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“Acum, la sfârsit, când mã uit în urmã, pot sã spun
cã am câstigat, în primul rând, experienþã. Cei 27 de
oameni pe care i-am avut în subordine au parcurs un
numar de aproximativ
300.000 de kilometri, pe
drumurile Bosniei si nu
au avut nici un accident.
Pãrerea mea, ºi nu o spun
aºa, este cã românii sunt
ºoferi foarte buni.“
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DIN LUMEA MILITARÃ

5500 (0,55) lei

Abramsurile americane cad victime
vânãtorilor de tancuri irakieni
Pe tot timpul Rãzboiului din Golf din 1991, au fost pierdute doar 18 tancuri Abrams ºi nu a fost ucis nici un soldat.
Dar, începând cu invazia din Irak, din martie 2003, când
tancurile au fost introduse
în lupta împotriva insurgenþilor, 80 de tancuri au
fost deteriorate atât de
rãu, încât au trebuit sã fie
trimise în SUA pentru a fi
repuse în funcþiune.

LECÞIA DE ISTORIE
România ºi Europa postbelicã(1945-1950)

Elemente ale ideologiei lumii
post-conflict

America a gãsit în Woodrow Wilson, în anii 19171919, promotorul sãu cel mai avizat; SUA ºi-au impus
forþa lor asupra sistemului politic internaþional ºi asupra
mizei centrale a acestui sistem: echilibrul
puterilor în Europa.

CURIER ªTIINÞIFIC
Fenomene rare

La Constanþa s-a produs un fulger globular

Foto: MICROSOFT ENCARTA 2003

Carmen Stãncuþa ºi seful ei, Cornel Boldea, lucrãtori care coordoneazã trenurile prin gara CF Palas
din Constanþa, au auzit în dimineaþa
zilei de joi, 2 iunie, o bubuiturã,
urmatã de o luminã foarte puternicã
de mãrimea unei mingi de ping-pong
ce se deplasa prin spatele birourilor.
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Nu mai staþi
degeaba!
Cronicutza olimpiadei de varã a
sportului militar liceal
Trebuie sã recunosc, cu “invidie colegialã”, cã acest newsletter le-a ieºit bine
cantemiriºtilor. Pasiune existã, imaginaþie – cât cuprinde –, iar stofa de jurnalist pare a fi de
calitate. La aceasta se poate adãuga o prezentare graficã acceptabilã (tehnoredactare Lucia
GHEOR-GHIU), dacã se þine seama cã machetarea s-a
fãcut cu “bãtrânul” Word. Fãrã a face complimente
gratuite, trebuie remarcat flerul profesorului coordonator Elena Cristina SOARE care, probabil, a constituit colectivul redacþional însã, cu siguranþã, a ºtiut sã-i
dea “frâu liber”, îndrumându-l cu discreþie. Bine ar fi
dacã iniþiativa publicisticã de la olimpiadã nu ar
rãmâne doar un accident la eveniment ºi ar avea ºansa
unei permanentizãri.
(pagina 4)

10 iunie, ziua paraºutiºtilor militari

O istorie scrisã în cinci timpi
Se pare cã viitorul aparþine unei singure unitãþi
de paraºutiºti, de valoare batalion. O brigadã ar fi
fost prea mult, spun strategii. Paradoxal, dupa atâtea
desfiinþãri, numarul purtãtorilor de beretã bordo nu
a scãzut. O poartã mulþi militari care în viaþa lor nu
au atins cu mâna o voalurã de paraºutã ºi pentru care
niciodatã nu s-a intonat Imnul Naþional la festivitatea înmânãrii insignei, brevetului ºi beretei.
De fapt, ca sã fim raþionali ºi drepþi, nu putem
rãmâne încremeniþi în trecut. Totul se transformã, se
adapteazã, iar fluiditatea sistemelor este o cerinþã

esenþialã ºi beneficã.
Se spune despre paraºutiºti cã sunt neînfricaþi. Unui paraºutist trebuie
sã-i fie fricã doar de Dumnezeu, care îl ocroteºte, ºi de Neam, pe care îl
serveºte. Ceilalþi nu conteazã.
(pagina 6)
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PE SCURT

BALKANIC GUARDIAN 2005

ISRAEL: Israelul vrea în Consiliul de
Securitate ONU. Israelul ar trebui sã primeascã
dreptul de a deveni membru al Consiliului de Securitate al ONU, în condiþiile normalizãrii relaþiilor
dintre aceastã þarã ºi Naþiunile Unite, a apreciat
vicepremierul ºi ministrul israelian de Externe, Silvan Shalom, citat de Agenþia France Presse (AFP).
Israelul este singura þarã, dintre cele 191 state
membre ONU, care nu are dreptul sã candideze la
unul dintre cele zece locuri nepermanente din Consiliul de Securitate. Israelul a devenit membru
ONU în 1949, dar a rãmas izolat timp de 50 de ani,
înainte de a se alãtura unui grup regional. AUSTRALIA: Spionii chinezi comit rãpiri în Australia. Un diplomat chinez, care a cerut azil politic
în Australia, a declarat cã aproximativ o mie de spioni din China opereazã în aceastã þarã ºi au comis
mai multe rãpiri, relateazã AFP. Chen Yonglin a
declarat, cu ocazia unei manifestaþii de protest faþã
de reprimarea din Piaþa Tienanmen, din Beijing, în
1989, cã deþine probe în legãturã cu rãpirea unor
persoane care au fost trimise ulterior în China.
Diplomatul ºi-a abandonat funcþiile de la consulatul general din Sydney ºi a cerut, împreunã cu
familia sa, azil politic în aceastã þarã. În prezent,
Yonling, se aflã în aºteptarea unei decizii finale.
Cotidianul “The Australian” a relatat cã Guvernul a
creat o unitate de contra-spionaj pentru combaterea
agenþilor secreþi, în special cei chinezi. SUA:
China pune în pericol echilibrul de forþe în Asia.
Valoarea cheltuielilor pentru apãrare ale Chinei
este mult mai mare decât cea recunoscutã oficial ºi
pune în pericol echilibrul de forþe în regiunea AsiaPacific, a declarat secretarul american al Apãrãrii,
Donald Rumsfeld, citat de AFP. Potrivit unui studiu
realizat de Pentagon, care va fi dat publicitãþii în
curând, bugetul chinez pentru apãrare este cel mai
mare din regiune ºi ocupã locul trei la nivel mondial, a precizat Rumsfeld. “Având în vedere cã nici o
þarã nu ameninþã China, ne întrebãm (...) de ce
cumpãrã o asemenea cantitate considerabilã de
arme?”, a subliniat el. ªeful delegaþiei chineze, Cui
Tiankai, responsabil în cadrul Ministerului de
Externe, a replicat întrebându-l pe Rumsfeld dacã
acesta crede într-adevãr cã nici o þarã nu reprezintã
un pericol pentru China ºi dacã Statele Unite se
simt ameninþate de creºterea puterii Chinei.
BOSNIA: Alte dovezi ale masacrului de la
Srebreniþa. Tribunalul Penal Internaþional (TPI)
mai deþine ºi alte înregistrãri video care prezintã
dovezi ale masacrului din 1995, cãruia i-au cãzut
victime musulmanii bosniaci din Srebreniþa, a
declarat procurorul Carla Del Ponte, citat de BBC
News Online. O casetã video prezentatã în cursul
procesului fostului preºedinte iugoslav Slobodan
Miloºevici, a ºocat opinia publicã din Serbia.
Înregistrarea prezintã un grup de paramilitari sârbi
care ucid mai mulþi civili musulmani. Caseta a condus la arestarea a 11 persoane în Serbia ºi în
Bosnia. SUA: Mediatizarea atentatelor în Orientul Mijlociu favorizeazã terorismul. Secretarul
american al Apãrãrii, Donald Rumsfeld, a criticat
acoperirea mediaticã a atentatelor comise în Orientul Mijlociu, apreciind cã acest lucru serveºte
intereselor teroriºtilor, relateazã AFP. “Dacã trãiþi
în Orientul Mijlociu ºi urmãriþi zi de zi un post de
televiziune precum Al-Jazeera, chiar dacã sunteþi
americani, veþi începe sã credeþi cã America este
personajul negativ”, a declarat el, cu ocazia unei
conferinþe pe teme de securitate, organizate în Singapore. El a recunoscut însã cã americanii nu pot
convinge opinia publicã din Orientul Mijlociu.
“Lupta care se deruleazã în regiunile musulmane
nu va fi câºtigatã de cineva din afara acestei religii.
Ea va fi câºtigatã de persoane din interiorul ei”, a
afirmat Rumsfeld, fãcând referire la segmentele
islamice moderate. (D.A.)
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Donaþii º i d onatori

Exerciþiu comun româno-bulgar la Craiova

Exerciþiul bilateral româno-bulgar “BALKANIC GUARDIAN 2005” s-a
desfãºurat în perioada 6-10 iunie, la Craiova, cu participarea a 80 de militari, 25
bulgari ºi 55 români. Efectivele participante sunt încadrate în Brigada 61 Karlovo
(Bulgaria) ºi Brigada 2 Infanterie Uºoarã (România), activitatea desfãºurându-se
sub conducerea Batalionului 20 Infanterie.
Exerciþiul s-a înscris în planul activitãþilor internaþionale pe anul 2005 ºi a avut
ca scop instruirea în comun pentru desfãºurarea Operaþiunilor în Sprijinul Pãcii.
În ultima zi a exerciþiului, vineri, 10 iunie, a avut loc Ziua Distinºilor Vizitatori, la care au participat comandanþii celor douã brigãzi. Aspecte din
desfãºurarea activitãþilor vor fi prezentate în numãrul viitor.
Maior Emanuel BÃRBULESCU

Olimpiada de varã a
sportului militar liceal
În perioada 31.05-04.06.2005, la Colegiul Militar Liceal
“Dimitrie Cantemir”, Breaza, s-a desfãºurat “Olimpiada militarã de
varã a sportului militar liceal”. Organizatã sub patronajul Statului
Major al Forþelor Terestre, prin Biroul Educaþie Fizicã, activitatea
a aliniat la start loturile sportive ale colegiilor militare din Alba
Iulia, Câmpulung Moldovenesc ºi Breaza.

Pe parcursul celor cinci zile ale competiþiei, concurenþii s-au
întrecut în probe de atletism, jocuri sportive, biatlon de varã. Întreaga activitate s-a desfãºurat în spiritul fair play-ului, ceea ce nu
înseamnã cã spiritul combativ a lipsit. Astfel, la probele de alergare,
Breaza a ocupat locul I numai la vitezã (100 m plat), prin elv. cap.
Cristian GEORGESCU, în timp ce restul probelor, au fost câºtigate
constant de elevii Colegiului Militar Liceal “ªtefan cel Mare”: elv.
sg. Dorel COSTIUC (200 m, 400 m), elv. cap. Cãtãlin STAN (800
m), elv. frt. Dorel VASILOSCHI (1.500 m). Celelalte probe de
atletism au fost adjudecate decisiv de elevii brezeni: elv. cap.

“Donaþii ºi donatori” este o expoziþie dedicatã
Zilei Eroilor, al cãrei vernisaj a avut loc joi, 9 iunie,
în holul de onoare al Muzeului Militar Naþional.
Expoziþia, precizeazã organizatorii, se aflã la a
11-a ediþie, reunind obiecte ºi documente primite de
Muzeul Militar Naþiona, în perioada iunie 2004 mai 2005. Ca ºi în anii anteriori, expoziþia se prezintã ca un semn de mulþumire adresat celor care,
prin donaþiile lor, contribuie la îmbogãþirea patrimoniului instituþiei culturale militare de pe strada
Mircea Vulcãnescu..
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE

Alexandru TOMA (sãritura în înãlþime), elv. frt. Ciprian CRÃCIUN (sãritura în lungime), elv. frt. George STÂRCEANU (aruncarea greutãþii). Primele locuri ocupate la ºtafetã (4x100 m ºi 4x400
m) au pecetluit definitiv situaþia, clasamentul la atletism înscriinduse cu Breaza pe locul I, Câmpulung Moldovenesc pe locul al II-lea
ºi Alba Iulia pe locul al III-lea.
Tirul a fost, dupã cât se pare, o probã la care au concurat numai
elevii de la Cantemir. La individual, primele trei locuri au fost
adjudecate de elv. cap. Eugen POPESCU, elv. Teodor LAZÃR ºi
elv. sg. Irina IONESCU. Totalul de 976 de puncte realizat de trãgãtorii cantemiriºti a urcat echipa de la Breaza, de
asemenea, pe primul loc. Dupã ei, cu 881 de puncte,
s-au clasat concurenþii de la Câmpulung Moldovenesc, cei de la Alba Iulia trebuind sã se mulþumeascã
numai cu locul al treilea potrivit celor 826 de puncte
acumulate. În ceea ce priveºte jocurile sportive, concurenþii de la Câmpulung s-au impus la baschet, în
timp ce, la handbal ºi volei adversarii au fost obligaþi sã asculte “Bãtuta de la Breaza”.
Biatlonul a fost o probã sportivã suceveanã,
deoarece “urmaºii lui ªtefan” au “cules” tot ce s-a
putut: elv. sg. Daniel TREFAª, locul I, elv. cap.
Cãtãlin STAN locul al III-lea ºi primul loc pe echipe.
Tenisul de masã a fost proba preferatã a fetelor de la
Alba Iulia (elv. sg. Alina BOANCHEª), Breaza
impunându-se la masculin prin elv. Marius ªtefãniþã
PREDA ºi, de asemenea, la clasamentul pe echipe,
unde elevii brezeni au urcat, din nou, pe treapta cea mai înaltã a
podiumului.
Sâmbãtã, 4 iunie, la festivitatea de premiere, pe cea mai înaltã
treaptã a podiumului, în clasamentul general, a urcat lotul sportiv al
Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”, din Breaza, urmaþi
de cei de la Colegiul Militar Liceal “ªtefan cel Mare”, din Câmpulung Moldovenesc, pe locul al treilea clasându-se concurenþii de
la Colegiul Militar Liceal “Mihai Viteazul”, din Alba Iulia.
Maior
Emanuel BÃRBULESCU

Premierã la Capu Midia pentru Divizionul 205
Artilerie Antiaerianã
La sfârºitul lunii trecute, Divizionul 205 Artilerie Antiaerianã a fost în poligonul Capu Midia pentru executarea
tragerilor cu tunurile de 30 mm ºi cu complexul CA-95.
Tragerile executate au constituit, fiecare în parte, o premierã. În primul rând, pentru cã o parte dintre tunari aveau
specialitatea de artilerie terestrã ºi fuseserã “calificaþi la
locul de muncã”. În al doilea rând, pentru militarii
rezerviºti, care au tras ºedinþa de iniþiere,
deoarece aceste activitãþi nu le mai exersaserã de
la terminarea stagiului militar. Pentru rachetiºtii
de la CA-95 a fost o premierã absolutã, deoarece
au luat în primire instalaþiile în luna aprilie ºi,
dupã numai o lunã de antrenament, au venit la
trageri în Capu Midia.
De altfel, tensiunea cea mai mare s-a acumulat
tot la rachetiºti, fiindcã nu au putut lansa la data
prevãzutã din cauza unei interdicþii aeriene. La
ridicarea acesteia, vremea le-a jucat feste,
deoarece a venit ceaþa de pe mare. Nici dimineaþa
celei de a doua zi nu a þinut prea mult cu ei, pentru cã plafonul de nori era prea jos ºi nu se distingea bomba luminoasã. În cele din urmã, pe la
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I n s t r u c þ i e c u c h e c k p o i n t -u
uri ºi
atacuri ale “insurgenþilor”
1 iunie, o zi ce nu anunþa nimic deosebit, dar care a
devenit foarte interesantã, cu sprijinul militarilor din Batalionul 26 Infanterie “Neagoe Basarab”. Spun foarte interesantã, dar ºi importantã, pentru cã militarii din acest batalion
au putut sã demonstreze cã sunt intr-adevãr cei mai buni, cã
se pot adapta noilor condiþii de ducere a luptei, cã elementele
de noutate nu constituie un secret pentru ei.

Toatã sãptãmâna, militarii din acest batalion s-au aflat în
tabãra de instrucþie, în poligonul din Botoºeºti-Paia, unde,
sub comanda comandantului de batalion, locotenentulcolonel Gabriel TOMA, ºi prin activitãþile pe care le-au executat, militarii au demonstrat cã au atins nivelul de pregãtire
ºi de coeziune care le este necesar pentru a executa din nou
o misiune într-un teatru de operaþii. Pentru a câta oara? Deja
a început sã fie “destul de greu” sã ne aducem aminte,
deoarece Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab are o istorie încãrcatã în aceastã privinþã. Angola, Albania, BosniaHertegovina, Kosovo, Afganistan, Irak sunt þãrile pe unde
militarii noºtri au executat misiuni ºi au reprezentat cu cinste România. În acest moment, batalionul are un detaºament
de 100 de militari infanteriºti care executã o misiune în Irak,
în zona Basra, unde au fost destinaþi ca forþã de protecþie a
demnitarilor Naþiunilor Unite.
Tabãra a fost vizitatã de mass-media din Craiova, care
dorea sã afle ce fac militarii, cum se pregãtesc ºi ce gânduri
de viitor au pentru ei, pentru cariera lor ºi, bineînþeles, pentru familiile lor.
Jurnaliºtii au fost verificaþi la un check point ºi apoi preluaþi de cãtre o patrulã ºi escortaþi pânã în zona taberei sau,
mai bine spus, a campului BRAVO.
Pe drum, datoritã faptului cã în zonã starea de tensiune
era în creºtere ºi atacurile insurgenþilor împotriva forþelor
coaliþiei erau din ce în ce mai dese, patrula, împreunã cu cei
escortaþi, a fost atacatã cu foc intens de arme automate. Surpriza a fost totalã, militarii din patrulã au acþionat aºa cum
scrie la carte, adicã rãspunzând cu foc ºi mãrind viteza pentru a ieºi din raza trãgãtorilor insurgenþi.
La ajungerea în tabãrã, o alta surpriza. S-a primit informaþia cã un grup de insurgenþi a ocupat un obiectiv important iar misiunea militarilor era aceea de a “curãþa” locul ºi

a-i captura pe aceºtia, bineînþeles dacã era posibil. ªi de
aceasta data echipele care au acþionat în forþã au fãcut-o cu
succes, fãrã pierderi, reuºind sã securizeze obiectivul dar ºi
sã captureze un inamic “doldora” de informaþii.
A urmai o bine meritatã pauzã, tocmai bunã pentru a
face un schimb de impresii. O parte dintre jurnaliºti era pentru prima datã în compania militarilor craioveni ºi erau
impresionaþi de ceea ce vãzuserã.
Comandantul batalionului, locotenentul-colonel TOMA,
ne invitã sã ne deplasãm în poligonul de tragere unde un pluton de aruncãtoare de 82 mm executã un exerciþiu tactic cu
trageri de luptã, cu lovituri explozive. Comenzi precise,
miºcãri rapide, coeziune a piesei ºi plutonului. Rezultatul a
fost cã toate loviturile au explodat cu exactitate în zona þintelor.
Ne-am deplasat în tabãrã, unde comandantul batalionului
susþinea un briefing de presã care avea ca unic subiect o
informare fãcutã jurnaliºtilor, corespondenþi de rãzboi,
despre ultimele acþiuni desfãºurate de militarii Batalionului
26 Infanterie “Neagoe Basarab”, în zona de responsabilitate.
În timp ce locotenentul-colonel TOMA rãspundea întrebãrilor jurnaliºtilor, câteva explozii puternice s-au auzit
foarte aproape de locul unde se desfãºura briefingul de presã.
Imediat, un ofiþer a pãtruns în cort ºi a raportat comandantului cã tabãra a fost atacatã cu câteva lovituri de aruncãtor de
bombe ºi focuri de armã. Ofiþerul i-a prezentat pe hartã situaþia iar comandantul a dat primele dispoziþii pentru
rezolvarea incidentului. O echipã, împreunã cu ofiþerul de
relaþii publice, a preluat toþi jurnaliºtii ºi i-a condus intr-un
buncãr pentru a le asigura securitatea.
La câteva minute, s-a ieºit din situaþie, pentru a putea
urmãri cum este respins atacul de cãtre forþele din tabãrã dar
ºi de forþa de intervenþie rapidã care fusese alarmata ºi se
apropia deja de grupul ce executase atacul. Focuri de armã,
batiste albe, prizonieri ºi incidentul a fost rezolvat cu profesionalism.
Seara, odatã cu lãsarea întunericului, militarii Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab” ne-au demonstrat
încã o data mãiestria lor, executând o ºedinþã de tragere cu
toate categoriile de armament, în condiþiile iluminãrii terenului cu bombe de iluminare trase de aruncãtorul de 82 mm.
“Nu am pregãtit nimic special pentru oaspeþii noºtri; a
fost o zi obiºnuitã din programul nostru de pregãtire, program pe care încercãm sa-l adaptãm mereu la noile condiþii
de ducere a luptei, la misiunile specifice într-un teatru de
operaþii, dar, bineînþeles, cu respectarea regulamentelor ºi
instrucþiunilor în vigoare. Sunt mândru de subordonaþii mei,
sunt mândru cã am aceastã onoare de a comanda Batalionul
26 Infanterie «Neagoe Basarab»”, spunea, la încheierea
activitãþii, locotenentul-colonel Gabriel TOMA.
O zi plinã, cu foarte multe învãþãminte, dar ºi cu sentimentul de siguranþã ºi profesionalism pe care îl degajã militarii craioveni. Concluzia reprezentanþilor mass-media:
“avem încredere în ei; suntem siguri cã vor reuºi acolo unde
vor reprezenta România”.
Maior Renato NADOLU

Primul ministru le mulþumeºte geniºtilor buzoieni
Militarii care au acþionat pentru
limitarea ºi înlãturarea urmãrilor
inundaþiilor din primãvara acestui an
au primit mulþumiri din partea premierului Cãlin Popescu-Tãriceanu,
prin intermediul unei scrisori transmise ministrului apãrãrii, Teodor
ATANASIU, pe care o redãm integral:
“Stimate domnule ministru,
Doresc ca prin intermediul dumneavoastrã sã adresez cele mai calde
felicitãri ºi mulþumiri, în numele meu
ºi al Guvernului României, Comandamentului Corpului 2 Operaþional,
brigãzii ºi batalionului de geniu,

tuturor militarilor care au lucrat cu
dãruire ºi profesionalism pentru construcþia într-un timp record a
podurilor din zona Mãrãcineni.
Doresc sã apreciez eforturile lor
ºi calitatea deosebitã a muncii puse
în slujba cetãþenilor afectaþi de inundaþiile din aceastã primãvarã. Aceste
eforturi se adaugã muncii neobosite,
pe care o apreciem cu cele mai înalte
calificative, a tuturor militarilor care
au participat ºi încã mai participã la
înlãturarea inundaþiilor din toate
zonele afectate.
Vã rog sã transmiteþi, domnule
ministru, aprecierea Guvernului
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Batalionul 2 Infanterie în teatrul de operaþii

Batalionul 26 Infanterie “Neagoe Basarab”

României tuturor acestor bravi militari geniºti ºi personalului implicat în
aceste acþiuni.”
În perioada 18 aprilie - 7 iunie,
forþe ºi mijloace ale Ministerului
Apãrãrii Naþionale au desfãºurat 228
intervenþii, transportând persoane ºi
materiale, în judeþele Timiº ºi Buzãu,
iar militarii din Batalionul 3 Construcþii de la Buzãu au reuºit sã construiascã, în timp record, trei poduri
peste râul Buzãu pentru restabilirea
traficului pe drumul european 85.
Maior Emanuel BÃRBULESCU

Militarii bucureºteni
au executat peste 1.000
de misiuni în Irak

Militarii din Batalionul 2
Infanterie “Cãlugãreni” au executat pânã acum peste 1.000 de misiuni în sudul Irakului, ceea ce
înseamnã peste 3000 de km parcurºi cu tehnica de luptã a militarilor bucureºteni pe parcursul a
patru luni.
Cu toate cã atitudinea populaþiei faþã de trupele româneºti
este paºnicã, în regiunea oraºului
Nasiriyya, gradul de risc se
menþine destul de ridicat. Cele
peste 1.000 de misiuni executate
de ai noºtri au constat, în principal, în patrulãri comune cu militari irakieni, pentru descurajarea
jafurilor sau altor acþiuni criminale îndreptate împotriva populaþiei civile sau a convoaielor
forþei multinaþionale. Infanteriºtii

noºtri contribuie ºi la protejarea
elementelor de infrastructurã, în
aria de operaþii a detaºamentului
din Bucureºti fiind semnalate
printre cele mai puþine incidente
de sabotare a conductelor de
petrol.
Militarii noºtri executã toate
aceste acþiuni în condiþiile în care
vara a sosit 0în Irak cu temperaturi
de peste 50 C, care provoacã blocarea generatoarelor de curent
electric din tabãrã. Lipsa electricitãþii face ineficiente instalaþiile
de climatizare, ceea ce transformã
corturile în adevãrate saune. Pentru aceastã lunã, prognoza meteo
anunþã temperaturi de peste 600C,
ºi numeroase furtuni de nisip.
Maior
Emanuel BÃRBULESCU

DETAªAMENTUL “OLANDA”
A AJUNS ACASÃ
Pe 1 iunie a.c., la comandamentul Corpului 1 Armatã Teritorial, a
avut loc ceremonia de întâmpinare a Detaºamentului “OLANDA”, care
ºi-a încheiat misiunea în Bosnia-Hertzegovina, desfãºuratã pe o
perioadã de aproximativ ºase luni ºi trei sãptãmâni, între 7 noiembrie
2004 ºi 25 mai 2005.
Comandantul detaºamentului, domnul cãpitan Eugen PETRILÃ,
dupã ce a dat câteva detalii despre locaþia comandamentului din teatrul
de operaþii ºi despre baza militarã a olandezilor cãrora s-au subordonat,
a declarat: “Am executat, în special, misiuni de transport persoane ºi
materiale, în folosul unitãþii olandeze. Toatã tehnica militarã pe care am
avut-o la dispoziþie a fost de provenienþã olandezã. Autocamioanele au
fost în perfectã stare tehnicã ºi de aceea noi nu am întâmpinat dificultãþi
mari.
Acum, la sfârºit, când mã uit în urmã, pot sã spun cã am câºtigat, în
primul rând, experienþã. Cei 27 de oameni pe care i-am avut în subordine au parcurs un numãr de aproximativ 300.000 de kilometri, pe drumurile Bosniei ºi nu au avut nici un accident. Pãrerea mea, ºi nu o spun
aºa, este cã românii sunt ºoferi foarte buni. Detaºamentul va intra acum
într-o perioadã de refacere în unitãþile de bazã, dupã care va pleca din
nou, poate tot în Bosnia-Hertzegovina”.
În aceastã misiune SFOR 17 EUFOR 1, comandantul plutonului e
transport a fost domnul locotenent VÃILEANU: “Nu am fost expuºi la
ameninþãri de genul celor din teatrele de operaþii din Irak ºi Afganistan.
Condiþiile climaterice sunt similare cu cele ale þãrii noastre, specifice
zonei de munte pe timpul iernii. Deci, clima ne era familiarã ºi nu a mai
reprezentat un factor nou,
provocator pentru noi. Singura
ameninþare a venit din partea
drumurilor montane, foarte
înguste, asemãnãtoare Transfãgãrãºanului sau Vãii Oltului.
Pe mine ºi pe oamenii mei
ne-a ajutat foarte mult ritmul
alert al misiunilor, în sensul cã,
nu ne-a mai lãsat spaþii goale, ferestre, care sã ne dea ocazia sã ne
gândim mai mult la cei de acasã. Am muncit foarte mult, astfel încât
fiecare ºofer a depãºit o medie de 10.000 km efectiv parcurºi. Tehnica
olandezã a fost ºi ea de partea noastrã, mai ales din punct de vedere al
mentenanþei, pentru cã, pe aceastã linie, nu am fost implicaþi. Noi am
fost efectiv folosiþi ca operatori de tehnicã. În momentul când apãreau
probleme, maºina era predatã la o subunitate cu specific de mentenanþã,
iar noi primeam, din bazã, un alt autocamion cu o perfectã stare de
funcþionare.
De ce ne-au preferat olandezii pe noi? Este foarte simplu. Din cauza
zonei geografice muntoase, care existã la noi în þarã, dar care lipseºte cu
desãvârºire în Olanda. ªoferii noºtri sunt astfel mult mai experimentaþi
faþã de ºoferii lor, care sunt nepregãtiþi sã înfrunte muntele în misiuni de
transport de persoane sau de tonaj mare”.
Din partea Comandamentului 2 Operaþional Întrunit Mareºal
“Alexandru AVERESCU”, a fost prezent la ceremonie domnul locotenent-colonel Laurenþiu OLTEANU, ofiþer în cadrul compartimentului
personal, care a mulþumit militarilor pentru modul cum au desfãºurat
misiunea în Bosnia ºi i-a felicitat pentru întreaga activitate, urându-le pe
mai departe mult succes în misiunile ce vor veni. Domnul maior Iurie
TÃNASE, ºef de birou în cadrul Comandamentului Forþelor Terestre, a
adresat militarilor Detaºamentului “OLANDA” câteva cuvinte din
partea ºefului SMFT, subliniind un element de noutate: “Din rândul
dumneavoastrã, dar ºi din cadrul altor detaºamente care îndeplinesc
misiuni specifice plutonului de transport, vor fi selectaþi câþiva militari
ca rezervã operaþionalã. Acest lucru înseamnã cã, într-o situaþie sau alta,
aceºtia îi vor înlocui pe cei aflaþi deja în teatrul de operaþii din Bosnia”.
În concluzie, nimic nu începe ºi nu se terminã prea devreme. La
finalul ceremoniei, în acordurile fanfarei militare, detaºamentul
“OLANDA” a defilat prin faþa unui public, poate prea restrâns, format
din reprezentanþi. Se pare cã a devenit un lucru obiºnuit sã pleci sau sã
te întorci dintr-o misiune internaþionalã. O fi bine? O fi rãu? Cert este
cã, odatã intrat în limitele cotidianului, nu mai ai nevoie de fast.
Cristina FRATU

Curierul
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Pãlãria ºi bastonul...
Ultima zi de primãvarã a lui 2005 a fost ºi prima zi de “tânãr pensionar” pentru
domnul colonel Ion CÃRÃUªU. S-a nãscut în Telega, judeþul Prahova, a împlinit 53
de ani, pe 8 ianuarie, ºi are un bãiat în vârstã de 27 de ani. A terminat ªcoala Militarã de Ofiþeri Activi de Artilerie ºi Rachete “Ioan Vodã”, în anul 1977, a absolvit
Academia Militarã, în 1987, iar în 2000 – cursul Joint ºi operaþiuni multinaþionale.
Din întreaga sa carierã, 25 de ani a lucrat numai în cadrul unitãþii, în funcþiile de
comandant pluton ºi baterie – pânã la admiterea în Academia Militarã, ulterior
îndeplinind funcþii în statul major al Regimentului 16 Artilerie (inclusiv funcþia de
ºef de stat major). A fost comandant al
Divizionului 16 Artilerie, pânã la numirea
sa, în 2002, la comandamentul Corpului 1
Armatã Teritorial.
“O viaþã petrecutã la trupã – preciza
comandantul Corpului, general maior dr.
Mihai PALAGHIA – la subunitãþi ºi la unitati, acele structuri care asigurã existenþa
noastrã ca ºi comandament de mare unitate. Pentru cã, fãrã acestea, noi nu am mai
avea obiectul muncii.” Amintind cã îl
cunoaºte pe domnul colonel încã de pe vremea când avea gradul de cãpitan, domnul
general maior a fãcut referire ºi la condiþiile vitrege în care domnul colonel
CÃRÃUªU ºi-a desfãºurat activitatea la
Mihai Bravu, “o garnizoanã grea unde,
pentru a veni la timp la serviciu, trebuie sã
te trezeºti la 4 dimineaþa ºi seara ajungi acasã, de cele mai multe ori, dupã ora 8”.
La rândul sãu, domnul colonel Ion CÃRÃUªU a declarat asistenþei cã este un om
fericit. “Sunt un om fericit! În afara problemelor de sãnãtate, (care l-au determinat
sã se pensioneze n. red.) mã consider un om fericit, mai ales când am constatat cã,
în momentele dificile, au fost alãturi de mine oameni la care aproape cã nici nu mã
aºteptam: comandanþi, subordonaþi, colegi de serviciu.”
Redacþia “Curierului armatei” se alãturã întregului personal din comandament
pentru a-i ura multã sãnãtate ºi pensie lungã iar de acum înainte singurele sale griji
sã fie numai “pãlãria ºi bastonul!”
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Trageri la Capu Midia

Ecouri din poziþia de tragere

Veselie mare dupã lansare. Tensiunea acumulatã în cele aproape 48 de
ore de aºteptare se elibereazã, iar
chiotele de bucurie sar ca dopurile de la
ºampanie. Cãpitanul PREDESCU,
comandantul bateriei CA-95 este mai
mult decât mulþumit de oamenii sãi:
“Am lansat trei rachete în condiþii
foarte bune, dupã un timp de pregãtire
foarte scurt. Ne-am pregãtit timp de o
lunã pe maºina de antrenament ºi pe
cartuºe de semnalizare. Proba de foc,
tragerile de azi, sunt convins cã am
depãºit-o în condiþii excepþionale. Dupã
ce va trece euforia succesului, vom
continua sã ne pregãtim cu seriozitate, pentru ca, la
tragerile cu calificativ, sã obþinem rezultate bune.”
Plutoneirul major Cristian BROZBAN, ºeful
secþiei lansare, a executat, pânã la aceastã datã,
ºase trageri cu CA-94, însã este la prima lansare
cu CA-95. “Cea mai mare diferenþã între cele
douã complexe este cã unul este portabil, în timp
ce al doilea este instalat pe TABC-79. Sunt
mulþumit de cum a decurs tragerea, cu atât mai
mult cu cât toþi militarii din secþie sunt la prima
lansare. Mi-a plãcut de ei cã nu s-au pierdut, au
executat operaþiunile normal, dovedind cã s-au
pregãtit temeinic.”
Comandantul instalaþiei numãrul 3, sergentul
major Ovidiu PREDA, este, de asemenea, la
prima lansare. “Specialitatea mea este artileria
terestrã, de aceea, pentru mine a fost o ocazie
deosebitã, mai ales cã totul a decurs ca la carte.
Pânã sã vin la 205, am fost comandant de piesã
la obuzierul de 105 mm ºi vreau sã spun cã artileria antiaerianã este total diferitã de cea terestrã:
sunt alte principii ºi alte comenzi. Dar totul a tre-

cut cu bine ºi sper cã vom obþine rezultate bune ºi
în viitor.”
Caporalul angajat Narcis ECONOMU a venit
în baterie anul trecut, având experienþa complexului CA-94. “Emoþii sunt la fiecare tragere,
pentru cã nici una nu seamãnã cu alta, de fiecare
datã te simþi ca un începãtor. Antrenamentul îºi
spune însã cuvântul ºi, din momentul în care ai
«intrat în situaþie», totul merge ca un ceasornic
iar tragerile se desfãºoarã în condiþii bune. La
tragerea de astãzi, ca începãtor la CA-95, mi-a
fost teamã numai sã nu plece racheta. Natural cã
a existat ºi tracul primei trageri dar, dupã cum
spuneam ºi mai înainte, antrenamentul pe care
l-am fãcut pânã acum m-a ajutat sã îl stãpânesc.”
Soarele s-a mutat demult în partea opusã
mãrii ºi mai are puþin pânã cade sub orizont.
În poziþii se strâng materialele, în timp ce, în
spatele dormitoarelor, s-au încins discurile pe
jar, se prãjesc cartofii ºi se deapãnã poveºti
de rachetiºti. Dar, asta este o altã poveste...

Patru cantemiriºti pe terenul cuvintelor

Cronicutza olimpiadei de varã a sportului militar liceal

Ceea ce se ºtie mai puþin despre Olimpiada de varã a sportului militar liceal, dincolo de rezultate, este cã activitatea sportivã
a beneficiat de propriul newsletter, “Cronicutza – cotidian
sportiv al olimpiadei de varã”, care a avut ca moto: “Fiþi fair
play, fiþi învingãtori!” Realizatã în format A4, cu numai douã
pagini – în fond, colegiul redacþional trebuia sã mai dea ºi pe la
–, Cronicutza a reuºit sã surprindã spiritul olimpiadei. Realizatorii au pus suflet în ceea ce au aºternut pe hârtie ºi au reuºit sã
creeze imagini ale competiþiei într-o manierã ce poate concura cu
succes presa specializatã:
“Sã fii un sportiv bun este greu, sã ai însã ºi o eleganþã
remarcabilã în executarea sãriturii este cu siguranþã ºi mai greu.
Elv. cap. Alexandru Toma a reuºit astãzi sã depãºeascã greul ºi
foarte greul atingând la sãritura în înãlþime un record ce demult
nu a mai fost atins în colegiul Militar Liceal «Dimitrie Cantemir».
Foarte relaxat înaintea probei, sigur în forþele proprii ºi complet dedicat sportului în sine ºi suporterilor, lui Alexandru i-a fost
imposibil sã rateze, obþinând ieri admiraþia susþinãtorilor cât ºi
pe cea a adversarilor.(...)” (Alexandra ªERBAN, “Moda... în
sport: Alexandru Toma, remarcat atât pentru rezultatele obþinute,
cât ºi prin eleganþã”, Cronicutza, nr. 2, din 1 iunie 2005).
Alexandru SÃNDULACHE face în articolul “Revanºa”, din
numãrul 3 al “Cronicutzei”, un frumos comentariu la probele de
atletism unde, echipa-gazdã a obþinut un rezultat demult râvnit:
“Lotul de atletism al C.M.L.D.C. a demonstrat din plin cã s-a
pregãtit temeinic pentru aceastã olimpiadã, revenind pe locul I,
dupã patru ani de absenþã.

În prima zi de concurs, din cele ºase probe susþinute, cantemiriºtii au câºtigat patru locuri I.
Debutul probelor de atletism a fost un succes prin câºtigarea
locului I la 100 m plat. Probele de ºtafetã ne-au adus un punctaj
semnificativ care ne apropie de locul I în clasamentul final. Cea
mai spectaculoasã cursã de atletism a fost însã proba de ºtafetã
4x400 m plat pe care cantemiriºtii au câºtigat-o pe ultima sutã de
metri datoritã elv. serg. maj. Gigi Gârjaliu, care ne-a uluit cu o
spectaculoasã recuperare în faþa adversarilor. Rezultatul a fost cu
atât mai îmbucurãtor cu cât cantemiriºtii nu au mai câºtigat
aceastã probã de 15 ani. (...)”
Ioana HOSU prezintã, în articolul “Reporteri pe teren”, din
numãrul 2 al “Cronicutzei”, câteva din avatarurile meseriei de
jurnalist, fie ea ºi cu “rãspundere limitatã”:
“O misiune dificilã au toþi membrii loturilor sportive, care îºi
dau toatã silinþa sã îºi reprezinte cu mândrie colegiul de provenienþã. Însã undeva în umbrã, existã câþiva elevi ce au o misiune
aproape la fel de dificilã: aceea de jurnaliºti, misiune pe care
puþini o apreciazã aºa cum se cuvine.
Realizarea acestei «Cronicutze» a necesitat pentru jurnaliºti
adaptarea la noi condiþii, pe care nu le anticipasem. (...)
Din pãcate, nu toatã lumea a înþeles cã facem asta pentru
revistã, ºi ni se spune adesea cã nu avem ce cãuta alãturi de
«colegii» noºtri mai mari (cadrele militare sau reprezentanþii
celorlalte licee) în momentul în care se iau interviuri sau se fac
fotografii.
Noi le mulþumim celor care au colaborat la realizarea acestei
reviste, dar ºi celor cãrora le-a fost puþin mai greu sã-ºi controleze dezamãgirea, uitând cã
orice luptã nu are doar învingãtori, ci ºi învinºi.”
Ioana dragã, sindromul
“fratelui mai mare” îl simþim
pe propria piele chiar ºi noi,
ãºtia mai hârºiþi, mai ales când,
la vreun eveniment, ne “cãlcãm pe bãtãturi” cu cei cu
pedigree. Plãcerea mare este
atunci când reuºeºti sã “stai pe
picioare” ºi sã surprinzi ceea
ce “corifeii” nu ºtiu sã vadã.
Important este sã nu te dai
bãtutã ºi sã îþi susþii poziþia cu
fermitate. ªi, nu uita: nu te
duce cu reportofonul în faþa
unui sportiv care a pierdut,
dacã nu eºti pregãtitã sã asculþi

ºi cuvinte pe care, în mod normal, n-ai vrea sã le auzi!
Lãsând la o parte aspectele de “bucãtãrie”, nu pot trece cu
vederea o analizã surprinzãtor de lucidã asupra performanþei în
pregãtirea fizicã, analizã pe care Elena VASILE o face în articolul “Glasuri”, publicat în numãrul 3 al “Cronicutzei”. Ceea ce
o adolescentã aºterne pe aceastã foaie de hârtie cu circuit limitat,
ar putea sã fie un început în abordarea unui punct de vedere
diferit în ceea ce priveºte competiþiile sportive aplicativ-militare:
“... Sportul poate fi considerat un mod de viaþã sau un hobby
în funcþie de talentul fiecãruia dintre noi (...) Sunt conturate în
aceastã societate douã genuri de sportivi: cei care abordeazã laolaltã sportul ºi învãþãtura, gãsindu-ºi locul în lumea cãrþilor, ºi
alþii cu talent înnãscut, dar cu o mentalitate necultivatã, promovatã drept vedetism periculos, care nu face altceva decât sã distrugã echipa. Un exemplu elocvent ar fi (...) – modelat în ºcolile
sportive – care a þinut neapãrat sã arate cã este bun voleibalist,
nelãsând la aprecierea juriului adevãrata sa valoare de jucãtor.
Aceeaºi situaþie o întâlnim ºi la nivelul echipei de volei-fete de
la Alba Iulia, echipã elegantã în miºcãri care aproape a jubilat pe
terenul de joc, mergând pânã la trufie, ceea ce a dus la un dezastru.
Pregãtirii fizice ar trebui sã i se alãture pregãtirea psihologicã (subl. red.). La nivelul echipelor participante, prezenþa unui
specialist în domeniul psihologiei n-ar constitui un dezavantaj în
obþinerea performanþelor. Insistãm sã credem cã actualul sport
ar trebui sã fie de masã (subl. red.), implicând prezenþa corpului
organizatoric, al arbitrilor, al profesorilor, care ar putea elimina
tensiunea apãsãtoare existentã în rândurile participanþilor.(...)
Mulþumiri din partea tuturor rãzbesc la urechile noastre,
deoarece, cu siguranþã aici se întâmplã lucruri minunate, dar e
nevoie de o schimbare a mentalitãþii (subl. red.), care sã îi
lãrgeascã orizontul afirmãrii sportivului. (...)”
Trebuie sã recunosc, cu “invidie colegialã”, cã newsletterul le-a ieºit bine cantemiriºtilor. Pasiune existã, imaginaþie – cât
cuprinde, iar stofa de jurnalist pare a fi de calitate. La aceasta
se poate adãuga o acceptabilã prezentarea graficã
(tehnoredactare Lucia GHEORGHIU), dacã se þine seama cã
machetarea s-a fãcut cu “bãtrânul” Word. Fãrã a face complimente gratuite, trebuie remarcat flerul profesorului coordonator
Elena Cristina SOARE care, probabil, a constituit colectivul
redacþional însã, cu siguranþã, a ºtiut sã-i dea “frâu liber”,
îndrumându-l cu discreþie. Bine ar fi dacã iniþiativa publicisticã
de la olimpiadã nu ar rãmâne doar un accident la eveniment ºi
ar avea ºansa unei permanentizãri.
Paginã realizatã de
locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
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Primul rãzboi ruso - cecen: 1994 - 1996

Aspecte logistice
(urmare din numãrul trecut)
Deºi logistica este o problema majorã a oricãrui rãzboi,
foarte puþine sau scris atunci când se comparã cu aspectele
strategice sau tactice ºi mult mai puþin s-a scris despre sprijinul logistic în lupta în mediul urban. Una din concluziile
istorice ale luptei în mediul urban este aceia referitoare la
creºterea substanþialã a consumului de muniþie. Recenta
experienþã ruseascã de luptã pentru capitala Ceceniei, din
ianuarie 1995, a demonstrat cã aprovizionarea cu muniþie nu
a fost singura problemã. Cerinþele de întreþinere,
aprovizionare, transport ºi sprijin medical au supraaglomerat
posibilitãþile unitãþilor logistice. Cerinþele logistice au fost
mai târziu crescute de necesitatea asigurãrii ajutorului umanitar pe timpul luptelor.
Întreaga tacticã rusã, tehnicile ºi conceptele operaþionale
de luptã în mediul urban, s-au bazat pe experienþa din cel
de-al doilea rãzboi mondial. Au fost trei evaluãri principale
care au creionat conceptul de luptã rusesc în mediul urban.
Prima, lupta în mediul urban, trebuia dusã într-un oraº
aproape gol, din care marea majoritate a populaþiei civile
pãrãsise oraºul. A doua, forþele inamice din oraº, ar fi fost
forþe militare convenþionale. A treia, cã armata ar fi dus acþiuni de luptã convenþionale, ceea ce le-ar fi dat timp sã-ºi stabileascã procedeele tactice ºi sã identifice problemele
înainte de a începe misiunea cea mai grea, aceea de a lupta
în oraº. Nici una din aceste evaluãri nu s-a dovedit corectã în
lupta dusã pentru Groznîi. Civilii nu au avut unde sã se
refugieze ºi nici nu s-au aºteptat la asemenea lupte extreme,
aºa cã ei au rãmas liniºtiþi în timp ce luptele se dãdeau în
oraº. Armata rusã, aºtepta ca reprezentanþii guvernului sã le
asigure hranã, adãposturi, apã curatã, canalizare, electricitate ºi tratament medical civililor, care erau cetãþeni ai Federaþiei Ruse. Cine, dacã nu ei? Unitãþile ruseºti de sprijin
logistic, abia dacã puteau sã facã faþã nevoilor armatei ruse,
lãsând deoparte întreaga populaþie civilã, datoritã cererilor
foarte mari. A fost peste puterile lor, iar civilii au suferit.
Opoziþia cecenã a fost constituitã în principal din gherilã
ºi forþe neregulate, la care s-a adãugat o micã armatã.
Cecenii au condus o apãrare mobilã, ocazionalã. Ei pãstrau
un punct tare pentru o zi ºi altul în ziua urmãtoare. Singura
excepþie a constituit-o Palatul Prezidenþial, din mijlocul
oraºului pe care ei l-au apãrat permanent. De aceea, armata
rusã depozita muniþia ºi alte materiale într-un loc, ca apoi sã

le mute. Rebelii ceceni se mutau în ziua urmãtoare în spatele
trupelor ruseºti. Acest lucru a fãcut foarte dificil de
direcþionat, la timp, sprijinul logistic cãtre zonele critice.
Armata rusã dorea sã fie implicatã într-o luptã liniarã, dar
rebelii ceceni nu i-au lãsat. Unitãþile de logisticã ruseºti nu
au fost pregãtite pentru acest tip de luptã.

Stabilirea structurii logisticii pentru operaþie

Întocmai ca ºi unitãþile luptãtoare, unitãþile de logisticã
au fost repede organizate pentru operaþie fiind adunate din
toatã Rusia. Sistemul de logisticã rusesc se baza pe mobilizare, prin transferul camioanelor ºi al ºoferilor din economia naþionalã cãtre sistemul militar. Multe unitãþi fuseserã
privatizate, iar alte contracte nu mai fuseserã fãcute. Sistemul prevedea ca eºalonul superior sã aprovizioneze urmãtoarele douã eºaloane inferioare. Ofiþerii nu aveau experienþã, dar, în ciuda acestui fapt, planificatorii militari de
logisticã ºi personalul însãrcinat cu transporturile, au fãcut o
treabã foarte bunã. La începutul operaþiei, forþele ºi proviziile au fost transportate pe calea feratã ºi pe calea aerului.
Atâta timp cât Cecenia era parte a Rusiei, organizarea logisticii s-a fãcut pe infrastructura existentã în Districtul Militar
al Caucazului de Nord. Majoritatea facilitãþilor de sprijin,
unitãþile logistice, au fost amplasate în apropierea garnizoanei Mozdok, care era un important nor nod de cale feratã,
iar aeroportul era la aproape 110 kilometri de Groznîi. Serviciul logistic a construit un oraº de 3000 de corturi încãlzite,
114 sãli de mese, duºuri, bãi ºi puncte de spãlare a maºinilor.
De asemenea, ei au adus un tren cu duºuri ºi spãlãtorie.
Transportul se fãcea pe calea feratã ºi pe calea aerului ºi
în scurt timp au putut fi stabilite depozitele ºi punctele de
aprovizionare pe drumul dintre Mozdok ºi Groznîi. Au fost
stabilite trei linii de transport pe cele trei axe de deplasare.

Serviciul de asigurare a hranei

Ca urmare a condiþiilor meteorologice ºi geografice la
începutul operaþiei, planificatorii au decis sã asigure soldaþilor, cu mai mult de 50% din pste raþia zilnicã de hranã.
Aceasta a ajuns la aproape 5000 de calorii ºi includea 300
grame de carne, 50 grame de unt ºi 30 de grame de brânzã.
Pe fiecare axã de deplasare a fost organizatã câte o brutãrie
de campanie. Mai târziu, când aeroportul din nordul oraºului
Groznîi a fost capturat de cãtre ruºi, aceºtia au amplasat trei
brutãrii de campanie cu o capacitate de 18 tone de pâine pe
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zi. Hrana ar fi trebuit sã fie suficientã pentru fiecare soldat.
Totuºi, ruºii au avut probleme cu distribuirea raþiilor
cãtre unitãþile din primul eºalon. Mâncarea era preparatã cu
ajutorul bucãtãriilor de campanie aflate pe trailere, destul de
eficiente. Când terenul din jurul oraºului Groznîi s-a
dezgheþat, datoritã noroiului, aceste trailere nu au mai putut
fi tractate de camioanele ZIL-130 ºi GAZ-66, ci numai de
cãtre camioanele camioanele-cisternã. Cisternele de combustibil nu puteau intra în oraº, atâta timp cât un singur glonþ
ar fi putut arunca în flãcãri vehicolulvehiculul, aºa cã, de
cele mai multe ori, trailerele nu mergeau mai departe de periferiile oraºului. Astfel, hrana era încãrcatã în marmite ºi
transportatã cu maºinile de luptã ale infanteriei, în oraº.
Lipsa utilajelor grele de transport a fost o problemã pe
întreaga duratã a operaþiei.
De multe ori, trupele din poziþiile înaintate trebuiau sã
serveascã hrana rece, care nu asigura necesarul zilnic de
calorii sau vitamine. Astfel, planul iniþial de a asigura 5000
de calorii pe zi s-a dus de râpã, în principal datoritã
mijloacelor de transport inadecvate.

Materiale prioritare

Pe lângã muniþia pentru armamentul uºor de infanterie,
trupele din primul eºalon foloseau o cantitate însemnatã de
grenade de mânã, grenade fumigene, cartuºe incendiare,
proiectile muniþie pentru aruncãtorul de grenade AG-7,
grenade lacrimogene etc. Infanteriºtii din primul eºalon
aveau o nevoie crescândã de cârlige, frânghii, scãri uºoare ºi
echipamente de vedere pe timp de noapte (ruºii foloseau
lanterne montate pe armament).
Aruncãtoarele de bombe au produs cele mai mari pierderi
de ambele pãrþi. Artileria era deseori folositã în tragerile
directe. 1/5 din muniþia de artilerie trasã a fost cu fum sau
fosfor alb. Fumul masca deplasarea trupelor de infanterie, iar
fosforul alb avea ca avantaj (sau dezavantaj) faptul cã era
letal, capabil sã penetreze prin mãºtile contra gazelor ºi mai
mult, nu era supus nici unei convenþii internaþionale.
Apa potabilã a constituit o mare problemã, iar
aprovizionarea s-a fãcut anevoios. Tratamentul individual
dura prea mult, dovedindu-se ineficient. Lupta solicitã apã,
iar soldaþii au bãut ce au gãsit, rezultatul fiind îmbolnãvirea
cu hepatitã ºi holerã.
Pe timpul luptei, ruºii au folosit mai mult de 200 200.000
de tone de combustibil. Capturarea depozitelor de carburanþi
ale cecenilor, s-a dovedit a fi de mare ajutor, dar problema,
ca în toate celelalte cazuri, a fost aprovizionarea unitãþilor de
pe linia frontului.
(continuare în numãrul viitor)
Locotenent-colonel Marius POTÂRNICHE

Abramsurile americane cad victime
vânãtorilor de tancuri irakieni

Potrivit ediþiei electronice a cotidianului “USA Today” din 30 martie, tancurile americane Abrams – care au fost construite pe timpul Rãzboiului Rece
pentru a face faþã celor mai bune tancuri sovietice – “au fost fãcute knock out”
fiind surprinse de mult mai puþin evoluatele muniþii antitanc irakiene, printre
care se numãrã ºi grenadele antitanc trase cu AG-7.
Publicaþia citatã aminteºte cã, pe tot timpul Rãzboiului din Golf din 1991,
au fost pierdute doar 18 tancuri Abrams ºi nu a fost ucis nici un soldat. Dar,
începând cu invazia din Irak din martie 2003, când tancurile au fost introduse
în luptã împotriva insurgenþilor ce au opus o rezistenþã deosebit de violentã, 80
dintre ele au fost deteriorate
atât de rãu, încât au trebuit sã
fie trimise în SUA pentru a fi
repuse în funcþiune.
“USA Today” scrie,
citând “ Army’s Armor Center” din Fort Knox, Kentucky, cã cel puþin cinci soldaþi au fost uciºi în tanc,
atunci când au cãlcat pe mine
plantate pe drumuri. În timp
ce alþi 10 au fost uciºi, fiind
parþial expuºi pe timpul mersului, deoarece circulau cu
trapele de acces ridicate.
Totuºi, precizeazã aceeaºi
sursã, pierderile au fost
minore per total autovehicule, în ciuda faptului cã
Abramsurile erau þintele
preferate ale focului inamic.
Astfel, 70% din cele peste
1.000 de tancuri folosite de americani în Irak au fost lovite de muniþia inamicã,
însã au scãpat cu avarii minore.
Cotidianul amintit precizeazã cã Armata americanã nu a dat detalii despre
numãrul tancurilor deteriorate de cãtre insurgenþi, ca nu cumva sã ofere
“indicii” inamicului. “Suntem foarte prevãzãtori în ceea ce priveºte managementul acestui tip de informaþii”, a spus Jan Finegan, purtãtorul de cuvânt al
Army Materiel Command.
Comandanþii de subunitãþi ºi unitãþi spun cã nu este de mirare cã tancurile
au fost avariate într-un numãr atât de mare deoarece au fost intens folosite,

ceea ce i-a determinat pe insurgenþi sã încerce sã le distrugã. “Orice inamic
încearcã sã gãseascã punctul vulnerabil al tancului ºi sã ne loveascã acolo”, a
precizat colonelul Russ Gold, care a comandat brigada de blindate în Irak ºi
acum este ºeful Centrului de Blindate din Statele Unite.
Datoritã faptului cã a fost conceput pentru a se lupta cu alte tancuri,
Abramsul are cel mai gros blindaj în partea din faþã. Dar, în oraºele irakiene,
insurgenþii se strecoarã în spate sau se urcã pe tanc, unde plaseazã minele. O
tacticã favoritã, precizeazã “USA Today”, este folosirea bombelor telecomandate, plasate pe comunicaþii, pe care insurgenþii cautã sã le detoneze atunci
când tancul trece pe deasupra lor. Insurgenþii
trag asupra blindatelor
cu rachete antitanc, cu
grenade de AG, cu
bombe de aruncãtor ºi
cu artileria antitanc,
þintind, de fiecare datã,
locul cel mai vulnerabil:
partea din spate, unde
este amplasat motorul.
“Este o luptã murdarã”, se spune într-un
articol din “Armor”
(revista oficialã a armei
tancuri din Armata
americanã) scris de cãtre
un grup de ofiþeri sub
conducerea generalului
maior Peter Chiarelli,
din Divizia 1 Blindate
Uºoare. “Trebuie sã fim
foarte atenþi cu eliminarea sau reducerea ... blindatelor grele” în procesul de
modernizare a armatei, atrag atenþia ofiþerii, argumentând cã rolul lor este crucial împotriva “armelor puþin evoluate dar eficace” ale insurgenþilor.
Constructorii sunt de pãrere cã cele mai multe dintre cutiile blindate deteriorate ale tancurilor pot fi reconstruite ºi retrimise în luptã la un moment dat.
Pânã atunci, Armata îºi modernizeazã tancurile Abrams, în acest proces fiind
incluse ºi soluþii pentru o mai bunã protecþie a compartimentului energetic.
Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE

Se modernizeazã
încã 16 aparate
de zbor
IAR Ghimbav va preda Ministerului Apãrãrii Naþionale al 25-lea
elicopter IAR 330 Puma SOCAT,
ca parte din “Programul de modernizare IAR 330 Puma cu sistemul SOCAT”. Odatã cu predarea
acestui elicopter, va începe un nou
program de modernizare a 16 elicoptere IAR 330 Puma în varianta
de transport NATO.
Modernizarea elicopterelor
cu sistemul SOCAT presupune
achiziþia unui pachet logistic
complet ºi staþii la sol pentru
operare ºi suport. Acestea vor trebui sã asigure interoperabilitatea
cu sistemele NATO, astfel încât
elicopterele sã poatã îndeplini
misiuni de lupta antitanc, de
cercetare a câmpului de luptã ºi
de transmitere a datelor de cercetare. La acestea se adaugã misiuni de cãutare, salvare, recuperare, pe timp de zi ºi de noapte, la
joasã înãlþime ºi în orice condiþii
meteorologice. Programul începe
în aceastã lunã ºi va cuprinde
modernizarea a 16 aparate de
zbor de tip SOCAT NATO pentru
dotarea forþelor aeriene române,
alte douã aparate, de tip SOCAT
NAVAL urmând sa ajungã la Fregatele “Regele Ferdinand” si
“Regina Maria”, care au fost
cumpãrate de forþele maritime
române. IAR mai are în derulare
un contract cu armata Emiratelor
Arabe Unite, care prevede
livrarea, pânã în 2007, a 25 de
elicoptere Puma. (D.A.)
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10 iunie, ziua paraºutiºtilor militari

O istorie scrisã în cinci timpi

Noi militarii, prin
natura atribuþiilor, suntem obligaþi sã consemnãm totul pe hârtie, atât
pentru acoperirea judiciarã a acþiunilor ºi
ordinelor, cât ºi pentru
memoria istoriei. Ce ar fi sã facem o reprezentare graficã a
evoluþiei Trupelor de Paraºutiºti în Armata României?
Cu siguranþã cã ar lua forma Golgotei pe care paraºutiºtii o
urcã, având cordul în mânã ºi povara viitorului în spate. Oare am
zis bine evoluþie? Am sã o numesc cinic ºi rece „evoluþie involutivã”.
Totul a început în 1941 ºi aº vrea sã nu se termine niciodatã. În
funcþie de sensul evenimentelor, intensitatea acestora, interesele
strategice ºi puterea financiarã a þãrii, paraºutiºtii militari români
au trãit varii procese organizatorice, fiinþând de la companie, la
comandament de armã, iar timpul, marele opozant al omului, s-a
scurs uneori favorabil, alteori nefavorabil lor.
TIMPUL NUMÃRUL 1
În iunie 1941, generalul Ion Antonescu a decretat înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de infanterie aerianã, în cadrul Aeronauticii Militare. Decretul-Lege prevedea ca Infanteria Aerianã sã
cuprindã unitãþi de infanterie transportatã ºi unitãþi de paraºutiºti, organizate pe companii, batalioane ºi regimente, din cadrul Aeronauticii
Militare. Decretul-Lege a intrat în vigoare la 10 iunie 1941, datã ce
marcheazã ziua de naºtere a paraºutismului militar din România.
La începutul anului 1942, mareºalul Antonescu a ordonat Statului
Major al Aerului organizarea unui batalion de paraºutiºti. Astfel, la 30
martie 1942, compania de paraºutiºti, comandatã de locotenentul
paraºutist ªtefan ªoverth, ia denumirea de Compania a 8-a Paraºutiºti,
iar la 31 martie acelaºi an, a luat fiinþã Compania a 9-a Paraºutiºti, al
cãrei comandant a fost numit locotenentul paraºutist Mihai Þanþu. Cele
douã companii s-au constituit, în iunie 1942, în Batalionul 4
Paraºutiºti, subordonat Flotilei 1 Aerostaþie. Din octombrie 1943 ºi
pânã la desfiinþare, comanda batalionului a fost asiguratã de coman-

dorul Teodor Dobre.
Pregãtirea ºi dotarea militarilor paraºutiºti erau unele de excepþie.
Concepþia de instruire era preponderent asemãnãtoare cu aceea a

paraºutiºtilor germani, iar armamentul ºi tehnica de luptã ºi transport
erau, de asemenea, de provenienþã germanã.
Acest prim timp al istoriei a culminat cu acþiunile desfãºurate în
august 1944 pentru eliberarea pãrþii de nord a Capitalei, prin cucerirea
aerodromurilor Bãneasa, Pipera, Boteni ºi încheindu-se parþial, la 3
decembrie 1944, când Batalionul de paraºutiºti s-a transformat în Batalionul 5 Pazã, ºi definitiv, la 1 martie 1945, când în „conformitate cu
adresa Comisiei Aliate de Control în România”, nr.466 din 28 februarie 1945 ”, Batalionul 5 Pazã s-a desfiinþat.
Astãzi, în holul central al Aerogãrii Bãneasa, stã mãrturie o placã de
marmurã inscripþionatã cu numele a 19 eroi paraºutiºti cãzuþi la datorie
în august 1944, pentru apãrarea „porþilor albastre” ale Capitalei.

TIMPUL NUMÃRUL 2
La 29.11.1950, în garnizoana Tecuci, ia fiinþã un batalion de
paraºutiºti care, la 06.02.1951, se dislocã la Botoºani de unde, la
25.11.1951, se mutã la Buzãu. Pe data de 17.04.1952, conform statului
de organizare nr.12/200, unitatea ia denumirea de Batalionul 597
Paraºutiºti (comandant de batalion – girant – cãpitanul Grigore Baºtan).
În septembrie 1952, batalionul se desfiinþeazã, luând fiinþã Regimentul 246 Paraºutiºti (comandant maior Grigore Baºtan).
Timp de 30 de ani (1950-1980), în Armata Românã, a fluturat un
singur Drapel de Luptã al unei unitãþi de paraºutiºti care, începând cu
anul 1974, a fost inscripþionat cu un nume atât de drag oricãrui
paraºutist ºi menþionat în memoratoarele din armatele altor þãri : Regimentul 60 Paraºutiºþi „Bãneasa-Otopeni”.
TIMPUL NUMÃRUL 3
În 1980, conducerea politico-militarã a þãrii ia decizia înfiinþãrii a
încã trei regimente de paraºutiºti organizate identic ºi dislocate în garnizoanele Caracal, Boteni ºi Câmpia Turzii.
Timp de 10 ani, aceste unitãþi au constituit o formidabilã forþã
aeropurtatã a armatei, capabilã în orice moment sã rãspundã nevoilor
apãrãrii naþionale ºi alianþei de atunci. Deplasarea forþelor pe calea
aerului se putea realiza cu un regiment de aviaþie de transport, în valuri
succesive ºi pe durate variabile, în funcþie de cerinþele misiunilor.
Dotarea paraºutiºtilor era în pas cu cerinþele vremii, dupã standardele specifice alianþei ºi armatei române, existând posibilitatea
paraºutãrii întregului personal ºi armamentului greu de infanterie. Cele
patru unitãþi erau subordonate, la pace, Comandamentului Aviaþiei Militare iar, la campanie, intrau fiecare în subordinea unei armate de arme
întrunite.
TIMPUL NUMÃRUL 4
Perioada post revoluþionarã a modificat esenþial configuraþia Trupelor de Paraºutiºti, astfel încât sfârºitul anului 1990 ºi începutul anului
1991 sunt marcate de existenþa a trei brigãzi de paraºutiºti ºi un centru
de instrucþie, toate sub comanda unui Inspectorat General al Trupelor de
Paraºutiºti, denumit ulterior Comandamentul Trupelor de Paraºutiºti.
Dupã 1997, schimbarea mediului general de securitate a determinat
mutaþii profunde în concepþia de întrebuinþare a armatei, care au antrenat, totodatã, importante reduceri ale forþelor chemate sã o punã în practicã.
Astfel, începând cu anul 1998, au fost desfiinþate succesiv comandamentele Brigãzilor 3 Paraºutiºti, 1 Paraºutiºti ºi toate batalioanele de
operaþii speciale. Comandamentul Trupelor de Paraºutiºti ºi-a încetat
existenþa la sfârºitul anului 2002, autoritatea de conducere a ceea ce

mai reprezentau, începând cu acel an, Trupele de Paraºutiºti, revenind
Statului Major al Forþelor Terestre.
Începutul anului 2005 a fost marcat vizibil de alte desfiinþãri:
Brigada 2 Paraºutiºti, Batalionul 62 Paraºutiºti, care aduc ºi o notã de
optimism prin integrarea într-o singurã ºcoalã de aplicaþie a ceea ce
reprezintã pregãtirea forþelor pentru operaþiile speciale.
TIMPUL NUMÃRUL 5
Se pare cã viitorul aparþine unei singure unitãþi de paraºutiºti, de
valoare batalion. O brigadã ar fi fost prea mult, spun strategii.
Paradoxal, dupã atâtea desfiinþãri, numãrul purtãtorilor de beretã
bordo nu a scãzut. O poartã mulþi militari care în viaþa lor nu au atins
cu mâna o voalurã de paraºutã ºi pentru care niciodatã nu s-a intonat
Imnul Naþional la festivitatea înmânãrii insignei, brevetului ºi beretei.
De fapt, ca sã fim raþionali ºi drepþi, nu putem rãmâne încremeniþi
în trecut. Totul se transformã, se adapteazã, iar fluiditatea sistemelor
este o cerinþã esenþialã ºi beneficã.
Se spune despre paraºutiºti cã sunt neînfricaþi. Unui paraºutist trebuie sã-i fie fricã doar de Dumnezeu, care îl ocroteºte, ºi de Neam, pe
care îl serveºte. Ceilalþi nu conteazã.
La mulþi ani paraºutiºti ºi vânt din faþã!
Colonel Costel ANIÞA

5 iunie - Ziua Mediului

Pledoarie pentru o lume mai curatã

Mediul este tot ceea ce ne înconjoarã, locul
unde trãim. De calitatea sa depinde ºi calitatea
vieþii noastre, a tuturor. De aici, rezultã importanþa care se acordã pe plan internaþional ºi
naþional problemelor de protecþie a mediului.
La Conferinþa de la Stocholm, din 5-6 iunie
1972, la care au participat 114 state, s-a hotãrât
ca ziua de 5 iunie sã fie consideratã Ziua Mediului. Tot atunci, s-au stabilit 26 de principii
privind drepturi ºi obligaþii ale statelor pe linia
protecþiei mediului.
Parte activã a vieþii internaþionale, România
a adoptat, în 1995, Legea protecþiei mediului,
care reglementeazã pe plan naþional aceastã
activitate.
Armata Românã, parte integrantã a societãþii noastre, are preocupãri majore pe linia
protecþiei mediului. Ministrul apãrãrii naþionale
a emis, în anul 2001, “Declaraþia–angajament
privind politica de mediu în domeniul militar” .
Conform acesteia, îndeplinirea misiunilor
armatei se va realiza în consens cu grija faþã de
protejarea mediului, acþionând pentru minimizarea efectelor negative cauzate acestuia de
activitãþile militare. Exceptarea armatei de la
legislaþia de mediu se va face numai când acest

lucru este esenþial pentru menþinerea capacitãþii
operaþionale.
Principiile care guverneazã politica de
mediu în M.Ap.N. sunt: conservarea ºi
îmbunãtãþirea condiþiilor de sãnãtate a personalului armatei, “dezvoltarea durabilã”, asumatã
ºi prin “Strategia de protecþie a mediului în Armata
României”; conservarea
calitãþii factorilor de mediu
ºi a biodiversitãþii. “Poluatorul plãteºte”, este, de
asemenea un mod de constrângere pentru prezervarea mediului ambiant.
Personalul militar contribuie, prin activitãþile pe
care le desfãºoarã în teren,
la poluarea mediului .
Punctele cele mai vulnerabile de poluare a
mediului le constituie deplasarea tehnicii militare, în acest sens recomandându-se
deplasarea doar pe drumuri amenajate. Traversarea cursurilor de apã se va face, pe cât posibil, pe poduri sau prin locuri amenajate iar, în

ceea ce priveºte camuflarea tehnicii, aceastã
operaþiune se va face doar cu plasele de camuflaj ºi nu folosind crengi rupte din copaci. În
privinþa amenajãrilor genistice, trebuie reþinut
cã nu se sapã adãposturi în apropierea copacilor

ºi nu se distruge spaþiul verde. La alimentarea
cu CL se vor folosi dispozitive speciale pentru
prevenirea scurgerilor, iar dacã scurgerea s-a
produs, se folosesc substanþe absorbante ºi
tãviþe colectoare. O altã activitate posibil poluantã este mentenanþa, de aceea locurile desti-

nate pentru astfel de lucrãri trebuie astfel amenajate pentru a evita poluarea. Tot aici se poate
aminti cã zgomotul ºi fumul produs de tehnicã,
de armament ºi de mijloacele de marcare a
focului au un impact negativ asupra faunei.
În încheiere, insistãm asupra strângerii
deºeurilor rãmase – aceasta fiind dealtfel ºi o
activitate ce dovedeºte bunul-simþ civic al participanþilor – ºi, în funcþie de natura lor, se
predau la depozit sau se aruncã în locurile special amenajate. Tot în locuri special amenajate
se spalã ºi tehnica militarã, astfel încât apa
folositã sã poatã fi reciclatã.
Reamintim cã este necesar acordul proprietarilor ºi sprijinul lor în cazul desfãºurãrii
activitãþii pe terenuri care nu sunt ale armatei,
armata, la rândul ei, având nevoie de sprijinul
comunitãþii.
Lasã locurile folosite aºa cum þi-ai dori sã le
gãseºti !
PROTEJEAZÃ TERRA DE ALTE
DEZASTRE! ANTRENEAZÃ-TE PE O
PLANETÃ VERDE!
Maior ing. ªtefan MOLDOVAN
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Batalionul 33 Vânãtori de Munte

Operaþionalizare (ºi) prin schimbarea
mentalitãþii de luptãtor

entru o localitate, aºa cum este Curtea de Argeº, unde
economia se bazeazã mai mult pe turism – ºi acela
aproape de limita de subzistenþã – existenþa unei unitãþi
militare poate fi consideratã, cel puþin pentru populaþia din zonã,
ca fiind o adevãratã manã cereascã. Iar dacã mai existã ºi ºansa
ca aceasta sã facã parte dintre structurile care “vor rãmâne”, oferta de forþã de muncã din zonã devine semnificativã.

P

“În 2003, la înfiinþarea Batalionului 33 Vânãtori de Munte,
numãrul candidaþilor care s-au prezentat pentru a concura pe posturile de militari angajaþi pe bazã de contract a fost destul de mare.
Chiar puþin peste aºteptãrile noastre” îºi aminteºte cãpitanul Stelian
PÃUN din cadrul compartimentului instrucþie al unitãþii. “De aceea
a fost destul de dificil sã facem o selecþie riguroasã ºi sã îi alegem
pe cei mai buni dintre cei buni. Selecþia s-a produs însã în mod natural, pe parcursul celor doi ani care au trecut. Cei care nu au putut
face faþã cerinþelor, care sunt din ce în ce mai ridicate, au plecat ºi,
aºa cum era normal, s-au prezentat alþi candidaþi pentru angajarea pe
posturi. Consider cã este un lucru benefic pentru unitate, deoarece
nou-veniþii au înþeles rolul ºi misiunea pe care o au de îndeplinit,
sunt conºtienþi de ceea ce se aºteaptã din partea
lor”.
Un rol ºi aºteptãri care par a fi percepute
corect pânã la nivelul “de bazã”, la individ. Astfel, caporalul Constantin MIU, angajat în unitate din 2003 pe funcþia de puºcaº lunetist, a
fost atras, în primul rând de “posibilitatea de a
urma o carierã militarã ºi, de ce sã nu o spun, de
siguranþa serviciului ºi salariul atractiv”. A participat, pânã acum, la aproape toate taberele de
instrucþie ºi la toate aplicaþiile, fiind, îndeosebi
atras de schi ºi de alpinism. “Aplicaþia de anul
trecut din Ciucaº mi-a plãcut cel mai mult, pentru cã a fost foarte apropiatã de realitate. În
plus, ne-am putut face ºi o autoevaluare, ca sã
vedem cum stãm cu condiþia fizicã ºi cu
pregãtirea de specialitate”.
Potrivit locotenentului Eusebiu TUDOROIU, din compartimentul personal al unitãþii,
media de vârstã la militarii angajaþi pe bazã de
contract se situeazã în jurul a 24-25 de ani.
“Toþi au liceul, pentru cã aºa sunt cerinþele, iar
unii dintre ei au ºcoli profesionale ºi
postliceale. De curând s-a angajat ºi unul cu
studii superioare, a terminat seminarul teologic”. În rândul militarilor angajaþi cu contract
existã preocuparea pentru a intra în corpul subofiþerilor, pe filiera indirectã, marea majoritate
a absolvenþilor revenind în unitate, ca subofiþeri. “Cererile pentru
filiera indirectã sunt foarte mari” explicã locotenentul TUDOROIU.
“Anual dau examen în jur de 30-40 ºi, în ultimii ani, cam trei sferturi din ei au luat examenul de admitere”.
Cãpitanul Ovidiu HEPENEÞ este comandantul unei companii
de vânãtori de munte ºi are suficientã vechime în unitate pentru a
face unele comparaþii, deoarece a prins unitatea ºi când avea statut
de bazã de instrucþie ºi acum, când este în curs de operaþionalizare.
“Este o deosebire mare, deoarece înainte ne bazam cel mai mult pe
militari în termen iar acum avem, marea majoritate, militari angajaþi. Or cu ei se discutã la un alt nivel: au armata fãcutã ºi au în faþã
o carierã militarã”. Cu toate acestea, menþiona cãpitanul HEPENEÞ,
chiar ºi în aceste condiþii “mai sunt oameni cu carenþe în educaþie”
ºi în modul în care înþeleg sã îºi desfãºoare activitatea, fiind necesar
“sã îi mai tragi de mânecã pe câte unii ºi sã le aminteºti cã sunt într-o
instituþie militarã”. Unii dintre ei au mai lucrat în viaþa civilã ºi s-au
adaptat mai greu la specificul militar. “Le-a trebuit ceva timp sã
înþeleagã cã aici este a doua familie, pentru cã numai aºa putem sã
ne îndeplinim obiectivele pe care le avem. Va veni vremea sã
plecãm în teatrele de operaþii ºi acolo nu mai este glumã”. referitor
la acest subiect, cãpitanul Ovidiu HEPENEÞ este cât se poate de
realist, “pentru cã vedem bine ce este acolo ºi cu ce se lasã”. De
aceea, cautã sã îºi ancoreze subordonaþii cât mai bine în realitatea
teatrului de operaþii, unde, dacã vor ajunge acolo, sunt hotãrâþi sã îºi
vândã bine marfa: “Sã ne îndeplinim misiunile cu profesionalism ºi
fãrã pierderi”. Or, dupã cum constata dumnealui, “ei cred cã acolo
este cu totul altceva”, privind misiunea mai ales sub aspectul unor
solde mai consistente. “De aceea, consider cã încã mai avem de
lucrat, pentru cã, în mintea multora este numai soare ºi palmieri. Or,
dacã acolo ai de pregãtit o misiune, nu este de joacã. În definitiv este
o stare de rãzboi ºi trebuie tratatã ca atare”.
Cu aceeaºi seriozitate este tratatã problema ºi de la nivelul conducerii unitãþii, care, potrivit cãpitanului Stelian PÃUN, urmãreºte
conceperea scenariilor, în pregãtirea subunitãþilor, “cât mai concret,
cât mai simplu ºi mai adaptat la realitatea câmpului de luptã”. Pentru realizarea acestui scop, s-a folosit ºi experienþa acumulatã în
diverse teatre de operaþii de cãtre cadrele militare care au participat
la aºa ceva, el însuºi îndeplinind o misiune, anul trecut, în Afganistan. “I-am pus în faþa unor situaþii noi, prin surprindere, pentru a
le urmãri reacþiile. La aceastã etapã urmãrim ca reacþia lor sã fie cât
mai promptã, cât mai eficace. La etapa pluton deja lucrurile capãtã
amploare ºi, cel puþin la o primã evaluare, începe sã se schimbe atitudinea privind rolul ºi misiunea luptãtorului în cadrul subunitãþii”.
De altfel, ºeful instrucþiei, maiorul Nicuºor VÃRZARU, este
conºtient de rolul de bazã pe care îl are subunitatea în existenþa
batalionului. Pentru cã, “dacã nu merge instrucþia la pluton, putem

sã muncim noi aici 24 de ore pe zi, pentru cã tot nu obþinem rezultate”. Iar, dupã cum spunea, acestea au început sã fie sesizabile,
pornind de la cele mai simple elemente: “cum se miºcã militarii prin
cazarmã, cum raporteazã atunci când sunt întrebaþi”. De aceea, pentru o instrucþie
eficientã,
acþioneazã în
vederea responsabilizãrii
comandanþilor
de subunitãþi,
pânã la nivel
grupã fiindcã
“trebuie sã li se
cearã
încadrarea în standardele de pregãtire actuale,
de la comandantul de gru-

pã, la cel de pluton ºi companie.
Acolo unde se face, efectiv,
instrucþia. Noi, când venim în
control, având viziunea de ansamblu, putem constata anumite deficienþe, luãm unele mãsuri ºi apoi
verificãm dacã s-au remediat”.
Lucrurile par sã se miºte în
direcþia bunã, cu atât mai mult cu
cât – sesiza acest lucru ºi maiorul
Nicuºor VÃRZARU – se lucreazã
mult mai bine cu militarii angajaþi, diferenþele fiind “fantastice”,
începând cu etapa de instrucþie la
soldat”. Spre deosebire de anii
anteriori – fie ca batalion, când
instrucþia se desfãºoarã pe cicluri,
fie ca bazã de instrucþie, când se
fãcea numai instrucþia de bazã –
acum, cu militarii angajaþi, chiar
dacã instrucþia se face tot pe
etape, se deruleazã mai rapid.
“Pentru etapa individualã am acordat, anul acesta, 2 sãptãmâni”
exemplifica maiorul VÃRZARU, continuând apoi cu etapa grupã,
cãreia i s-a acordat “o lunã ºi jumãtate, douã luni ºi jumãtate pentru
pluton” mergând astfel pânã la sfârºitul anului când, luna decembrie
este consideratã lunã de trecere ºi este planificat ºi exerciþiul de simulare.
Se pune întrebarea dacã, în condiþiile în care unitatea este
încadratã numai cu profesioniºti, etapa individualã îºi mai gãseºte
rostul. “Sunt activitãþi care se pot desfãºura numai în aceastã etapã”
explicã maiorul VÃRZARU. “Aruncarea grenadelor de mânã de
rãzboi, ºedinþele de tragere pentru reglarea armamentului, confecþionarea unei amorse de trotil ºi aprinderea ei sau verificarea

mãºtii contra gazelor în atmosferã contaminatã, sunt activitãþi care
se desfãºoarã numai în etapa individualã”. Acestea se executã într-o
perioadã scurtã de timp pentru cã, fiind militari profesioniºti, nu mai
sunt necesare ºedinþele pregãtitoare. “Când se pleacã la tragere, se
face numai o ºedinþã de antrenament, în care se reamintesc ºi
mãsurile de siguranþã în poligon”.
“Aceasta este operaþionalizarea acþionalã, cu cele patru etape
mari. Avem evaluãri la sfârºitul fiecãrei etape, vrem sã obþinem la

toate calificativul «instruit», dar este greu. ªi aceasta pentru cã nu
este finalizatã asigurarea cu materiale (la 23 martie a.c. n.red.). Nu
sunt operative toate TAB-urile; sunt cam trei pe companie, însã nu
toate la acelaºi pluton. Or, fiecare grupã ar trebui sã facã instrucþie
la transportorul sãu, sã îl
cunoascã ºi sã plece cu el la misiune. Vom începe aplicaþiile tactice cu trageri de luptã (FTX) ºi
ar fi normal ca fiecare pluton sã
aibã câte trei transportoare”. Sau gãsit “soluþii de avarie”:
fiecare companie are, pentru
douã zile, câte 9 TAB-uri pentru
ca, atunci când se pleacã la
instrucþie, la plutoanele sã fie
câte trei transportoare. Dar mecanicii conductori sunt de la alte
companii ºi, dupã cum spunea
maiorul Nicuºor VÃRZARU
“aici trebuie sã atingi ºi conducerea subinitãþii... Dar, acestea
sunt condiþiile”.
Condiþii pe care ºeful logisticii batalionului, maiorul Ovidiu MICA le expune cu claritate,
pe procente, constatând cã
“principalele categorii de tehnicã, echipamente, muniþie, CL ºi
materiale de toate categoriile sunt asigurate în proporþie de 90%”.
Problemele cu tehnica de luptã se datoreazã faptului cã a fost preluatã într-o stare tehnicã necorespunzãtoare de la unitãþi care se desfiinþau, iar batalionul încearcã sã remedieze situaþia prin “trimiterea
lor la reparat în unitãþi specializate”.
Greutãþile în activitatea de susþinere logisticã sunt legate, potrivit maiorului MICA, de “lipsa fondurilor dupã ce s-a aprobat bugetul pe 2005”, care se constituie într-o “piedicã majorã în
desfãºurarea normalã a activitãþilor”. O altã greutate este “repararea
greoaie a tehnicii de luptã” trimise în unitãþile de mentenanþã, la
care se mai adãugau, la acea datã, deficitul de baterii de acumulatoare pentru aproape un sfert din tehnica de luptã, a anvelopelor, a
prelatelor ºi a “pieselor de schimb de strictã necesitate pentru
reparaþiile de nivel 1 care se executã în unitatea noastrã”.
O problemã identificatã de altfel ºi de ºeful de stat major al
batalionului, domnul maior Dumitru MARINESCU. “Problema
mare – spunea dumnealui la acea datã – este cã nu mai putem sã ne
asigurãm mentenanþa, deoarece unitatea nu mai are decât grupele de
întreþinere tehnicã, încadrate, potrivit statului de organizare, cu
foarte puþini oameni. De altfel nici nu mai avem voie sã facem
reparaþiile majore ºi, oricum, nici nu am mai putea. Chiar dacã mai
avem specialiºti, nu mai avem piese de schimb”. Pentru aceasta,
tehnica (mai ales cea din domeniul BAT) se trimite la reparat unde,
cum spunea maiorul Ovidiu MICA, se reparã cu greutate.
“ªtim cã efortul cel mai mare se canalizeazã spre Batalionul 21
Vânãtori de Munte, pentru cã ei trebuie sã fie operaþionali la
sfârºitul anului” spunea maiorul MARINESCU adãugând cã “probabil, cfãtre sfârºitul anului acestuia vom intra ºi noi puternic pe
activitãþile de mentenanþã cu tehnica pe care o avem neoperativã. De
fapt, toatã tehnica trebuie «luatã la mânã» ºi verificatã”.
Pânã atunci, pentru a rãmâne tot pe domeniul logistic, unitatea
încearcã sã îmbunãtãþeascã condiþiile de viaþã din cazarmã. O
cazarmã în care, potrivit maiorului MARINESCU, nu s-au mai fãcut
investiþii majore de zece ani. “Singura mare
investiþie din ultimii ani a fost introducerea
încãlzirii centrale la cãminul de garnizoanã”
în timp ce, dupã cum spunea dumnealui, este
nevoie de o reparaþie capitalã la majoritatea
infrastructurii. “Plecând de la modernizarea
spãlãtoarelor ºi montarea cabinelor pentru
duºuri ca, dupã o zi de instrucþie, militarul sã
se poatã spãla înainte de a pleca acasã. Este
necesar, de asemenea, sã creãm spaþii de odihnã adecvate pentru militarii de serviciu la
subunitatea de intervenþie”. La aceasta se
mai adaugã ºi “aspectul exterior” al clãdirilor, cu tencuiala coºcovitã, tâmplãria de
lemn uscatã ce nu mai asigurã etanºeitatea
încãperilor, centrala termicã de model vechi,
pe gaz metan, cu cazane mari ºi randament
scãzut. “Tot ceea ce se menþine aici se face
cu cât mai multã muncã ºi cu cât mai puþini
bani”.
Cu toate acestea pregãtirea pentru operaþionalizare îºi urmeazã cursul, chiar dacã
termenul fixat cãtre sfârºitul anului viitor
pare a fi unul destul de lejer. “Anul acesta
unitatea va avea o evaluare intermediarã de
cãtre o comisie a eºaloanelor superioare.
Pânã atunci, batalionul trece prin toate etapele de instruire colectivã:
am terminat cu etapa grupã – 70% au primit calificativul «instruit»
– am început-o pe cea de pluton iar din luna aprilie vor trece la executarea exerciþiilor tactice fãrã trageri de luptã. Vom avea apoi etapa
companie iar în octombrie batalionul va participa la o aplicaþie tacticã într-o zonã muntoasã”.
Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE
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Palatul Cercului Militar Naþional

Culori de varã
Pentru cea de a doua jumãtate a lunii iunie, Cercul Militar Naþional va expune, în perioada 20 iunie - 3 iulie,
tablourile artiºtilor plastici ªerban Petre, la sala Rondã, ºi
Atena Corlãþeanu, la sala Foaier.
Pasionaþilor de numismaticã li se rezervã o surprizã pentru sfârºitul lunii. Clubul de numismaticã al Cercului Militar
Naþional organizeazã, în perioada 11-19 iunie, în foaierul sãlii
de spectacole, expoziþia de medalisticã “Eminescu — 15
iunie”
Activitãþile din luna iunie se vor încheia pe în data de 26,
de ziua Drapelului naþional, când Garnizoana Bucureºti va
organiza ceremonia publicã de înãlþare a drapelului României
în Piaþa Tricolorului (esplanada din faþa Palatului Cercului
Militar Naþional).
(D.A.)

Cercul Militar Ploieºti

De Ziua Eroilor

Activitãþile la Cercul Militar din Ploieºti au început din
prima zi a lui iunie, cu un recital pe care elevii de la Liceul de
Mizicã ºi Arte Plastice din localitatea l-au pregãtit pentru
colegii lor mai mici. Totuºi, una dintre cele mai importante sãrbãtori din luna aceasta rãmâne Ziua Eroilor, pentru care, instituþia prahoveanã a organizat, în colaborare cu Muzeul Judeþean
de Istorie ºi Arheologie, mai multe activitãþi culturale.
Directorul Cercului Militar prahovean, domnul Vasile
SIMION, a informat cã miercuri, 8 iunie, s-a desfãºurat un simpozion cu tema “Eroi au fost, eroi sunt încã” la care ºi-a adus
contribuþia, împreunã cu Muzeul de Istorie, ºi filiala prahoveanã a Asociaþiei Naþionale “Cultul eroilor”. Au prezentat
expuneri pe aceastã temã colonel (r) Constantin CHIPÃR ºi
colonel (r) Aurel PANAIT.
Conferenþiarul universitar dr.
Gavriil PREDA (de asemenea,
colonel în rezervã) ºi-a
prezentat, cu aceastã ocazie,
volumul “Jertfele prahovenilor – monumente de recunoºtinþã”. Un concert de promenadã, susþinut în parcul
Bisericii Înãlþarea Domnului din localitate, de orchestra de
suflãtori a garnizoanei Ploieºti, a încheiat manifestãrile din
data de 9 iunie, dedicate Zilei Eroilor.
Concertul oferit ploieºtenilor de tinerele talente prahovene,
organizat pe 14 la Muzeul de Istorie, la care ºi-a adus contribuþia, potrivit domnului SIMION, ºi Cercul Militar cãruia i se
adaugã simpozionul cu tema “Zbor cãtre ceruri” organizat pe
17, de Ziua Aviaþiei – unde invitatã de onoare a fost prima
femeie paraºutist din România, Elena BARAC – la care au
colaborat Consiliul Judeþean Prahova ºi filiala prahoveanã a
Asociaþiei Naþionale “Cultul eroilor”, va încheia o lunã destul
de densã din punct de vedere cultural.
(D.A.)

Cartea din vitrinã

Clienþii lu’ tanti Varvara

Pentru neobositul falsificator al istoriei, care a fost regimul
comunist, piatra de încercare s-a dovedit a fi propriul sãu trecut. Stãpân absolut pe documente ºi pe conºtiinþele martorilor,
PCR a fost în cele din urmã incapabil sã-ºi scrie propria istorie; mai precis, a rescris-o de atâtea ori încât aceasta devenise
un simplu joc de puzzle în care conturul pieselor se modifica
de la un an la altul pânã la indistincþie. Cu bine cunoscuta
sagacitate a cercetãtorului, dublatã de un recunoscut talent de
romancier, Stelian Tãnase abordeazã în “Clienþii lu’ Tanti Varvara” (“tanti Varvara” e numele dat Siguranþei în jargonul militanþilor) tocmai perioada tulbure de la începutul miºcãrii
comuniste din România, urmãrind sã despartã apele, sã
desluºeascã realitãþile ascunse sub înveliºul miturilor. ªi o face
sub forma unei galerii de portrete,
bazate pe marturii din epocã ºi pe
dosarele întocmite de Siguranþã
unor militanþi aflaþi în fruntea
miºcãrii: de la Christian Racovski
ºi Panait Istrati pânã la Lucreþiu
Pãtrãºcanu ºi Belu Zilber, între
care se þese un adevãrat pãienjeniº
de relaþii, amintind de clanurile
mafiote.
Stelian Tãnase s-a nãscut în
1952, la Bucuresti. A absolvit Facultatea de Filozofie din Bucureºti
în 1977, ºi este doctor în sociologie politicã din 1996. Predã
ºtiinþe politice la Universitatea bucureºteanã. A debutat ca
romancier în 1982 cu “Luxul melancoliei” (Cartea
Româneascã, reeditat 1993). “Clientii lu’ tanti Varvara” a fost
lansatã sâmbãtã, 4 iunie la târgul de carte BOOKAREST.
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Cuvânt de învãþãturã

Semnificaþia drapelului militar
Viaþa omului este plinã de simboluri. Scrierea este o însuºire de
simboluri matematice cu ajutorul
cãrora facem calcule pentru a ne
uºura viaþa. Semnele de circulaþie
sunt simboluri, dupã cum asemenea
sunt semnele din gãri, de la metrou
ori din aeroporturi.
Dar mai existã, iubiþi credincioºi,
ºi o sumã de simboluri ale credinþei.
Astfel, crucea este simbolul jertfei
lui Hristos dar ºi simbolul
creºtinãtãþii, aºa cum Islamul are
simbol semiluna iar religia mozaicã –
steaua lui David. Avem exemplu, în
istoria de glorie a creºtinismului,
când Sfântului Împãrat Constantin
cel Mare, în bãtãlia cu Maxenþiu, din
anul 303 d. Hr., i s-a arãtat, la podul
de pe râul Milvius, semnul crucii pe
cer cu inscripþia: “In hoc signo
vinces!” care se traduce “Întru acest
semn vei învinge!”. ªi aºa a fost:
Constantin a devenit marele-împãrat
al Bizanþului ºi al Creºtinãtãþii. Tot
astfel, în afara spaþiului religios,

existã simboluri naþionale. Drapelul
este un astfel de simbol, la fel cum
imnul naþional este un simbol muzical care te duce cu gândul la Patrie.
Drapelul de luptã, iubiþi credincioºi, este
acelaºi cu
drapelul
naþional ºi-l
gãsim
în
fiecare unitate militarã
la loc de
înaltã cinste. El aminteºte oºtenilor de bãtãliile purtate de înaintaºi pentru apãrarea þãrii.
În el se aflã toatã gloria ºi jertfa neamului, toatã istoria acestui popor.
Prin sfinþirea cu Aghiasmã de cãtre
Episcopi sau Preoþi, prin jertfa înaintaºilor care mergeau la luptã având
drapelul în frunte, acesta capãtã o
sacralitate specialã. Cu el se înfã-

DINU PILLAT

“Moartea cotidianã”
a unei “tinereþi ciudate”
Jurnalul oricãrui adolescent interbelic abundã de întâmplãri
plicticoase, asemãnãtoare de la o zi la alta. Din când în când,
scrisul pulsa cãtre o micã revoltã împotriva monotoniei agresive.
Iatã-l cum noteazã într-o zi insuportabil de fadã, ceea ce
trãieºte de ani: “m-am sculat din pat. M-am îmbrãcat. Mi-am luat
ceaiul. Tata a plecat la regiment. Mama a început sã se certe cu
bucãtãreasa. …Dejunul. Ne-am aºezat la masã: mama, tatãl ºi
fiul lor. Am mâncat douã feluri ºi un desert. Tata a deschis aparatul de radio. A potrivit ceasornicul dupã ora oficialã. A ascultat
ºtirile. S-a scobit în dinþi. Apoi s-a culcat în odaia lui. Mama
rãmânând singurã în salon a dat un telefon amantului ei. … Masa
de searã. Ne-am aºezat la masã, mama, tatãl ºi fiul lor. Am mâncat douã feluri ºi desert. Tata a deschis aparatul de radio. A
potrivit ceasornicul dupã ora oficialã. A ascultat ºtirile. S-a scobit în dinþi. Fiecare din noi s-a culcat în urmã, închinzându-se în
pat ca într-un sicriu. Mâine filmul va rula de la început. Aceasta
se numeºte viaþã. Scriitorii o socotesc demnã de a umple paginile
romanelor lor. Filosofii îi gãsesc tot felul de semnificaþii. ªi eu
mã întreb de ce nu mã sinucid mai curând”. (Tinereþe ciudatã)
Dincolo de casã se întinde iadul cotidian, “acel fund de cartier, cu vecini care se bârfeau pe ascuns toatã ziua, mereu la pândã
de dincolo de ziduri, parcã nu ar avea ceva mai bun de fãcut decât
sã îºi piardã vremea uitându-se reciproc prin gaura cheii”.
(Moarte cotidianã)
Apoi, la ºcoalã, acei ani de liceu “cimitir al tinereþii mele”
(Bacovia), erau “un calvar” în care “colegii de clasã îl priviserã
totdeauna cu dispreþ, având reacþiunea golanilor în faþa copilului
de familie bunã”, care “nu supãra pe profesori, care nu copia la
teze, care nu înjura, care nu ºtia anecdote (bancuri n.m.), care nu
fuma pe furiº, care nu juca fotbal, care nu umbla dupã fete”. Iar
profesorii sunt o altã poveste. Ce se discuta într-o cancelarie
interbelicã? Comentarii despre Rimbaud sau vreun termen
lingvistic? Nici gând. Dupã ce au sorbit din cafeaua adusã de
servitor (aºa se obiºnuia pe atunci, din partea ºcolii! n.m.),
“începurã comentariile în legãturã cu cafeaua. Bineînþeles, pentru unul nu era de-ajuns de fierbinte, pentru un al doilea de-ajuns
de dulce, pentru un al treilea de-ajuns de amarã.”
Pe marginea mesei, cineva uitase ziarul “Universul”. Acolo,
cu litere de-o ºchioapã, era prezentat colegul lor “ªtefan Teodorescu, profesor la Colegiul «Regele Fedinand» din capitalã”,
care îºi pusese capãt zilelor.
Într-un colþ de cancelarie, tânãrul profesor Justin, privea
aceastã atmosferã de lâncezealã dintr-un mare liceu al capitalei,
nefiind “impresionat de moartea oricum neaºteptatã a colegului
de muzicã. Pentru el nenea Fãnicã murise încã de mult, gestul
sinuciderii venind acum ca o confirmare revelatoare doar pentru
alþii. Ajunsese un maniac al materiei predate, un abrutizat de anii
de carierã, un imbecil cu vârsta. În aceeaºi mãsurã ca profesorii
mai vechi din jur. Ca el însuºi.” (Moarte cotidianã)
Astãzi avem ºcoli insalubre cu profesori plictisiþi, deshãinaþi
cu priviri sordide, toropiþi de lehamitea ºi sãrãcia lunilor de
vacanþã. Singura alternativã pentru a schimba cotidianul mono-

ºurau trupurile eroilor cãzuþi în
bãtãlii, ca semn de aleasã cinstire.
Drapelul de luptã este cel care ne
întãreºte când rostim jurãmântul militar, jurãmântul de credinþã depus în
faþa neamului ºi a lui Dumnezeu. În
semn de cinstire specialã s-a instituit
în timpurile noastre “Ziua Drapelului naþional”. Drapelul meritã sã fie
cinstit pentru cã el ne reprezintã pe
toþi ºi pe fiecare. În el gãsim, iubiþi
credincioºi, identitatea noastrã
naþionalã ºi dreptul la aceasta care se
cuvine oricãrui popor.
Sã ne rugãm Bunului Dumnezeu
ca atâta timp cât vã veþi afla la
poruncã sub drapel sã vã faceþi datoria cum se cuvine spre a vã întoarce
acasã, la familii, bãrbaþi drepþi, întregi, curajoºi ºi binecuvântaþi.
Aºa sã ne ajute Bunul Dumnezeu!
Preot Niculae CONSTANTIN
Sceptrul ºi candelabrul, Ed. Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Bucureºti,
2004, pag. 258-259

ton este începerea anului ºcolar cu nebiruitele probleme: facturi
de tot felul, galopante ºi nebiruite, copii zburãtãciþi ºi nervoºi,
lecþii predate în silã sau deloc ºi salariul mizer, de hamal analfabet dintr-un port flamand al secolului al-XVIII-lea.
Vecinii aveau o fatã, studentã. ªi pentru cã “era urâtã ºi lipsitã de avere” ºi “tot nu avea sã gãseascã uºor un bãrbat, care sã
o cearã în cãsãtorie”, doar “perspectiva profesoratului pãrea singura salutarã pentru viitorul ei”. Ajunsã profesoarã, va îmbãtrâni
încet, va deveni ursuzã ºi distrusã de probleme mãrunte în
hainele din studenþie. Îºi va potoli furia pe bãieþii tineri, plini de
viaþã ºi succes, care refuzau prãbuºirea sufletului în neputinþã dar
ºi pe colegele lor de clasa sau ºcoalã. Va avea asupra lor doar puterea notelor de trecere sau a mediilor mici cu care va ameninþa
în stânga ºi-n dreapta pe bieþii adolescenþi. ªi asta doar pentru a-

ºi rãzbuna tinereþea refuzatã. La polul opus, se afla o altã vecinã
care “se credea inteligentã, fiindcã fusese premiantã în liceu. Se
credea cultã, fiindcã urmase un an la Academia Comercialã. Se
credea distinsã, fiindcã pãrinþii ei avuseserã o avere însemnatã”.
Îi rãmãsese alternativa exilului, oriunde, cãci “într-adevãr, la
noi, nu se poate începe nimic în mare. De altminteri, pentru
aceasta, nici nu vreau sã rãmân aici”. (Moarte cotidianã)
Altfel, nu se temea de moarte în cazul unui exil eºuat cãci
moartea pãrea sã fie “singura realitate în care mai cred. ªi nu voi
aºtepta sã mor istovit de tuberculozã, ca oricare bolnav. Nu. Mã
voi sinucide înainte pãstrându-mi astfel pânã la urmã iniþiativa
personalã. Sinuciderea este de altminteri actul cel mai lucid ºi
inteligent, din cîte poate face un om”. (Tinereþe ciudatã)
Pentru Dinu Pillat, “orice gând de viitor, orice plan, orice
iluzie pare zadarnicã. Capacul fatalitãþilor imanente se poate
închide dintr-o clipã într-alta asupra destinului fiecãruia dintre
noi” (15 mai 1944) ºi asta pentru cã “sentimentul prezentului este
realitatea cea mai imperioasã, singura certitudine, poate unica
dovadã cã existãm în tiparele unei contingenþe”. (7 martie 1946).
P.S. În momentul de faþã (2003 n.red.), “un procent enorm de
72% din populaþia tânãrã, conform unui sondaj de opinie publicat de Gallup în 1998, doreºte sã pãrãseascã þara din diverse
motive” în timp ce estimãrile din acelaºi an, arãtau cã “70% din
populaþie are un nivel de viaþã mai scãzut decât cel decent,
existând chiar tendinþa unei sãrãciri treptate”. (pp.76-77 – Sãrãcia ºi drepturile omului – 1998). De atunci au trecut cinci ani.
Adrian MAJURU
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România ºi Europa postbelicã(1945-1
1 950)

Elemente ale ideologiei lumii post-conflict
cercetarea temei abordate, un rol important îl ocupã
lucrãrile istoriografice privind rãzboiul rece. Ceea ce
va succede celei de a doua mari conflagraþii mondiale
nu va fi deci pacea promisã la Yalta, ci un nou conflict, rãzboiul
rece, un armistiþiu armat, precar ºi periculos, care vreme de peste
trei decenii va constitui factorul central ºi decisiv al vieþii internaþionale1.

În

Stalinismul, ideologie ºi sistem

Originea fundamentalã a rãzboiului rece trebuie cãutatã în
interesele ºi poziþia statelor-naþiuni, aceste unitãþi de bazã ale
politicii internaþionale. Sistemul de relaþii internaþionale care a
dominat Europa timp de patru secole, ºi care a ieºit foarte puternic slãbit dupã primul rãzboi mondial, s-a distrus în timpul celei
de-a doua conflagraþii mondiale.
Într-un sistem de state independente, toate naþiunile trãiesc
mai curând periculos. Din aceste motive, fiecare are ca obiectiv
reducerea acestor pericole. Actele ºi politica sa externã, pentru o
þarã care tinde sã se apere, vor pãrea neliniºtitoare la ameninþãrile
adversarilor sãi ºi pline de neprevãzut. Astfel, se dezvoltã o
dialecticã a confruntãrii în care diplomaþia a jucat un rol extrem

Consiliul de rãzboi al lui Woodrow Wilson

de important. Trebuie avute în vedere, de asemenea, concepþiile
care au stat la baza ºi au dominat politica externã a celor douã
superputeri: SUA ºi URSS.
Stalinismul a fost, în acelaºi timp, o ideologie, un mod de
acþiune dar ºi un sistem social-politic ºi economic. Rezultat al
marxism-leninismului, el a fost marcat de voinþa feroce de dominaþie ºi de un spirit capabil de o suspiciune fãrã margini. El a
exercitat o putere arbitrarã ºi capricioasã, dar fãrã portiþã de scãpare. Dar, în evoluþia acestui antagonism global, ideologia sovieticã nu a fost singurul factor determinant. A existat, de asemenea, o ideologie americanã: opiniile ºi ideile pe care conducãtorii
de la Washington D.C. le-au adus în afacerile internaþionale, concepþia lor asupra lumii ºi a relaþiilor interstatale. Trei au fost elementele cheie ale acestei concepþii asupra lumii: wilsonismul,
evaluarea obiectivelor sovietice ºi o nouã doctrinã de securitate
naþionalã.

O alternativã liberalã

Wilsonismul, ideologia internaþionalismului liberal, s-a gãsit
în centrul politicii externe americane din secolul al XX-lea. El a

reprezentat o teorie ambiþioasã, care îºi propunea o reorganizare
a lumii, cu rolul pe care în aceastã acþiune l-ar juca America. Ea
a gãsit în Woodrow Wilson, în anii 1917-1919, promotorul sãu
cel mai avizat; SUA ºi-au impus forþa lor asupra sistemului
politic internaþional ºi asupra mizei centrale a acestui sistem:
echilibrul puterilor în Europa. Wilson voia sã introducã în politica mondialã valorile americane, acelea ale unei societãþi liberale, încarnând, într-un larg asentiment de opinie publicã,
ideile lui John Locke2.
Ca mulþi dintre conducãtorii americani de atunci ºi de azi,
W.Wilson gândea cã o comunitate juridicã internaþionalã,
funcþionând dupã reguli juste ºi ataºatã la valorile comune, va
putea înlocui un sistem internaþional marcat de o anarhie adesea
brutalã ºi perimat; totodatã, prin echilibrul puterilor, SUA nu
acceptau sã intre în vechiul sistem decât pentru a-l reforma structural. Programul wilsonian, destinat sã deschidã o cale mijlocie
între reacþiune ºi revoluþie, comporta autodeterminarea naþionalã,
guvernare reprezentativã, o ligã a naþiunilor, sfârºitul imperiilor
cunoscute, nerecunoaºterea revoluþiilor, libertãþi democratice ºi
drepturile omului, reducerea armamentelor, credinþa într-o
“opinie publicã luminatã” ºi, în materie economicã – o politicã a
“porþilor deschise”, extinsã la lumea întreagã. Aceste obiective
economice constituiau un element important al tabloului, dar
numai un element. SUA se considerau, ele însele, o putere dezinteresatã, inocentã, ale cãrei dorinþe ºi scopuri erau menite sã
exprime dorinþa tuturor popoarelor ºi care nu puteau sã scape
responsabilitãþilor sale mondiale. Dar, îndatã dupã Marele
Rãzboi, lumea politicã americanã, decepþionatã, a abandonat
realizarea acestui program generos; ea, însã, nu a pãrãsit ºi principiile acestea.
Wilsonismul, în efortul lui de a aboli conflictele ºi anarhia în
raporturile internationale, a cãutat, în fapt, sã extragã veritabila
substanþã a politicii mondiale: echilibrul puterilor, zonele de
influenþã, politica de putere care constituia structura obligatorie
a unui sistem compus din naþiuni suverane. Paradoxul aratã cã,
pentru a realiza obiectivele sale, un wilsonian a trebuit sã trãdeze
ideile lui W.Wilson, cum a fãcut-o F.D.Roosevelt, care a luat
lumea cum este ºi nu cum ar fi trebuit sã fie, ºi a utilizat mijloace
tradiþionale pentru a ajunge la finalitãþi ºi obiective wilsoniene3.

Tendinþe sovietice de acaparare a puterii mondiale

La rândul lor, liderii sovietici nu îmbrãþiºau niciuna din valorile wilsoniene. Ideologia promovatã de Moscova arãta cã sistemul comunist va succeda inevitabil capitalismului în lumea
întreagã ºi chema pe marxiºti-leniniºti sã se facã agenþi conºtienþi
ai revoluþiei mondiale. Ei au guvernat un stat puternic, care avea
interese presante de apãrat, pericole de evitat, scopuri de
îndeplinit, probleme de rezolvat.
A doua chestiune s-a impus brutal în urma ororilor stalinismului, în special a colectivizãrii ºi a Marii Terori din anii ‘30:
este ceea ce comportamentul totalitar în interior a produs necesar
o politicã externã cu intenþii totalitare, decisã sã rãstoarne sistemul internaþional ºi sã caute ºi sã obþinã dominaþia mondialã.
Politica lui Adolf Hitler pãrea sã confirme existenþa unei strânse
legãturi între o asemenea practicã internã ºi comportamentul
internaþional.

Dupã al doilea rãzboi mondial, aceste chestiuni se pozeazã cu
o acuitate particularã. În dezbaterea care a urmat, la mijlocul
anilor ‘40, s-au confruntat douã teze generale, douã interpretãri.
Tema centralã primei teze vedea în URSS un stat al revoluþiei
mondiale, negând posibilitatea unei coexistenþe, decisã la un
rãzboi ideologic implacabil, împinsã de un impuls mesianic la
dominaþia mondialã. A doua tezã micºora rolul ideologiei ºi consecinþele, în politica externã, a practicilor autoritare în interior, ºi
vedea, din contrã, în URSS o mare putere tradiþionalã, cãutând sã
tragã cât mai multe foloase din sistemul internaþional, decât sã-l
rãstoarne4.
Prima tezã s-a concretizat în “postulatele de la Riga”, iar a
doua în “postulatele de la Yalta”. “Tezele de la Riga” au triumfat
în cercurile politice americane, în anii de dupã rãzboi ºi au constituit baza consensului anticomunist, au influenþat decisiv politica externã a SUA. Cu toate cã s-au numit astfel, “postulatele de
la Riga ºi Yalta” au constituit, pânã azi, sistemul de referinþã al
dezbaterii care urmãrea maniera de a organiza relaþiile rusoamericane. “Postulatele de la Riga” au contribuit la formarea
conceptului de rãzboi rece, iar cele de la Yalta au fundamentat
destinderea, una fragilã ºi cu perspective îndoielnice. Nici una
din aceste teze nu deþine însã monopolul adevãrului. În politica
externã, I.V.stalin nu s-a comportat ca un revoluþionar împins de
o idee fixã, politica externã sovieticã s-a arãtat, într-adevãr, adesea stângace ºi brutalã, câteodatã confuzã, dar de obicei prudentã ºi pragmaticã.
URSS s-a comportat ca o mare putere tradiþionalã, cãutând
sã-ºi extindã, dupã fundamentele istorice ale Rusiei, favorabilã
zonelor de influenþã, tratatelor secrete, consorþiului marilor puteri ºi altor mijloace ºi metode ale “vechii diplomaþii”, influenþa,
nu numai în Europa. Chiar dacã URSS a nutrit ambiþia unei
expansiuni nelimitate, Moscova nu s-a gãsit întotdeauna ºi în
situaþia de a o realiza. Contrar SUA, al cãror venit naþional brut
s-a dublat efectiv în perioada rãzboiului, URSS era în 1945 o þarã
ruinatã ºi devastatã ºi cu numeroase probleme de rezolvat.
Locotenent-colonel Sergiu MARIN
(continuare în numãrul viitor)
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Editura Militarã, 1992; Wilfried Loch, Împãrþirea lumii. Istoria
rãzboiului rece, Editura Saeculum, Bucureºti,1997; Florin Constantiniu, De la rãzboiul fierbinte la rãzboiul rece, Bucureºti, Corint, 1998;
Martin McCauley, Rusia, America ºi rãzboiul rece (1949-1991), Ed.
Polirom, Iaºi, 1999; Robert Gilpin, Razboi ºi schimbare în politica
mondialã, Craiova, Scrisul Românesc, 2000; Georges-Henri Soutou,
La guerre de cinquante ans : le conflict Est-Ouest : 1943-1990, Paris,
Fayard, 200; Henry Kissinger, Diplomaþia, Editura All, Bucureºti,
2002.
2 Henry Kissinger, op.cit., pp. 202-207.
3 Ibidem.
4 Stefano Guzzini, Realism ºi relaþii internaþionale, Iaºi, Institutul European, 2000, pp. 107-110.

Titlul ºi subtitlurile aparþin redacþiei

Expoziþie la Muzeul Municipiului Bucureºti

O alegere fãcutã atunci când nu mai este nimic de ales
Soarta celor defavorizaþi, marginalizaþi, a excluºilor, este una
dintre preocupãrile istoricului Adrian MAJURU, coordonatorul
Muzeului de Artã Popularã “Dr. Nicolae Minovici” din capitalã.
Autor ºi al unei lucrãri în domeniul geografiei umane,
“Bucureºtii mahalalelor sau periferia ca mod de existenþã” s-a
adresat ulterior publicului bucureºtean printr-o sesiune de conferinþe susþinute în cadrul serilor culturale organizate la Palatul
Cercului Militar Naþional. Tema acesteia este mai mult decât
sugestivã: “Europa la ea acasã. Bucureºti – o geografie umanã”.
De data aceasta a ales sã se adreseze publicului ºi într-un alt mod,
prin organizarea unei expoziþii la Muzeul Municipiului Bucureºti
(Palatul ªuþu), în colaborare cu Institutul Naþional de Medicinã
Legalã “Mina Minovici”. Expoziþie deschisã publicului în
perioada 31 mai – 31 octombrie 2005 ºi cu un titlu mai mult
decât sugestiv: “Excluºii. Unele suflete aleg sã trãiascã altfel”. Pentru introducerea în atmosferã, la vernisajul expoziþiei, pliantele erau împãrþite în capãtul scãrilor de cãtre un
“cerºetor” ºi o “grizetã” (denumire datã în secolul al XIXlea femeilor uºoare). Îmbrãcaþi în haine zdrenþãroase specifice epocii, cei doi ºi-au jucat admirabil rolurile încât,
instinctiv, l-am ocolit pe “Jean Valjean” ºi am preferat sã
iau pliantul de la grizetã.
Expoziþia este dispusã în douã încãperi de la etajul
Palatului ªuþu, fiind organizatã pe douã paliere istorice:
unul al spaþiului ºi celãlalt al umanului. În prima încãpere
sunt expuse fotografii ºi obiecte ale familiei Minovici. Cea
de a doua încãpere este cutremurãtoare, prin natura
obiectelor expuse. Aici pot fi vãzute “uneltele” de care
marginalii se foloseau la tâlhãrii sau omoruri, costume de
epocã ce au aparþinut unor femei din zona underground,
cranii ºi, cu adevãrat cutremurator, un panou cu obiecte
(centuri sau funii) de care cei disperaþi s-au folosit pentru

a-ºi pune capãt zilelor. Fiecare stand cu exponate este însoþit de
comentarii, care au darul de a introduce vizitatorul în atmosfera
vremii.
De fapt, ideea care a stat la baza organizãrii expoziþiei, a fost
sensibilizarea opiniei publice ºi a aleºilor noºtri faþã de cei pentru care soarta priveºte în altã parte. În acest sens, domnul Adrian MAJURU declara, pentru publicaþia noastrã, cã “a fost nevoie
de aceastã expoziþie, deoarece, din pãcate, chiar ºi în ziua de
astãzi, autoritãþile nu dau mare importanþã nefericirilor noastre
cotidiene. Nefericiri care, pentru unii, înseamnã alcoolism,
înseamnã sinucidere, înseamnã delicvenþã ºi cerºetorie. Este
foarte adevãrat cã sunt maladii sociale care au existat din tot-

deauna. Dar au fost ºi momente în viaþa acestui oraº când
autoritãþile s-au îngrijit de ele prin medicii legiºti, prin medicii
pediatri, sociologi, psihologi. Aceºti oameni sunt preocupaþi în
continuare de aceste probleme, precum fraþii Nicolae ºi Mina
MINOVICI, la începutul secolului XX ºi în perioada interbelicã.
Însã, pentru a se ocupa ºi de lucrul acesta, au nevoie de sprijinul
celor care sunt aleºi.”
ªi totuºi expoziþia are un nume destul de bizar: “Unele
suflete au ales sã trãiascã altfel”. Pentru cã, atunci când cineva
ajunge la limita de jos a umanului, când este “pe drojdie” nu prea
mai are de ales. Dar originalitatea domnului Adrian MAJURU
constã în faptul cã reuºeºte sã surprindã vulnerabilul din noi ºi îl
expune, fãrã menajamente, celor care ne spun cã totul merge
bine: “Au ales sã trãiascã astfel, pentru cã nu au avut încotro!”
Detaliind, în continuare, cã “Societatea civilã nu oferã alternative la un loc de muncã, la un celibat, sau la un anumit mod
de a trãi sau de a vedea lucrurile. Nu mai existã comunicare,
nu mai existã dialog între pãrinþi ºi copii, între subalterni ºi
ºef, între diverºi factori decizionali, pânã la urmã. Iar de aici
apare trauma, ca o fisurã ce se adânceºte de la o zi la alta.”
Este o expoziþie neobiºnuitã, unde, dacã nu eºti specialist
în domeniu, intri cu destul de multe reþineri. Acolo nu sunt
expuse lucruri neapãrat frumoase. Sunt obiecte care au împrumutat trãsãturile întunecate din caracterul foºtilor posesori.
Pentru ei, timpul petrecut în aceastã lume nu s-a numit viaþã,
ci supravieþuire. Totuºi, nu am putea înþelege viaþa, cu lumini
ºi umbre, fãrã a trece, în aceastã perioadã, pe la Palatul ªuþu.
Expoziþia poate fi vizitatã de miercurea pânã duminica,
între orele 10.00-18.00 iar intrarea costã 20.500 lei (10.500 lei
pentru elevi ºi studenþi).
Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE
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Termez, capitala kuºanilor

Galaxii în formare
“Este ca ºi cum, uitându-te pe fereastrã, ai vedea
trecând un dinozaur”. Imaginea folositã de Tim
Heckman, unul dintre cercetãtorii care participã la
misiunea “Galex”, ne face o idee asupra surprizei pe
care au avut-o astrofizicienii atunci când au observat galaxii masive în formare, în universul apropiat.
La “numai”
2-4 miliarde
de
aniluminã de
noi se gãsesc
galaxii
foarte tinere
cu vârste
cuprinse
între 100 de
milioane ºi
un miliard de ani. Pentru comparaþie, este bine de
ºtiut cã galaxia noastrã numãrã numãrã peste 10
miliarde de ani.
Aceste galaxii masive tinere, care sunt în jur de
35, au fost descoperite cu telescopul spaþial Galex

de la NASA, care lucreazã în ultraviolet. El poate
astfel sã repereze energia degajatã de cãtre stelele
foarte tinere, în formare, care sunt în compunerea
galaxiilor ce tocmai iau naºtere.
Astrofizicienii nu credeau cã în universul nostru
– a cãrui vârstã se estimeazã cã depãºeºte 13 miliarde de ani – mai este posibilã formarea de noi
galaxii. Pânã în prezent, pentru a studia formarea
unei galaxii ca a noastrã, ei erau obligaþi sã observe
obiecte foarte îndepãrtate, de o claritate scãzutã, cu
scopul de a se duce cât mai departe în timp. Aceste
tinere galaxii masive, în cadrul cãrora stelele se
formeazã într-o ratã “remarcabilã”, oferã un nesperat teren de studiu pentru oamenii de ºtiinþã.
Echipa condusã de Chris Martin, de la CALTECH (California Institute of Technology), din
Pasadena, a anunþat aceste rezultate la sfârºitul anului trecut, în cadrul unei conferinþe de presã, un
rezumat al acesteia fiind publicat imediat în “Astrophysical Journal Letters”. Telescopul spaþial Galex
a fost conceput de cãtre Jet Propulsian Laboratory
de la NASA.

Vin vechi din neolitic

Pot fi delfinii
victime ale unui
ciclu climatic?

În epoca în care locuitorii Orientului Mijlociu începeau sã facã vin din orez sau bere din orz, chinezii îºi
fabricau ºi ei propriile bãuturi alcoolice. Analiza chimicã a cioburilor unor urcioare vechi de 9.000 de ani,
din epoca neoliticã, descoperite în provincia Henan,
dovedeºte cã urcioarele au conþinut o bãuturã fermentatã pe bazã de orez, miere ºi fructe.
Echipa chino-americanã a lui Patric McGovern a
mai analizat ºi bãuturi vechi de 3.000 de ani remarcabil
de bine conservate în flacoanele lor din bronz. Acestea
au fost descoperite în mormântul unei importante personalitãþi a vremii, în apropiere de Anyang, în bazinul
fluviului Yangzi. Aceste bãuturi au fost fãcute din orez
sau din mei ºi aromate cu ierburi, flori ori rãdãcini.
Bãuturile de acum 9.000 sau 3.000 de ani erau, dupã
cât se pare, obþinute printr-o metodã specific
chinezeascã, ce constã în adãugarea de mucegaiuri pentru a sparge moleculele complexe de zaharuri (hidraþi de
carbon) ce proveneau de la orez sau alte cereale. Fermentaþia era folositã pe scarã largã în China, pentru
obþinerea alcoolului, pentru proprietatea acestuia de
dezinfectare, dar ºi pentru efectele sale de... ameþealã.

În þinuturile uzbece, la frontiera cu Afganistanul, au ieºit din uitare
zidurile unei vechi capitale a imperiului kuºan. Construitã pe malurile fluviului Amu Daria, care în acele timpuri purta numele de Oxus, Termez era
un centru religios ºi economic animat, un punct important pe Drumul
Mãtãsii.
Arheologul francez Pierre Leriche ºi
colegul sãu ªakir Pidaev au dezgropat, cu
ani în urmã, cetatea Termez, vestigiu al
imperiului apus al kuºanilor. În secolul al
III-lea Î.Hr. Termez nu era decât o garnizoanã greceascã. Cam un secol mai târziu,
mai multe populaþii nomade au invadat
regiunea Bactrianã, din valea fluviului
Oxus. Unul dintre aceste triburi, Yue-zhi, a
fondat imperiul Kuºan, Termez devenind
una dintre capitale, în secolul I Î.Hr.
Arheologii au adus la luminã mari fortificaþii datând din acea perioadã: peste
500 m de ziduri ºi 15 turnuri pãtrate. Situatã pe Drumul Mãtãsii, Termez devine centru budist, dupã cum aratã cele
douã busturi ale lui Buddha descoperite acolo.
Termez ºi-a menþinut statutul timp de mai multe secole. În perioada
islamicã, a devenit un oraº comercial ºi industrial prosper. A fost cucerit de Gingis Khan, în secolul al XIII-lea, ºi s-a stins definitiv în secolul
al XIX-lea.

cercetãtori tasmanieni a prezentat un
studiu care demonstreazã cã fenomenul
are o ciclicitate de 10-12 ani, fiind legat
de schimbãrile climatice. Vânturile

La Constanþa s-a
a produs
un fulger globular

Carmen Stãncuþa ºi ºeful ei,
Cornel Boldea, lucrãtori care
coordoneazã trenurile prin gara
CF Palas din Constanþa, au auzit
în dimineaþa zilei de joi, 2 iunie, o
bubuiturã, urmatã de o luminã
ÞIU – de la “lucrar”, foarte puternicã, de mãrimea unei
cuvânt latin care înseamnã mingi de ping-pong, ce se deplasa
“a reuºi”.
prin spatele birourilor. Totul
MAGDALENA/MÃ- desfãºurându-se, potrivit celor
DÃLINA – de la expresia
ebraicã ce înseamnã “originarã din Magdala” (sat biblic pe malul Mãrii Galilee,
presupus a fi locul de origine a Mariei Magdalena,
personaj neotestamentar).
MARCELA/MARCEL/MARTIN – de la
“Marcia” ºi de la “Martinus”, nume latineºti însemnând “dedicat lui Marte”
(zeul rãzboiului la romani).
MARGARETA – în
limba iranianã înseamnã
“perlã”.
MARIA/MARIANA/MARIELA – de la
“Miryam”, nume ebraic
pentru “copil dorit”. Alþii
interpreteazã prenumele ca
însemnând “rebel” sau doi, în mai puþin de o secundã.
Lucrãtorii din staþie au auzit ºi ei
“multã amãrãciune”.
MARIN – din latines- zgomotul, dupã care au vãzut o
cul “marinus” – “mari- lumina intensã, mult mai mare
decât cea vãzutã în Biroul de
narul”.
MARIUS/MARCU – Miºcare. Operatoarea de calcul
de la expresia latineascã care se afla la telex susþine,
care înseamnã “bãrbãtesc”. potrivit jurnalului “Cotidianul”,
MARTA – “femeie în cã în timp ce vorbea la telefon, a
casã” (lat.)
simþit cã o curenteazã foarte uºor

PROVENIENÞA
NUMELOR DE BOTEZ
IRMA – de la “irmen”,
nume germanic ce înseamnã “universal”.
ISIDOR – în greaca
veche - “darul zeiþei Isis”.
IULIA/JULIETA/IULIU – de la expresia latinã
care înseamnã “descendentul zeului Jupiter”.
IUSTINA/IUSTIN –
de la “Justinus”, nume latin
dat “celui care gândeºte
corect”.
LAURA/LORENA/
LAURENÞIU – de la “laurens” - tufa de aur sau de la
expresia latinã datã “celor
originari din Laurentum”.
LEONARD – de la
“leonhard”, cuvânt vechi
germanic însemnând “puterea leului”.
LETIÞIA – înseamnã
“bucurie”, în limba latinã.
LILIANA – de la
“LILIUM”, cuvânt latin
pentru “crin”.
LIVIA/LIVIU – de la
expresia latinã care înseamnã “albastru”.
LUCIA/LUCIANA/
LUCA/LUCIAN – din
latinescul “lucire” – luminoasã.
LUCREÞIA/LUCRE

Zecile de cetacee eºuate anul trecut
pe coastele australiene ºi neozeelandeze par sã confirme o tristã supoziþie a cercetãtorilor de la universitatea
tasmanianã, care au constatat cã acest
fenomen este ciclic.
Specialiºtii îºi pun întrebãri în privinþa cauzelor care stau la baza acestor
eºuãri masive ale cetaceelor, în acest
fenomen fiind prinºi delfinii-pilot (Globicephala melaena) ºi delfinii mari
(Tursiops truncatus). O echipã de

Fenomene rare
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foarte puternice fac sã urce spre nord
curenþii reci din Antarctica, aducând
apele bogate în hranã foarte aproape de
þãrm. Cercetãtorii explicã eºuarea
delfinilor din cauza faptului cã
cetaceele urmeazã aceºti curenþi,
riscând sã rãmânã pe plaje. Ultimele
douã eºuãri masive au fost în 1992 ºi
2004.
Comportamentul
jucãuº
al
delfinilor-pilot pare sã agraveze
fenomenul, deoarece aceºtia sunt
foarte legaþi de semenii lor ºi, încercând sã îi ajute, cad ei înºiºi victime
eºuãrii pe plaje.

Cancerul este
în creºtere la copii
ºi la adolescenþi

la ureche.
Pentru câteva secunde, comuÎn ultimii 30 de ani, numãrul de cancere a
nicarea cu staþia CF Palas a fost crescut la copii (0-14 ani) ºi la adolescenþi (pânã
intreruptã. A fost nevoie ca la 19 ani) atât în Europa de Est, cât ºi în partea
panourile TTR ºi RTF (folosite vesticã a continentului. Afirmaþia are la bazã un
pentru comunicarea cu celelalte studiu publicat, în decembrie anul trecut, în
statii) sa fie conectate pe linii au- revista medicalã “The Lancet”, informeazã “Scixiliare. Calculatorul pe care rula ences et avenir”. Din 1970, incidenþa a crescut la
sistemul cu ajutorul cãruia se 1%, la copii, ºi la 1,5%, la adolescenþi; creºterea
primesc ºi se retransmit informaþii accelerându-se în fiecare deceniu. Vestea bunã
despre mersul trenurilor, este cã a crescut ºi speranþa de vindecare.
s-a ars. Unitatea centralã a
Acest studiu, coordonat de Centrul Interunui alt calculator, care în naþional de Cercetare a Cancerului din Lyon, are
acel moment nu era în la bazã 63 de registre pediatrice, din 19 þãri
funcþiune, a fost distrusã în europene. În anii ’90, incidenþa cancerului în
întregime.
intervalul 0-19 ani era de 157 de cazuri la un miCercetãtorii italieni ºi lion. La copii, aceastã incidenþã era de 180 cazuri
americani ai fenomenului per milion, în anii ’70, 124 în anii ’80 ºi 140 pensusþin cã majoritatea ful- tru ultimul deceniu. Aceeaºi tendinþã se observã ºi
gerelor globulare s-au pro- la adolescenþi.
dus la intersecþia plãcilor
Cancerele pediatrice sunt diferite de cele ale
tectonice, în zone muntoa- adulþilor. Cele mai dese sunt leucemiile, la copiii
se, unde solul este foarte foarte mici, limfomurile ºi tumorile pe os. De ce
bogat în fier ºi cupru. În sunt aceste maladii în creºtere? Cercetãtorii nu au
România, staþiile meteoro- gãsit încã un rãspuns. Se suspecteazã mai mulþi
logice nu au sesizat nicio- factori de mediu, însã nici un studiu nu a putut
datã existenþa unui astfel stabili o legãturã formalã cu creºterea ratei cande fenomen.
cerelor. Singura cauzã identificatã este accidentul
Cercetãtorii susþin cã produs la centrala nuclearã de la Cernobîl, care ar
cele mai multe fulgere putea explica o creºtere a cancerului tiroidian din
globulare
studiate
aveau Bielorusia.
culoarea alb-albãstruie, dar au
Studiul confirmã, de asemenea, ºi o ameliofost semnalate ºi fulgere gãlbui rare a supravieþuirii care a crescut la 5 ani, atât la
sau roºiatice. Meteorologii de la copii cât ºi la adolescenþi. În anii ’70, numai 44%
Centrul Meteo Regional Con- trãiau pânã la 5 ani, faþã de 74% în zilele de azi.
stanþa au început sã studieze Totuºi discrepanþa Est-Vest este mare, deoarece
fenomenul, declarând cã, cel mai supravieþuirea în Occident este mai bunã.
probabil, la Constanþa
vor veni ºi specialiºtii în
Paginã realizatã de
fulgere de la Bucureºti.
locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
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SHOWBIZ
Spicy se destramã
Se destramã încã o trupã româneascã. Dupã
Blondy, a venit rândul fetelor de la Spicy. Deºi nimeni
nu confirmã încã oficial, cele douã foste manechine,
Lavinia ºi Doiniþa, nu vor mai cânta împreunã. Deocamdatã, le þin în formaþie
contractele încheiate de multã
vreme. Dar existã unele
semne clare. Lavinia, bruneta
trupei, a scos deja o piesã singurã. Ea motiveazã acest lucru
nu prin separare, ci doar pentru cã fiecare vrea sã facã un
proiect solo. Motivul lor
seamãnã bine de tot cu al celor
de la O-Zone. Doar boxoffice-ul fetelor nu aratã la
fel! Probabil cã ºi acest aspect
a contat în iminenta despãrþire
a lor. Rãmâne de vãzut când
vor anunþa ele oficial destrãmarea trupei. ªi, pânã unaalta, discul lor se mai aude la colþ de stradã cu singurul hit. Refrenul cunoscut „Mi-e fricã sã dorm singuricã“ se referã la una singurã, nu la douã…

Trupa O -zzone,
în prag de relansare
Celebra trupã O-Zone are mari ºanse sã revinã în
peisajul muzical românesc. Se pare cã liderul formaþiei, Dan Bãlan, plãnuieºte sã revinã în România la
sfârºitul acestei veri ºi sã refacã ceea ce a fost odatã OZone. Dupã despãrþirea în plin succes a celor trei bãieþi
care cântau odatã “Dragostea din tei”, melodie ce a
fãcut înconjurul lumii, se pregãteºte o relansare de zile
mari. De data aceasta însã,
Dan, cel care a pãstrat titulatura de O-Zone, fiind
proprietarul “cu acte” al
acestui nume, nu-i mai ia
în calcul pe Arsenie ºi pe
Radu, el gândindu-se la
alte douã prezenþe masculine.
Motivul pentru care
aceastã trupã se va reuni
într-o altã componenþã este datorat faptului cã Radu ºi
Arsenie au îmbrãþiºat deja o carierã solo. Cu toate cã ºi
Dan a încercat acest lucru în America, s-ar pãrea cã
nu-i merge foarte bine, iar succesul pe care spera sã-l
gãseascã peste Ocean ºi pentru care a renunþat la OZone se lasã însã aºteptat.

Andreea Bãnicã (Blondy),
în curând chealã!
Cântãreaþa ºi, de ceva vreme, vedeta de televiziune, Andreea Bãnicã a intrat iar în atenþia presei. Sã
nu vã imaginaþi cumva cã a impresionat prin talentele
sale vocale. Problema este alta. Dupã ce cã apare din
ce în ce mai dezbrãcatã pe micile ecrane, acum mai
vine ºi cu noutãþi.
Într-un material apãrut în presã, reiese cã Andreea
a început sã cheleascã. Dovada? În timp ce îºi miºca
lasciv ºoldurile la o
petrecere, pe podea
cãdeau cu graþie
ºuviþe din capul
blondinei. ªi cum
artista a declarat sus
ºi tare cã are un pãr
natural ºi nu poartã
niciodatã meºe, nu
ne rãmâne decât sã
ne exprimãm îngrijorarea vizavi de podoaba capilara a vedetei. Oricum,
Andreea nu ar trebui sã fie supãratã. Soluþii sunt, de la
“Chel-stop”, la ulei de ricin aplicat la rãdãcina pãrului
(produs garantat de bunica). Asta în cazul în care blonda nu ne-a minþit ºi chiar poartã ºuviþe false. Ar fi
pãcat ºi i-ar creºte nasul mare cât al lui Pinocchio!
CRISTINA FRATU
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NU MAI STAÞI DEGEABA!

Trash Beta - de veghe-nn lanul de gunoaie
Unii se pricep sã facã bici din ceva mai
moale, alþii sunt convinºi cã gunoiul are parfum
de RTS. Pe scurt, Inhuman Games scoate la
iveala Trash, varianta Beta, un joc altoit pe-o
lume post-apocalipticã, împãrþitã frãþeºte (pe
sistem Cain ºi Abel) de cãtre oameni ºi mutanþi.
Dorinþa reciprocã de mãcel ºi supremaþie este
susþinutã de cinci tipuri de resurse (gunoi,
deºeuri toxice), hãrþi generate cât se poate de
random ºi obsesia clarã pentru multiplayer
online, cu maxim 24 de jucãtori.
Daca vã surâde ideea, nu mai staþi degeaba,
cã oferta de luptã prin groapa ecologicã dureazã
doar o lunã. Sau mai puþin!

Battlefield 2 - la fel de gold

Ea Games ºi-a fãcut milã de hoardele de
doritori însetate de sânge nevinovat ºi anunþã
lansarea lui Battlefield 2, în fatidica zi de 21
iunie. Jocul pune la dispoziþie trei facþiuni gata
sã sarã una la jugulara celeilalte (Statele Unite,
China ºi Coaliþia Orientului Mijlociu), cele mai
moderne arme, 30 de vehicule controlabile,

☺
— ªtiþi care e cântecul preferat a lui
Ossama bin Laden?
— “It Wasn’t Me” sau “Ups, I
did it again”!
☺
— Ce reprezintã burta la bãrbaþi?
— Un monument ridicat în cinstea “eroului cãzut”!
☺
— De ce uraganele poartã nume
de femeie?
— Pentru cã, asemenea femeilor,
la început sunt calde ºi blânde, iar
dupã aceea îþi iau casa ºi maºina!
☺
— De ce bãrbaþii aleargã dupã
femei cu care nu au de gând sã se
însoare?
— Din acelaºi motiv pentru care
câinii fug dupã maºini pe care nu
au de gând sã le conducã!
☺
— De ce poartã poliþia apã în
portbagaj?
— Sã nu le moarã sirena!
☺
Un þãran sãrac intrã într-un bar.
Cum intrã, cade jos. De ce?
— Era sãrac lipit pãmântului!
☺
Românii, oameni încercaþi de-a
lungul istoriei, se clasificã astfel:
- optimiºti: cei care învaþã
engleza;
- pesimiºti: cei care învaþã
maghiara;

campanie single-palyer sau hârjoneala online
pentru maxim 64 de ucigãtori. Cine nu vrea
bãtãlie în câmp deschis se ascunde în modul
Commander, de unde va direcþiona asalturile
strategice ale coechipierilor.

Japonezul ºi GTA-uul nu se împacã
Dupã câte procese tâmpite a avut pe cap
bietul Grand Theft Auto III, uite cã se vãd ºi
primele rezultate. Prefectura din Kanagawa
(regiune
situatã la
sud de
Tokyo) a
hotãrât în
marea ei
înþelepciune cã,
din
7
iunie, va
fi interzisã vânzarea jocului cãtre persoane sub
18 ani. GTA III va fi expus separat de restul
gãºtii electronice ºi va fi însoþit de o amendã
grãsuþã în caz cã interdicþia nu este respectatã.

Aceasta este prima mãsurã de acest gen luatã în
Japonia (no worry, cã mai urmeazã, sake sã fie! ).
Momentan nu se ºtie dacã ºi add-on-ul Vice
City va avea parte de o sancþiune similarã.
Bre japonezilor, vi s-au prãjit creierii de
atâta hentai?

DE LA LUME ADUNATE...

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

CÂINE DE
VÂNÃTOARE

BABA DIN
POVESTE

EDEN

TRIATE

UNIC

PORTÃREI

PRIETEN

VIETÃÞI

EMISIUNE
DE RAZE

CERCETARE
BOGÃÞII
UCENIC
(reg.)
ÎN VOGÃ!
LENEªE

TRESTIE

SONOR
A AFLA

CINSTIT

A CEDA
INSULA DE
CORALI
PLÃÞI ÎNAINTE

ALEE!

MARI,
FÃRÃ
MÃSURÃ!

STÂNJENEI

CÃPÃÞÂNÃ
DE PORC

ACEEA
(pop.)

CLAN

CHEMARE

CRISTINA FRATU

Capul care a plecat,
sabia nu-l taie!
Cine se scoalã de
dimineaþã, n-a murit în

- realiºti: cei care învaþã sã ajun!
tragã cu arma!
Lupii îºi schimbã nãravurile,
☺
dar între ei!
Cine sapã groapa altuia, se
Unde nu-i scop, vai de
cunoaºte dupã lopatã!
mijloace!
Cine sapã groapa altuia, e tranOmul înþelept îºi face vara
spirat leoarcã!
sanie ºi iarna o pune pe foc!
Cine sapã groapa altuia, ajunge
Ca românul, nu-i nici unul,
departe ºi cine se scoalã de unde-s mulþi, putea fi unu!! (C.F.)
dimineaþã, cade în ea!
Cine sapã groapa
altuia, nu poate fi acuzat
de egoism!
Cine sapã groapa
altuia, e frate cu
românu’ !
1. ªtiþi cum a fost distrus Farul din Alexandria?
Cine sapã groapa
2. Câþi ani au durat lucrãrile de construcþie a
altuia, face bãtãturi de la Templului Artemisei din Efes?
cazma!
3. Cine a cerut construirea grãdinilor sus☺
pendate?
Pe vremuri se zicea:
4. Ce era Museionul?
“Foaie verde de urzici,
5. Cum se numeºte pasãrea din pãdurile Braziliei
noi
avem
salarii
renumitã prin faptul cã scoate cele mai puternice
MARI!”
Acum se spune: sunete?
6. Cine a spus: “Cuvintele exprimã forma
“Foaie verde de dudãu,
gândirii ºi dacã ai luat forma, ai luat totul”?
o sã fie ºi mai BINE!”
☺
Rãspunsurile testului 10 (174)
Cum îþi aºterni, cum
vine altul ºi se culcã în
1. Pe la mijlocul mileniului IV Î.Ch., un popor puterlocul tãu!
nic, sumerienii, s-a stabilit în zona Golfului Persic, în
O pãdure virginã este sudul Mesopotamiei, între Tigru ºi Eufrat. Socotiþi
o pãdure în care mâna “grecii Asiei”, se pare cã sumerienilor le datorãm primele
omului n-a bãgat nicio- tãbliþe de lut.
datã piciorul!
2. Dupã unele mãrturii ale vremii, lumina era vizibilã

FATAL

PICÃ PE
CENTRU!

Settlers V face pui

Settlers V nu putea rãmâne de capul lui pe
tarlaua jocurilor. Povestea trebuia continuatã,
lupta terminatã ºi licenþa stoarsã ºi de ultimul
cent ascuns sub salteaua fanilor. ªi uite-aºa,
total surprinzãtor, Ubisoft anunþã descãlecarea
pe rafturi, în 24 iunie, a lui The Settlers: Heritage of Kings Expansion Disk. Din câte se
pare, sub denumirea asta ºugubeaþã se ascunde
un add-on deja lansat în Germania sub numele
de Nebelreich, cã altceva nu prea aveau timp sã
cloceascã producãtorii.
Ca noutãþi interesante (cã de clãdiri, hãrþi ºi
eroi noi a auzit toatã lumea!), jocul vã aduce
posibilitatea de-a construi poduri, un grup de
riflemen ºi un editor de hãrþi.

de la o depãrtare de 100 mile marine (circa 180 km).
Flavius Josephus susþinea cã lumina Farului era vizibilã
de la o distanþã de 300 de stadii (aproximativ 60 km),
apreciere mult mai aproape de adevãr, în concordanþã ºi
cu opiniile potrivit cãrora Farul avea o înãlþime de aproximativ 120 m.
3. În anul 1741, s-a construit, în Europa, primul pod
metalic pe douã lanþuri, pe Tees, la Wynch (Anglia).
4. Milcovul a despãrþit Moldova de Þara
Româneascã, începând din vremea domniei lui ªtefan cel
Mare (1457-1504) ºi pânã la 24 Ianuarie 1859, data unirii
celor douã þãri.
5. Fundaþia primului templu a fost pusã în timpul
celei de-a XL Olimpiade, în anul 620 Î.Ch. Arhitectul a
fost Chersifron din Cnossos, având drept colaboratori pe
Rhoecus ºi Theodor din Samos (despre ultimul, legenda
spune cã ar fi gravat inelul lui Policrate). Metagene, fiul
lui Chersifron, la rândul lui arhitect, a continuat opera de
construcþie dupã moartea tatãlui sãu.
6. I. SLAVICI, Opere, IV, 216.

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT
N, L, M, M, M, NEMURITORI, LOCALIZAT,
MÃRIRE, AUR, MOÞ, AVI, A, MUCOS, OCOL,
RAREFIAÞI, VIN, PATRIE, TORIDÃ, TR, BESTIE,
ªEA.
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Sistemuu l AWACS
a a juu ns ºi
în Roo mâniaa
Oficialitãþi ale Alianþei Nord-Atlantice au
prezentat, marþi, 31 mai, conducerii Statului Major
General ºi a Statului Major al Forþelor Aeriene elemente privind derularea Programului aerian NATO
de avertizare timpurie ºi control NAEW&C, prilej
cu care a fost efectuat ºi un zbor demonstrativ al
unei aeronave de supraveghere AWACS, a informat
Rompres.
Din cele 26 de state ale Alianþei Nord-Atlantice,
14 aparþin Forþei NATO de supraveghere aerianã ºi
avertizare timpurie, demonstraþii ca cele de marþi
fiind menite sã mãreascã numãrul þãrilor care
doresc sã facã parte din structura amintitã, a precizat comandantul acestei Forþe, gen. Gary WINTERBERGER.
Dacã în trecut avioane similare cu AWACS se
ocupau cu supravegherea aer-aer, în prezent, acest
tip de aeronave îndeplinesc o gamã largã de misiuni, între care realizarea unei “fotografii” a situaþiilor de luptã la sol, a detectãrii forþelor ofensive sau
defensive etc. În plus, avionul - care are o
autonomie de zbor de opt ore - este echipat cu mai
mulþi senzori, putând, în acelaºi timp, sã dirijeze
manevrele avioanelor de luptã. Generalul WINTERBERGER a precizat, de asemenea, cã sistemul
de supraveghere aerianã ºi avertizare timpurie era
prevãzut sã opereze doar în “graniþele” þãrilor
NATO, dar acesta se poate extinde în orice parte a
lumii.
Dupã atacurile teroriste de la 11 septembrie
2001, sistemul de supraveghere a funcþionat nu
numai în spaþiul aerian al SUA, ci ºi în teatrele de
operaþii din Kosovo ºi Irak, dar ºi pentru protecþia
antiteroristã a unor manifestãri civile de amploare
precum Jocurile Olimpice de la Atena.
La rândul sãu, ºeful SMFA, Gheorghe CATRINA, a subliniat cã sistemul amintit sporeºte capacitatea de supraveghere aerianã a României, þinând
cont de relieful variat al þãrii noastre. Dumnealui a
precizat cã sistemul de supraveghere NAEW&C
este similar cu cel de care dispune Comandamentul
Aerian Principal al SMFA. Avantajul faþã de sistemul românesc este cã NAEW&C este un sistem
ambarcat (mobil) ce acoperã o suprafaþã mult mai
mare decât orice radar poziþionat la sol. Potrivit
generalului CATRINA, citat de Rompres, în
condiþiile în care factorul politic se va decide sã participe la Forþa NATO de supraveghere aerianã ºi
avertizare timpurie, SMFA ar putea aloca sumele
necesare pentru cheltuielile de operare ºi mentenanþã, dar ºi pentru plata specialiºtilor militari ce ar
lucra pe un AWACS.
Maior Emanuel BÃRBULESCU

Integrare europeanã

Repere în istoria Uniunii
Europene (2)

Tratatul de la Amsterdam, semnat la 2 octombrie 1997 ºi
intrat în vigoare la 1 mai 1999, conþine prevederi în urmãtoarele domenii: drepturile cetãþenilor (în special protecþia
drepturilor fundamentale), cooperarea în domeniul securitãþii
ºi justiþiei (integrarea acquis-ului Schengen în competenþele
Uniunii Europene), Politica externã ºi de securitate comunã
(alegerea unui Înalt Reprezentant pentru PESC) ºi consolidarea democraþiei.
Tratatul de la Amsterdam extinde aria politicii de protecþie a consumatorilor, stabileºte ca obiectiv dezvoltarea
durabilã a mediului înconjurãtor, conferã Uniunii Europene
o nouã competenþã în materie de ocupare a forþei de muncã,
consolideazã protecþia socialã în domeniul egalitãþii de ºanse
ºi al luptei împotriva excluderii.
Tratatul de la Nisa a fost semnat de cãtre miniºtrii de
externe ai statelor membre ale Uniunii Europene la 26 februarie 2001 ºi a intrat în vigoare la 1 februarie 2003, dupã ce a
fost ratificat de fiecare stat membru, fie prin vot în parlamentul naþional, fie prin referendum. Tratatul de la Nisa, considerat indispensabil viitoarei extinderi, conþine prevederi de
naturã a asigura buna funcþionare instituþionalã în momentul
când Uniunea va avea aproape 30 de membri, înscriindu-se
deci în viziunea unei reforme instituþionale ale cãrei trei axe
principale sunt: componenþa ºi modul de funcþionare al instituþiilor europene, procedura de decizie în cadrul Consiliului
de Miniºtri ºi consolidarea cooperãrii între instituþii.
Constituþia europeanã care, cel puþin pânã la momentul
închiderii ediþiei, întâmpinã serioase probleme în promovare,
nu înlocuieºte constituþiile statelor membre, ci va înlocui principalele Tratate ale Uniunii Europene, cu un singur text, unitar. Dupã mai mult de doi ani de dezbatere, s-a convenit
asupra textului final al Constituþiei, la Consiliul European de
la Bruxelles, din 17-18 iunie 2004.
Textul Constituþiei trebuie pus într-o formã corectã din
punct de vedere legal, dupã care va fi tradus în toate limbile
oficiale ale Uniunii Europene.
Sursa: Agenþia pentru Strategii Guvernamentale
www.publicinfo.ro
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Modificãri sau nu?

Teodor ATANASIU faþã în faþã cu
Legea 138 ºi cu Ordonanþa 7

+ Pe 30 mai, la sediul Ministerului
Apãrãrii Naþionale, a avut loc o conferinþã
de presã, în cadrul cãreia ministrul
apãrãrii naþionale, Teodor ATANASIU, ºia exprimat poziþia oficialã în legãturã cu
reglementãrile legale referitoare la plãþile
compensatorii ºi ajutoarele pentru personalul disponibilizat din armatã:
“În primul rând, vreau sã atac acest
subiect, fiindcã, aºa cum ºtiþi, a fost o
întreagã dezbatere, cu rezonanþe mai ales
în media, privind modificarea cadrului
legislativ. Vreau sã se înþeleagã foarte clar
urmãtorul lucru: Ministerul Apãrãrii
Naþionale nu va întreprinde nici un
demers pentru modificarea cadrului legislativ actual, dintr-un motiv foarte simplu: Armata Românã este singura instituþie cuprinsã în acest cadru legislativ,
care se aflã încã în proces de reformã ºi
de restructurare. Noi, pânã în 2007, trebuie sã ajungem la un efectiv de 75.000
de militari ºi 15.000 de civili, adicã
90.000 de angajaþi, iar astãzi avem peste
100.000 de angajaþi. Deci, mai avem de
continuat reforma ºi restructurarea în
armatã ºi, în consecinþã, credem cã actualul cadru legislativ ne permite sã
derulãm reforma, fãrã sã avem complicaþii în desfãºurarea programului pe care
noi ni l-am propus. De asemenea, este
foarte clar cã acest cadru legislativ în care
funcþionãm, respectiv Legea 138 din 1999
ºi Ordonanþa 7 din 1998, este în conformitate cu toatã legislaþia din þãrile NATO
care au trecut prin acest program de reformã a armatei. Nu sunt modificãri majore.
În continuare, sumele care au fost consemnate în presã ca anomalii, pentru

diverºi generali, ce au ieºit la pensie cu
sume foarte mari – la pensie anticipatã cu
sume foarte mari -, nu se referã la Ministerul Apãrãrii Naþionale, ci la alte structuri de siguranþã naþionalã care sunt
cuprinse în legislaþia plãþilor compensatorii. Sumele care sunt destinate militarilor români sunt sume care se aflã sub
media pe economia naþionalã. ªtiþi cã au

fost ºi alte legislaþii, pentru alte tipuri de
personal... din alte ramuri economice,
unde s-au fãcut restructurãri: în minerit,
în siderurgie ºi alte locuri. Deci, vreau sã
înþeleagã toþi militarii, sã stea liniºtiþi, cã
nu va fi vorba de nici o modificare legislativã; Ministerul Apãrãrii Naþionale
nu va iniþia nici un act normativ care sã
modifice actuala legislaþie”.
La întrebarea lansatã de un ziarist,
dacã M.Ap.N.-ul are capacitatea de a
ajunge la personalul care este cerut de
NATO pânã în 2007 ºi dacã dispune pentru aceasta de fondurile necesare, Teodor

ATANASIU a rãspuns:
“Da, eu vã spun cã aceastã lege nu va
suferi modificãri fiindcã noi nu iniþiem
aceste modificãri ºi nu le iniþiem dintr-un
motiv foarte clar, pentru cã noi suntem în
proces de restructurare.
Bineînþeles cã restructurarea se poate
face ºi cu costuri suplimentare, renunþând
la aceastã lege, da? ªi atunci o sã le spun:
de mâine, dragi militari, din cauza faptului cã legea s-a schimbat, nu mai aveþi
sume compensate, aþi rãmas pe drumuri,
nu aveþi calificare adecvatã economiei
naþionale, descurcaþi-vã! Dar nu aºa se
face într-un stat democratic ºi într-un stat
drept, deoarece aceºti militari au fost
instruiþi pentru altceva decât pentru a
lucra în economia naþionalã. Lor le trebuie o perioadã de timp pentru a se recalifica ºi pentru a reuºi sã-ºi gãseascã un
loc de muncã în economie. Tocmai din
acest motiv, considerãm cã aceste sume,
care, vã spun, nu sunt de miliarde, cum sau dat câteva exemple în ziare, ci sunt cu
ceva peste 200 de milioane în medie pentru cei ce pleacã din Armatã, sunt niºte
sume pentru ca ofiþerul român sã
reuºeascã sã-ºi facã o recalificare, sã aibã
sumele necesare pânã sã-ºi facã aceastã
recalificare ºi pânã îºi regãseºte un loc de
muncã în economia naþionalã. Gândiþi-vã
la acel ofiþer român care are 40 de ani,
care trece în rezervã ºi care mai are 25 de
ani pânã la pensie!
Deci, bineînþeles cã se poate face
restructurare ºi fãrã sume compensatorii,
dar acest lucru înseamnã sã ne batem joc
de cei care vor fi puºi la dispoziþie.”

Ziua Eroilor în Garnizoana Piteºti

Militarii piteºteni aduc omagiu
memoriei eroilor României
Cu prilejul Zilei Eroilor, ce se sãrbãtoreºte în fiecare
an la praznicul Înãlþãrii Domnului, în perioada 08-11
iunie, în unitãþile militare din garnizoanã ºi la Cercul
Militar Piteºti au avut loc manifestãri de omagiere a jertfei celor cãzuþi la datorie.
Miercuri 08 iunie, începând cu ora 17.00, la Cercul
Militar Piteºti, s-a desfãºurat întâlnirea militarilor din
garnizoanã cu veteranii de rãzboi argeºeni. Cu aceastã
ocazie a fost prezentatã “Cartea eroilor argeºeni”, iar
Corul Veteranilor de Rãzboi “Mihai Viteazul” a susþinut
un microrecital de cântece ostãºeºti. În premierã, s-au
expus decoraþii militare de rãzboi ºi au fost prezentate
uniforme militare româneºti din perioada 1830-1941,
aflate în patrimoniul Muzeului Militar Naþional. Întâlnirea a continuat cu o cinã oferitã de cadrele militare din
garnizoanã veteranilor de rãzboi ºi cadrelor militare în
rezervã ºi în retragere.
Joi, 09 iunie, cu începere de la ora 10.00, s-a oficiat
Sfânta Liturghie de Înãlþarea Domnului la Biserica Militarã de Garnizoanã. La ora 12.00, toate lãcaºele de cult
din localitate au tras clopotele timp de trei minute în
memoria eroilor.

Este gata
ºi cel de al
treilea pod
peste Buzãu
La închiderea ediþiei,
lucrãrile la cel de-al treilea pod
peste râul Buzãu, din localitatea
Mãrãcineni, erau în curs de
finalizare. “Potrivit estimãrilor
noastre, lucrãrile la cel de-al
treilea pod se vor finaliza la
sfârºitul acestei sãptãmâni sau,
cel târziu, la începutul sãp-

Cu începere de la ora 12.30, la Cimitirul Eroilor din
Piteºti, au avut loc depuneri de coroane de flori în cadrul
unei ceremonii militare ºi religioase organizatã de Garnizoana Piteºti în colaborare cu Prefectura Judeþului Argeº,
Consiliul Judeþean Argeº ºi Primãria Municipiului
Piteºti.
Alãturi de cadrele militare active ºi în rezervã, veterani de rãzboi, sunt au participat reprezentanþi ai
administraþiei publice locale, partidelor politice, instituþiilor locale, organizaþiilor nonguvernamentale, massmedia, publicul larg.
În toate unitãþile militare din garnizoanã s-au
executat apeluri solemne pentru cinstirea memoriei militarilor cãzuþi la datorie, iar în dupã amiaza zilei de 09
iunie, în Piaþa Vasile Milea, Muzica Militarã a Garnizoanei a susþinut un recital de muzicã ostãºeascã, urmatã
de o paradã a þinutelor militare de epocã.
Cercul Militar Piteºti a gãzduit, în Sãptãmâna
Învierii, o expoziþie de cãrþi poºtale intitulatã “Eroii
Armatei României” ºi expoziþia de carte cu tema “Veteranilor de rãzboi - glorie ºi recunoºtinþã”.
Maior Marian RÃDULESCU

tãmânii viitoare (6-12 mai
n.red.)”, a spus ministrul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului Gheorghe DOBRE,
citat de Rompres. Acesta a precizat cã noul pod va fi construit
dupã un alt tip, fãrã porþiunea
de lemn la mijlocul construcþiei. Astfel, vor fi evitate
situaþiile întâlnite la cele douã
poduri recent construite, unde
maºinile ating structura de lemn
de pe carosabil, provocând astfel desprinderea unor scânduri.
Noul pod va avea carosabilul format în întregime din
asfalt. Prefectul judeþului

Cristina FRATU

Comandamentul
SEEBRIG
a fost vizitat
de parlamentari
italieni
O delegaþie a Comisiei de Apãrare
din Senatul Italiei a vizitat, sâmbãtã, 4
iunie, Comandamentul SEEBRIG, din
Constanþa, la invitaþia comandantului
Brigãzii Multinaþionale din Sud-Estul
Europei, general de brigadã Giovanni
SULIS, a informat agenþia de ºtiri
Rompres. Vizita s-a înscris pe linia
continuãrii colaborãrii între Comandamentul SEEBRIG ºi reprezentanþii
parlamentelor þãrilor membre ale
Forþei Multinaþionale de Menþinere a
Pãcii din Europa de Sud-Est.
Pe parcursul vizitei au fost abordate, potrivit sursei citate, aspecte
legate de activitãþile brigãzii ºi de
rezultatele procesului de evaluare ºi
certificare NATO a comandamentului
marii unitãþi. În acest context, s-a conturat ºi un eventual sprijin pe care
Senatul Italiei îl poate acorda comandamentului SEEBRIG, în vederea
unei posibile participãri la misiuni de
menþinere a pãcii în Afganistan, anul
viitor, sub comanda NATO.
Cu aceastã ocazie, au fost vizitate
ºi spaþiile în care funcþioneazã comandamentul, în municipiul Constanþa.

Buzãu, Cristinel BÂGIU,
a declarat pentru Rompres
cã aceste probleme nu
afecteazã structura celor
douã poduri ºi echipele
operative care lucreazã
pentru construcþia celui
de-al treilea pod ar fi
intervenit
în
orice
moment, în caz de pericol. Potrivit ministrului
transporturilor, al treilea pod va
fi destinat traficului pietonal,
precum
ºi
vehiculelor
aparþinând salvãrii, poliþiei ºi
pompierilor. “Ne gândim sã
construim un al patrulea pod,

Paginã realizatã de locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE

însã decizia o vom lua în urma
monitorizãrii pe care o vom
efectua asupra traficului de
maºini care se desfãºoarã pe
podurile provizorii existente”, a
precizat ministrul DOBRE,
citat de sursa menþionatã.

