lords

LENNY KRAVITZ nostalgic
dupã concertele în sãli
LENNY KRAVITZ va
susþine un concert într-o salã de
dimensiuni reduse în Londra, în
cursul acestei veri. Interpretul
piesei “Are You Gonna Go My
Way?’”, care a lansat un nou
album, “Baptism’”, anul trecut,
va concerta la Hammersmith
Apollo, pe 21 iulie 2005.
Acest concert va reprezenta
ultima apariþie din cadrul turneului sãu european “Electric
Church”, ce va fi demarat pe 3 iunie 2005 la Verona ºi se
va întinde pe parcursul a 15 concerte. KRAVITZ a
declarat: “Atunci când îmi planificam turneul, am hotãrât
cã vreau sã mã întorc de unde am pornit, sã renunþ la producþie ºi sã fac ceva diferit. Nu am mai cântat de ani buni
în sãli ºi nu ºtiu când voi fi în stare sã o fac din nou, aºa
cã, acest turneu reprezintã o mare ºansã de a apãrea acolo
ºi de a lua iar legãtura cu fanii mei.”

ALANIS MORRISETTE,
LHASA ºi SEAL concerteazã
în estul Europei
ALANIS MORRISETTE îºi promoveazã ultima sa
apariþie discograficã, “So Called Chaos”, în cadrul unui
turneu european care va debuta în data de 11 aprilie 2005,
în capitala Norvegiei, Oslo. Artista va susþine, de asemenea, concerte în: Germania, Marea Britanie, Belgia, Italia
ºi Austria.
Punctul terminus al periplului sãu european îl va constitui capitala Ungariei, Budapesta, unde Alanis Morisette
va concerta la Palatul Artelor, pe 1 mai 2005.
LHASA, interpreta originarã din Quebec va fi prezentã în data de 4 august la Festivalul de muzicã de la Sziget,
din Ungaria, care se va desfãºura, în aceastã varã, pe celebra insulã de pe Dunãre.
Devenitã faimoasã în Franþa ºi în Statele Unite odatã
cu lansarea celui de-al doilea album, “The Living Road”,
Lhasa se va afla pentru a doua oarã în capitala Ungariei,
dupã ce aceasta a mai onorat anul trecut cu prezenþa renumitul festival.
Biletele pentru o sãptãmânã de festival ºi de acces
implicit la recitalul susþinut de cãtre Lhasa vor fi puse în
vânzare începând cu luna aprilie a acestui an ºi vor costa
100 de euro.
Cunoscutul interpret de soul SEAL va fi la rândul sãu
prezent în estul Europei, în cadrul turneului de promovare
a albumului “Best: 1991-2004”. Artistul, nãscut în Anglia
din pãrinþi originari din Anglia ºi Brazilia, se va afla în data
de 17 aprilie pe Hungary Arena din Budapesta, urmând ca
pe 18 ºi 20 aprilie sã concerteze în Slovacia, la Bratislava,
respectiv la Praga, în Cehia.

BONO din nou în duet cu
BB KING
BONO face echipã cu veteranul chitarist blues BB
KING pe noul album al acestuia ce va ieºi pe piaþã la finele
acestui an. Solistul trupei U2, cel care a mai colaborat cu
KING la single-ul “When Love Comes To Town”, va cânta
alãturi de blues-man pe un album care se va mai bucura de
prezenþa lui Sting, Elton John ºi Van Morrison.
Colaborãrile sunt doar o parte din eforturile concertate
de a-i sãrbãtori anul acesta cea de-a 80-a aniversare a lui
BB KING (16 septembrie 2005), care mai au în vedere ºi
darea în folosinþã a unei clãdiri muzeale, precum ºi
lansarea unui volum dedicat legendarului interpret de
blues.

OSCAR pentru Jamie
Foxx, (postmortem pentru
RAY CHARLES)
Ladbrokes ºi William Hill au
dat ultimul verdict în ceea ce
priveºte Oscarul ce i-a revenit lui
JAMIE FOXX pentru rolul sãu
din “Ray”, filmul autobiografic
în care FOXX îl interpreteazã pe
regretatul RAY CHARLES.
Foxx a mai fost nominalizat ºi pentru cel mai bun rol
secundar în “Collateral”, premiul revenindu-i în sfârºit
lui Morgan Freeman. JAMIE FOXX este cel de-al
doilea actor din istoria premiilor OSCAR care candideazã, în acelaºi an, la douã statuete aurite, predecesorul sãu fiind Al Pacino.
CRISTINA FRATU
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Cyberzone

Sã creezi continuarea celui mai bun joc al anului 2003, nu
este o treabã uºoarã. Mai ales când ai de-a
face cu unul din cele mai bune RPG-uri create
vreodatã. Datoritã laudelor primite ºi a succesului extraordinar pe care l-a avut Knights of
the Old Republic, decizia celor de la Lucas
Arts de a crea o continuare nu a surprins pe
nimeni. Însã, durata dezvoltãrii
sale, de numai un an, a ridicat
câteva sprâncene pe ici pe colo,
deoarece un an este un timp foarte
mic de dezvoltare, mai ales pentru
un titlu de o asemenea amploare.
Acþiunea se desfãºoarã la cinci
ani dupã evenimentele din KotOR
1 ºi, cu toate cã Malak a fost înfrânt, galaxia
este într-o anarhie totalã: Ordinul Jedi este
numai o amintire, resursele Republicii sunt
întinse la maxim, iar Lorzii Sith sunt peste tot,
cãutându-l neîncetat pe cel ce ei cred cã ar fi
ultimul cavaler Jedi. Adicã, pe alter ego-ul
vostru.
Dupã cum veþi observa, de data aceasta,
veþi începe jocul direct din postura unui Jedi,
care însã este la fel de amnezic ca ºi eroul din

☺

jocul precedent, neºtiind prea multe despre
trecutul sãu. Mai mult, el ºi-a pierdut ºi legãtura cu Forþa, fiind exilat de cãtre Consiliul
Jedi dupã rãzboaiele Mandaloriene. Cine sunteþi de fapt, care a fost motivul pentru care aþi
fost exilat ºi de ce sunteþi vânat atât de asiduu
de cãtre Sith-i sunt întrebãri la care veþi gãsi
treptat rãspunsurile, singleplayer-ul din

KotOR 2 având în jur de 30-40 de ore.
Povestea este unul din punctele forte ale jocului, mai ales cã, acum, ea are mult mai multe
tente de gri decât cea a predecesorului.
Din punct de vedere tehnic, nu s-au
schimbat prea multe, engine-ul grafic fiind
acelaºi, cu anumite îmbunãtãþiri ºi niºte efecte
meteorologice în plus, la care însã se adaugã
ºi o groazã de bug-uri: ieºiri bruºte în desktop,
fluctuaþii enervante, ecrane negre atunci când
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pildã, un lucru simplu:
coasa. O iau, o trântesc
pe jos sã audã rezonanþa, suflã în lamã sã
vadã dacã luceºte, taie
un fir de pãr sã vadã dacã e bine ascuþitã ºi,
numai dupã aceea, o furã! (C.F.)

DE LA LUME ADUNATE...

Un preot catolic, unul
ortodox ºi un rabin discutã
gestionarea banilor primiþi
de la credincioºi. Preotul
catolic:
- Eu am o metodã foarte eficientã: trag
o linie cu cretã pe jos ºi arunc banii în aer.
Ce cade în stânga e pentru Dumnezeu ºi
Bisericã, ce cade în dreapta e pentru mine.
Preotul ortodox:
- Eu desenez pe jos un cerc. Banii îi
arunc în sus. Ce cade în cerc e pentru Dumnezeu ºi Bisericã, ce cade în afarã e pentru
mine.
Rabi:
- La mine e cel mai simplu. Eu arunc
banii în sus... Dumnezeu opreºte ce-i trebuie, ce cade înapoi e pentru rabi...

☺

- Ce-i cu tine, Gicule, de ce eºti aºa de
abãtut?
- Am pãþit multe necazuri. Am pierdut
20 de milioane de lei într-o afacere, mi-a
ars casa, iar soþia a fugit cu un prieten. Nu
ºtiu ce se mai poate întâmpla!
- S-ar putea sã þi se întoarcã soþia!

☺

- Ioane, mi-ai promis cã de ziua mea mã
duci sã-mi arãþi niºte blãnuri grozave!
- Da, nevastã, n-am uitat. Hai, îmbracãte repede sã prindem deschis la Zoo!

☺
A REZUMA

TOARSÃ

SFÂRLEZE

ÎNNOIRE

A PREÞUI

VÂSLE

Un tip cãtre prietenul sãu:
- Am avut ghinion cu amândouã
nevestele.
- Cum aºa?
- Pãi, prima a fugit cu un
vecin.
- ªi a doua?
- A doua n-a mai fugit!
1. Care este cea mai mare “salã” descoperitã într☺
- De ce eºti supãrat, o peºterã?
2. ªtiþi care este cascada cu cel mai mare debit?
Ioane?
3. În lacul Mangalia trãieºte o specie de peºti care
- Mi-a spart muierea un
naºte pui vii (viviparã). Cum se numeºte ea?
blid.
4. Unde se aflã originalul muzeu în care se gãseºte
- Lasã, cã asta nu-i bai
o colecþie de pãpuºi din peste 100 de þãri? Acestea sunt
mare.
- Ba îi, cã l-o spart în îmbrãcate în costume naþionale tradiþionale ºi “rostesc” chiar ºi câteva cuvinte în limbile respective.
capul meu!
5. Cum se numeau cele trei stiluri, foarte cunos☺
cute ale arhitecturii greceºti?
- Sorã, ce avem de fãcut
6. Cine a spus: “Nu supãrãm pe amicii noºtri decât
astãzi?
prin însuºirile noastre bune”?
- Douã operaþii uºoare:
Rãspunsurile testului din nr. 4(168)
accident de automobil ºi trau1. Cel mai mare sistem de peºteri este Mammoth
matism în construcþii ºi una
Cave-Flint Ridge Cave System (Peºtera Mamutului
foarte grea: un soþ care a
– Sistemul de peºteri Flint Ridge). Se aflã în statul
refuzat sã spele vasele!

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

☺

GRÃDINÃ DE
IARNÃ

LIPSIÞI DE
DUMNEZEU

ÞUGUIATÃ

PUÞIN

VOIAJ

URMÃREA PE
HAIDUCI

INSULE DE
CORALI

CLAIE

UªUREL

A EXPUNE
SLUT
TEI!

FOLOSIT

A SE LÃFÃI

A SUDA

FLUVIU
EUROPEAN
LECÞII
O DÃ JOS
DIN POD

PÃRUL OILOR
COMPLET

Kentuky din SUA, în platoul Cumberland din Munþii
Apalaºi.

2. Cea mai latã cãdere de apã este Khons (10,8
Un negustor ofteazã:
- Þiganii din satul nostru km) situatã pe fluviul Mekong, în aval de oraºul
sunt foarte prudenþi. Uite, de Kemmarat (Laos).

DEZASTRE

LIBERTATE DE
ALEGERE

vorbesc anumite personaje, loop-uri inexplicabile în timpul unor dialoguri, blocãri ale
personajelor în anumite elemente de decor,
etc.
Coloana sonorã este complet nouã ºi de o
calitate foarte bunã. Voice acting-ul este aºa
cum era de aºteptat, adicã la înãlþime, toate
dialogurile din KotOR 2 fiind vorbite, alter
ego-ul vostru fiind singurul personaj fãrã voce din joc. Au fost
adãugate noi puteri ale Forþei, precum Force Vision sau Battle Meditation, iar pe partea de dezvoltare a personajului veþi avea de
ales între 6 clase de prestigiu (3
pentru Jedi, 3 pentru Sith), ele
mergând pe acelaºi format ca ºi personajul
vostru: una pentru luptãtori, una pentru cei
care preferã puterile Forþei ºi una pentru calea
de mijloc. Fiecare clasã de prestigiu beneficiazã de puteri ºi feat-uri distincte, lucru care
poate fi un stimulent suficient pentru a relua
jocul încã o datã, pentru a vedea cum v-aþi
descurca cu un alt tip de personaj: “One will
make the choice. All will make the journey”.

3. “Fântânile arteziene... animale” sunt produse
de expiraþia balenelor care vin sã inspire aer la
suprafaþa apei la fiecare 15 minute. Jetul de apã creat
în acest fel se ridicã la cca 12 m.
4. Turnul din Pisa, a cãrui construcþie a început în
1174, are o înãlþime de 55 m. El a început sã se
încline încã din timpul construcþiei ºi are un
concurent în turnul Garisenda din Bologna, cu o
înclinare – ce e drept mai micã – 2,64 m faþã de 4,41
m cât avea înainte de restaurare.
5. Asiro-babilonienii, elaniþii ºi vechii egipteni
sunt cele dintâi popoare care au folosit peruca. Perucile erau confecþionate din pãr omenesc, iar cele
egiptene se împleteau în codiþe subþiri. Toate erau
împodobite cu funde, flori ºi uneori cu pietre
preþioase sau ornamente metalice.
6. S. MEHEDINÞI, Cãtre cititori, în “Convorbiri literare”, XI(1907),1.
Selecþie relizatã de maior Ion PAPALEÞ

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT

P, C, F, P, B, MUªAMALIZA, TERITORII, RIDICAT, LE, NUCI, OÞET, DACÃ, U, O, I, TATONARE,
MÃTURÃTORI, TORT, OPEL, SERI, EMISÃ.
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Un transportor românesc
a cãlcat pe o minã

Un transportor amfibiu blindat al Batalionului
300 Infanterie “Sfântul Andrei”, a fost avariat,
marþi, 1 martie, în timpul executãrii unei misiuni
de patrulare la aproximativ zece kilometri de
baza aerianã din Kandahar.
Potrivit ofiþerului de relaþii publice al batalionului, cãpitanul Florin PARASCHIV, transportorul a trecut peste o încãrcãturã explozivã,
fiind avariate roata ºi motorul de pe partea
stângã-spate, fãrã ca vreunul dintre membrii
echipajului sã fi fost rãnit.
Potrivit sursei citate, au fost luate imediat
mãsurile standard de securizare a zonei, de recuperare ºi transportare a personalului ºi tehnicii în
bazã.

Militarii români au gãsit
droguri în Afganistan

Militarii români din detaºamentul ANA
TRAINING III au gãsit, în urma unei misiuni de
cercetare executate în localitatea Mushaky un
depozit de armament ºi muniþii, unde erau
ascunse ºi 2 kg de droguri.
Acestea erau împreunã cu 9 mitraliere cal.
7,62 mm, 17 aruncãtoare de grenade antitanc
AG.7, 22 pistoale mitralierã, 4 pistoale, mine
antipersonal ºi antitanc, muniþie de infanterie,
bombe de aruncãtor ºi douã staþii radio în stare
de funcþionare. În locul mai sus amintit a fost
gãsitã ºi o importantã sumã de bani, valoarea
acesteia nefiind precizatã de cãtre militarii
noºtri.
Toate materialele au fost transportate la o
tabãrã militarã americanã de lângã Kabul. Acolo
au fost inventariate, s-au întocmit documentele
legale ºi au fost predate celor în drept.

Nu se vor mai semna
decrete de înaintare la
gradul de general
Potrivit agenþiei de ºtiri Mediafax, preºedintele Traian BÃSESCU nu va mai semna decrete
de înaintare a ofiþerilor la gradul de general,
pânã când nu se va realiza reforma Armatei,
având în vedere numãrul mare de generali existenþi în prezent.
“România are un numãr de 126 de generali la
28.000 de militari cu contract ºi 18.000 de militari în termen, în timp ce, în Irak, patru generali
au condus 200.000 de militari în operaþiuni”.
De asemenea, Serviciul Român de Informaþii
ºi Serviciul de Informaþii Externe vor fi demilitarizate, în paralel cu realizarea comunitãþii de
informaþii, a mai informat sursa citatã.

Testele naþionale ºi
bacalaureatul se vor
susþine ca anul trecut
Testele naþionale ºi bacalaureatul vor
rãmâne neschimbate în anul ºcolar 2005-2006,
orice modificare inclusã în reforma educaþiei
începând cu un ciclu de pregãtire, nu cu elevii
aflaþi la mijlocul perioadei, a afimat, marþi, 1
martie, Paloma PETRESCU, secretar de stat în
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (MEC).
Potrivit secretarului de stat pentru
învãþãmântul preuniversitar, este nevoie de o
reformã a acestui domeniu, de regândirea
testelor de evaluare ºi chiar a examenului de
bacalaureat. Acest lucru nu se poate realiza
peste noapte, ci trebuie pregãtit cu multã grijã,
pornind cu elevii care intrã în primul an al unui
ciclul de învãþãmânt, a adãugat doamna
PETRESCU.
“Sigur cã eu mã gândesc sã organizãm clasa
a XII-a ca una de specialitate, în care sã existe
doar ºapte materii de studiu ºi nu mai mult. La
fel trebuie regândit sistemul de testare naþionalã,
în condiþiile în care durata învãþãmântului preuniversitar este de zece ani”, a mai spus dumneaei.
Planul de ºcolarizare pentru anul de
învãþãmânt 2005-2006 va fi finalizat pe 15 martie ºi cuprinde câteva noutãþi. Un dintre acestea
priveºte repartizarea locurilor pentru ºcolile de
arte ºi meserii din învãþãmântul de zi ºi seral,
acestea fiind stabilite de cãtre inspectoratul
ºcolar de care aparþine unitatea de învãþãmânt, ºi
nu de cãtre MEC, acesta din urmã repartizând
doar cifra globalã. (D.A.)
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Batalionul 2 Infanterie “Cãlugãreni”

Implicare activã în operaþiunile de cooperare
civili-militari din provincia Dhi Qar din Irak
Situaþia generalã din zona de responsabilitate a Batalionului 2 Infanterie
“Cãlugãreni” este relativ calmã.
Militarii noºtri iºi executã misiunile
ordonate cum ar fi patrulãri pe principalele cãi de comunicaþie în scopul asigurãrii libertãþii de acþiune a Forþei Multinaþionale, asigurarea pazei ºi
securizãrii bazei Camp Mittica, precum ºi misiuni de
cooperare civili-militari care
au scopul de a contribui la
creºterea stabilitãþii ºi la
dezvoltarea infrastructurii în
provincia Dhi Qar. Deºi
populaþia este paºnicã,
gradul de risc se menþine
ridicat. Prin devotament ºi
seriozitate,
infanteriºtii
bucureºteni au reuºit sã
câºtige inimile populaþiei
irakiene din regiunea
oraºului An Nasiriya.
În acest context, se
înscriu ºi ultimele acþiuni de
cooperare civili-militari
desfãºurate în perioada 2627.02 de militarii români ºi italieni, în
care au fost donate echipamente medicale ºi instalaþii sanitare la Spitalul din
localitatea Suq Ash Shuyukh, din partea
Organizaþiei Guvernamentale Italiene
“Cooperazione Italiana” .
De asemenea, în localitatea Jama Al
Mohammad au fost distribuite 255 de
colete cu ajutoare umanitare constând în
alimente, apã, jucãrii, materiale de
igienã ºi s-a acordat sprijin medical

locuitorilor de cãtre o echipã a Forþei
Multinaþionale din care a fãcut parte ºi
cãpitanul doctor Adrian HRIHOR,
medicul-ºef al unitãþii noastre. Materialele au fost donate din partea Spitalului
de Campanie Italian situat în Camp Mittica.

Obiectivul misiunilor a fost demonstrarea unitãþii de efort din cadrul
Forþei Multinaþionale ºi a cooperãrii cu
organizaþiile guvernamentale ºi neguvernamentale în scopul asigurãrii unui
mediu de securitate stabil pentru acþiunile de reconstrucþie a infrastructurii în
zona de responsabilitate.
O altã acþiune de cooperare civili-militari s-a desfãºurat pe data de 3 martie,
când militarii noºtri, în cooperare cu cei

italieni din cadrul Forþei Operaþionale
Întrunite Italiene au distribuit locuitorilor
din localitatea Suq Ash Shuyukh o instalaþie de desalinizare a apei din fluviul
Eufrat împreunã cu un generator de 310
KW. Întreaga instalaþie a fost procuratã
cu sprijinul financiar al Diviziei Multinaþionale
de
S u d - E s t
MND(SE) cu
comandamentul
la Basra. Acest
sprijin vine sã
mai aline din
suferinþele populaþiei locale care
se confruntã cu
lipsa acutã a apei
potabile, într-una
din cele mai
sãrace provincii
a Irakului.
Acþiunile de
cooperare civilimilitari vor continua pe întreaga
duratã a misiunii
noastre din Irak.
Pânã în momentul de faþã, militarii
Batalionului 2 Infanterie au executat 157
de misiuni în zona de responsabilitate,
fãrã a fi implicaþi în incidente majore.
Starea moralã ºi de sãnãtate a militarilor
Batalionului 2 Infanterie “Cãlugãreni”
este foarte bunã.
Maior
Carol FLOREA

Trageri ºi exerciþii de conducere
împreunã cu partenerii din Kosovo
Au trecut trei luni de când ne desfãºurãm
activitatea în teatrul de operaþii Kosovo ºi
existã certitudinea cã avem capacitãþile necesare ºi vom fi în mãsurã sã îndeplinim cu succes, în continuare, toate misiunile ce ne vor fi
încredinþate.
În, deja marele capitol, „lecþii învãþate”
s-au mai adãugat în aceastã lunã câteva experienþe rezultate în urma desfãºurãrii unor
activitãþi, altele decât misiunile specifice,
constând în ºedinþe de tragere ºi demonstrative ºi în exerciþii de conducere T.A.B. – zi,
noapte.
Astfel, pe data de 16 februarie, s-a executat în poligonul Voloire o ºedinþã de tragere
demonstrativã în colaborare cu partenerii
italieni, în cadrul cãreia s-a folosit, atât armamentul italian, cât ºi cel românesc, puºca
automatã calibru 5,45mm. Cu aceastã ocazie,
în urma rezultatelor obþinute, au fost
selecþionaþi trei militari români care, împreunã cu patru militari italieni, urmau sã
reprezinte TASK FORCE „AQUILA”, a
doua zi, la o activitate multinaþionalã de
schimb de experienþã organizatã de Multinational Brigade SOUTH WEST în cadrul
Multinational Cross Shooting Exercise in
CASABLANCA Shooting Range.

Recital la Casablanca
În ziua de 17 februarie, cei trei reprezentanþi ai noºtri, locotenentul Daniel CÃRÃMIDARU, caporalii Silviu MUCHA ºi Cristian
BÂGU au participat alãturi de cei patru
reprezentanþi ai partenerilor italieni la activitatea desfãºuratã în poligonul Casablanca din
localitatea Suva Reka, activitate ce a constat
în prezentarea categoriilor de armament ale
fiecãrui stat participant, apoi în executarea
unei ºedinþe de tragere de cãtre fiecare echipã
cu fiecare categorie de armament prezentatã.
Trebuie sã menþionãm cã militarii noºtri s-au
numãrat printre cei mai buni trãgãtori din

cele ºapte þãri participante (Austria, Germania, Italia, România, Spania, Elveþia ºi Turcia), obþinând rezultate foarte bune ºi
excepþionale cu toate armele, þintele lovite ºi
aprecierile primite fiind o mãrturie clarã a
acestui fapt.
Pe data de 23 februarie, detaºamentul a
executat o ºedinþã de tragere specificã, adaptatã cerinþelor regulilor de angajare ºi a situaþiilor specifice teatrului de operaþii KOSOVO. Astfel, condiþiile ºedinþei au fost complexe solicitând trãgãtorul, atât în executarea
unui foc precis la obiectivul nr.1, cât ºi în
executarea focului strict numai pentru neutralizare prin lovirea numai a picioarelor sau
braþelor la obiectivul nr.2. Rezultatele au fost
bune ºi foarte bune.

Conducere TAB
pe terenuri din Kosovo
În zilele de 24, 25 februarie s-a
desfãºurat un exerciþiu de conducere T.A.B.
la care au participat toþi mecanicii conductori
care încadreazã tehnica detaºamentului. Trebuie sã menþionãm cã traseul ales a testat,
atât tehnica, cât ºi personalul prin complexitatea lui. Au fost alese porþiuni de teren cu
parte carosabilã, cu drumuri de pãmânt, cu
denivelãri, cu pante destul de mari culminând
cu forþarea unui curs de apã. Activitatea s-a
dovedit a fi foarte eficientã atingându-se astfel toate scopurile propuse.
Putem afirma cu convingere, în urma
desfãºurãrii activitãþilor, cã militarii ce
încadreazã detaºamentul ROFND IX sunt
într-adevãr profesioniºti ºi au calitãþile necesare îndeplinirii oricãrui gen de misiune
primitã.
Revenind la misiunile primite ºi executate, dupã trei luni de la începerea activitãþii
în teatrul de operaþii, situaþia detaºamentului
este urmãtoarea:

Românii au executat peste
350 de misiuni umanitare
S-au îndeplinit cu succes pânã acum un
numãr de aproximativ 1.150 de misiuni de
menþinere a pãcii (paza obiectivului, patrulare, post de observare, escortã convoi,
escortã VIP, punct control trafic fix ºi mobil,
acþiuni de scotocire executate împreunã cu
partenerii italieni), precum ºi un numãr de
aproximativ 350 de misiuni umanitare.
Amintim aici solicitãrile medicale rezolvate
favorabil, atât în interiorul bazei, cât ºi în
afara acesteia, în întreaga zonã de responsabilitate.
Starea tehnicã a autovehiculelor este
bunã ºi foarte bunã, existând premisele
îndeplinirii misiunilor pe orice timp, anotimp
ºi stare a vremii. Aceasta este posibilã în
primul rând ca urmare a mentenanþei care se
executã zilnic ºi cu responsabilitate de cãtre
specialiºtii din cadrul detaºamentului.
Cazarea ºi hrãnirea se executã în continuare în condiþiuni foarte bune, asigurânduse confortul necesar, atât pentru odihna ºi
repausul personalului, cât ºi pentru buna
hrãnire a acestuia, iar moralul trupei se
menþine la un nivel bun ºi foarte bun. Nu
s-au înregistrat abateri disciplinare sau
devieri de comportament, colaborarea cu
partenerii italieni pãstrându-se foarte bunã.
Nu uitãm totuºi nici o clipã sã ne gândim
la cei de acasã, fie rude sau prieteni, fie colegi. Astfel, în întâmpinarea primãverii,
dorim ca aceastã informare asupra activitãþii
într-un teatru de operaþii a militarilor Batalionului 341 Infanterie sã constituie pentru cei
mai sus amintiþi ºi pentru dumneavoastrã cel
mai frumos mãrþiºor primit de la malul Mãrii
Negre via Kosovo, dorindu-vã noi succese ºi
cât mai multe împliniri, atât pe plan profesional, cât ºi familial, cu menþiunea cã abia
aºteptãm sã ne revedem cu bine.
Maior Vasile VREME

