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(PetreÞUÞEA)

Militarii B. 300 I.
“Sfântul Apostol Andrei”
au revenit în þarã. Timp de
ºase luni de zile, ei au
desfãºurat acþiuni în cadrul
operaþiunii ENDURING
FREEDOM VI din teatrul
de operaþii din Afganistan.
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ROFND XI
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Provocare ºi speranþã
La Câmpulung- Muscel, în ziua de 8 august a.c., pe
timpul ceremonialului de plecare a Detaºamentului
ROFND XI, pentru câteva ore, am avut impresia
cã a venit toamna. A
plouat constant, cu picãturi mari ºi dese, mai
bine de patru ore.

UNIVERS SPIRITUAL
Expoziþie la Muzeul Municipal Bucureºti

Manuc Bei,
negustor ºi diplomat

Muzeul Municipiului Bucureºti a deschis o nouã expoziþie, dedicatã uneia dintre cele mai
originale ºi mai interesante personalitãþi din istoria noastrã.
Viaþa ºi activitatea economicã,
politicã ºi diplomaticã a lui Manuc Bei
sunt strâns legate de istoria Þãrii
Româneºti din primele douã decenii
ale secolului al XIX-lea, precizeazã
organizatorii expoziþiei.

LECÞIA DE ISTORIE
Armata românã în a u g u s t 1 9 1 9

Între ambiþie ºi simþul datoriei
Cu 86 de ani în urmã, mai exact, la 4 august 1919, Armata
Românã îºi încheia participarea la primul rãzboi mondial
printr-o excepþionalã faptã de arme - ocuparea oraºului Budapesta, capitala statului ungar. Aceastã
acþiune, s-a produs în urma înfrângerii armatei maghiare de cãtre
armata României, în bãtãliile din
munþii Apuseni ºi de pe Tisa, din
primãvara ºi vara anului 1919.
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Protecþia reþelelor de calculatoare

Sisteme de detectare
a intruziunilor (2)
Responsabilitãþi din ce în ce mai mari

Interviu cu comandantul Brigãzii 34 Infanterie Uºoarã “Vasile Lupu”,
colonelul Dumitru SCARLAT
Din 1 iulie 2005, colonelul Dumitru SCARLAT
este comandantul Brigãzii 34
Infanterie Uºoarã „Vasile LUPU”.
Domnul colonel a absolvit ªcoala
Militarã de Ofiþeri Activi de Infanterie „Nicolae Bãlcescu” în 1986,
fiind, apoi, numit, ca proaspãt
locotenent, comandant de pluton la
Regimentul 10 Mecanizat din
Slobozia. A fost, apoi, comandant
de companie; a urmat cursurile
Academiei de Înalte Studii Militare
ºi s-a întors, tot la Slobozia, comandant de batalion.
Dupã restructurarea Brigãzii 10 Mecanizate, a
lucrat la Planificare Operaþii, la S.M.F.T., apoi a

fost numit comandant de batalion logistic. A revenit
în S.M.F.T., apoi, ca ºef de birou la
operaþii pentru ca, din nou, sã fie
numit comandant de batalion. A
preluat comanda Batalionului 151
Infanterie de la Iaºi, iar, în perioada iunie 2003 – ianuarie 2004,
acesta a acþionat în teatrul de operaþii din Afganistan.
Dupã întoarcerea din misiune, a
fost numit ºeful Secþiei Operaþii
Curente la Comandamentul 2
Operaþional Întrunit. De la începutul lunii iulie a
fost numit la comanda Brigãzii 34 Infanterie Uºoarã
„Vasile Lupu”.
(pag.6)

ROMEX 05

“IRON ALLIANCE”
a funcþionat foarte bine

În perioada 12iulie - 02august a.c., în Poligonul Babadag, s-a
desfãºurat cel mai mare exerciþiu bilateral româno-american ROMEX 05.
Au participat efective ale Brigãzii 71 din Divizia 36 Infanterie a Gãrzii
Naþionale a Statului Texas, comandamentul Brigãzii de geniu a Diviziei 1
Blindate ºi subunitãþi din B.26 I. “Scorpionii Roºii” din Craiova. Aproximativ 2.000 de militari - 1.500 americani
ºi 500 români) ºi peste 400 de autovehicule militare - camioane TAB-77, 2
blindate M2A2 BRADLEY, vehicule
de teren HUMVEE, tractoare speciale,
6 avioane A-10, elicoptere UH-60 pentru misiuni MEDEVAC au luat parte la
exerciþiile integratoare. (pag.7)
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ACTUALITATEA
PE SCURT

Ziua generalului

RUSIA: Marinarii de pe submarinul Priz salvaþi de
un apel anonim. Echipajul submarinului Priz, blocat timp de
75 de ore la 190 de metri adâncime în Golful Berezovaia, a
putut fi salvat la timp datoritã unui apel telefonic primit de un
post de radio local, fiind informat de cãtre o femeie despre
accident, a relatat agenþia Mediafax, citând AFP. Femeia care
a telefonat postului de radio local a declarat cã primise informaþia de la o cunoºtinþã din armatã. “Dacã nu ar fi sunat, totul
ar fi rãmas secret, sunt sigurã. Cât valoreazã vieþile a ºapte
oameni aici?”, a relatat ziarista Guzelle Latipova, angajatã a
postului local Radio-3. Ea a discutat cu Oksana Guseva, de la
agenþia Ria Novosti, care, la rândul ei a verificat informaþia la
comandantul forþelor militare ruse din zona de nord-est a
Rusiei, viceamiralul Viktor Gavrikov. Când i s-a adresat întrebarea, “ a schimbat imediat tonul, a trântit un «fãrã comentarii» ºi a închis telefonul”, povesteºte ziarista. La câteva ore,
responsabilii militari de rang înalt au confirmat în cele din
urmã, oficial, incidentul. Dupã 75 de ore petrecute pe fundul
mãrii, submarinul a revenit la suprafaþã în urma intervenþiei
unui robot submarin teleghidat aparþinând Marinei Regale
britanice. IRAK: S-ar putea spori temporar prezenþa
militarã americanã. Statele Unite ºi-ar putea consolida, pânã
la sfârºitul anului, prezenþa militarã în Irak, pentru a asigura
securitatea referendumului ºi alegerilor generale, prevãzute sã
fie organizate în luna octombrie, respectiv, decembrie, a
anunþat, purtãtorul de cuvânt al Pentagonului. Nu a fost luatã
deocamdatã nici o decizie în legãturã cu prelungirea misiunii
unitãþilor aflate pe teren sau asupra trimiterii unor întãriri, dar,
dacã vor fi necesare trupe suplimentare, acestea ar urma sã
provinã de la Divizia 82-a aeropurtatã, care a trimis deja un
batalion în Afganistan, în vederea asigurãrii securitãþii
alegerilor prevãzute a avea loc luna viitoare. Conform cotidianului The New York Times, responsabilii militari americani
din Irak au prevãzut creºterea efectivelor forþelor armate pentru alegerile din decembrie, de la 138.000, la 160.000 de militari. RUSIA: Rusia va achiziþiona doi roboþi submarini
de tip Scorpio. Marina rusã va achiziþiona doi roboþi submarini Scorpio, de tipul celui care a permis eliberarea batiscafului rus Priz, care rãmãsese blocat la 190 de metri
adâncime într-un golf din Kamceatka, a anunþat comandantul
Flotei Pacificului, citat de AFP. “În afarã de roboþii Scorpio,
marina va achiziþiona ºi echipamentul necesar de asistenþã
tehnicã, pentru cã acest tip de robot nu este compatibil cu
tehnologia rusã”, a precizat Viktor Fiodorov, adãugând cã
roboþii vor fi manipulaþi de tehnicienii ruºi. Robotul submarin Scorpio-45, adus în Extremul Orient rus de marina britanicã, a reuºit sã taie cablurile care blocau batiscaful rus Priz
AS-28 la 190 de metri adâncime, în zona Petropavlovsk, în
condiþiile în care, cei ºapte membri ai echipajului nu mai dispuneau decât de foarte puþine rezerve de oxigen. Scorpio 45
este un submarin echipat cu trei camere de luat vederi ºi un
dispozitiv de tãiere a cablurilor. Este utilizat pentru operaþiunile de salvare la adâncime ºi este asistat de ºase “operatori”
civili, care îl pot transporta la o adâncime de pânã la 925 de
metri. Scorpio 45 poate tãia cabluri de oþel cu un diametru de
pânã la 70 de milimetri. SUA: Exerciþiu antiterorism la
New York. Un gaz inofensiv a fost dispersat, luni, 8 august,
pe strãzile ºi în metroul din New York, în cadrul unui exerciþiu
antiterorism, a informat Departamentul pentru Securitate
Internã, relateazã Mediafax, dând ca sursã AFP. Exerciþiul,
primul dintr-o serie de ºase, a avut drept scop stabilirea celui
mai eficient mod de evacuare a gazelor letale în cazul unui
atac biochimic, a declarat Peter Bengton, purtãtorul de cuvânt
al acestui program. Gazul utilizat luni a fost dispersat în trei
locuri, în momente diferite ale dimineþii. Un total de 200 de
instrumente de mãsurare, amplasate pe o arie de doi kilometri pãtraþi din centrul Manhattan-ului, au analizat progresia
gazului. Circa 100 de cercetãtori ºi 50 de studenþi participã la
acest program, care se va încheia la sfârºitul lunii august.
POLONIA: Tensiune diplomaticã cu Rusia. O serie de
incidente au provocat, la începutul lunii, tensionarea relaþiilor
dintre Rusia ºi Polonia, agresarea unor colaboratori ai
ambasadelor celor douã þãri riscând sã apropie Moscova ºi
Varºovia de o crizã diplomaticã. Tensiunile au fost declanºate
când copiii unor diplomaþi ruºi au fost bãtuþi ºi jefuiþi într-un
parc din Varºovia, fiind amplificate de un incident produs
duminicã la Moscova, unde un reprezentant al misiunii diplomatice poloneze a fost bãtut în capitala Rusiei, fiind internat
în spital cu o contuzie cerebralã. Relaþiile dintre Polonia ºi
Rusia sunt tensionate de mai mult timp, pe fondul diferendelor legate de aprecierile istorice privind cel de-al doilea rãzboi
mondial ºi de rolul jucat de Polonia în “revoluþia portocalie”
din Ucraina. În ultimele sãptãmâni, ºi relaþiile dintre Varºovia
ºi Minsk - unde preºedintele Aleksandr Lukaºenko este un
aliat ferm al Rusiei - au fost marcate de o serie de expulzãri
reciproce de diplomaþi.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
ABONAMENTE LA “CURIERUL ARMATEI”

Un abonament lunar (douã apariþii) costã 1 leu, iar banii se vor depune în contul U.M. 02450 Bucuresti RO 53 TREZ 705 5005 XXX 000 161, trezoreria sectorului
5, cu specificaþia "Abonamente la publicaþii militare C.A." Pentru a fi luaþi în evidentã
cu rapiditate (ºi, implicit, expedierea operativã a publicaþiei), dupã depunerea banilor se va trimite o adresã cãtre ºeful U.M. 02450 "V", în care se va specifica numãrul
de abonamente fãcute ºi perioada, precum ºi suma depusã. La aceasta se va ataºa
chitanþa sau copia de pe ordinul de platã.
Va facem cunoscut cã aceastã publicaþie se tipãreºte exclusiv din fondurile
strânse din abonamente, ceea ce face ca numãrul gratuitãþilor sã fie foarte mic.

Vineri, 29 iulie 2005. În faþa statuii generalului Eremia Grigorescu, oficialitãþi
militare, militari, personalitãþi civile, rude
ºi prieteni au participat la ceremonialul de
predare - primire a comenzii Brigãzii 10
Geniu. Dupã 39 de ani sub Drapel, generalul de brigadã Alexandru DAVID, comandantul garnizoanei Brãila ºi-a încheiat cariera militarã. “Pâinea ºi cuþitul” brigãzii au
fost preluate de colonelul Mihai TOFAN,
specialist în Arma Geniu.
Un moment încãrcat de emoþie în care,
oamenii mari au lãsat, pentru o clipã, garda
jos, transformându-se în oameni obiºnuiþi,
care râd ºi care plâng, pentru cã, numai aºa,
puteau fi foarte aproape de “omul de nota
10” pentru care a fi militar este sinonim cu
onoarea.
“E un moment plin de emoþie. Un
camarad de-al nostru cu activitate deosebitã
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în cariera militarã trece în rezervã ºi predã
comanda Brigãzii 10 Geniu. Generalul
DAVID încheie o activitate de 35 ani, ca
ofiþer ºi 39 de ani, ca militar. În aceastã
perioadã a îndeplinit toate funcþiile de
comandã, e un om care a fost tot timpul în
fruntea trupelor, a instruit militari, dar a
sprijinit ºi societatea civilã. O viaþã de om
cu privaþiuni, sacrificii, dar ºi satisfacþii.
Am onoarea ca, în numele Statului Major al
Forþelor Terestre, sã prezint onorul ºi
respectul nostru ºi sã vã doresc numai succese în continuare”, a transmis general
locotenent dr. Sorin IOAN, ºeful SMFT.

“Nu eºti ce eºti,
ci ceea ce laºi dupã tine!”

Vine o clipã în viaþa fiecãruia în care
trebuie trasã linie ºi fãcutã socoteala. Nu
mulþi se pot mândri cu o activitate de

excepþie. ªi mai puþini se pot mândri cu
aprecierea celor pe care i-au condus. Dar
sunt ºi oameni, care înainte de a pune punct,
o fac cu sentimentul datoriei împlinite.
“În urmã cu 40 de ani am îmbrãcat uniforma de general, ca elev al Liceului “Dimitrie Cantemir” din Breaza. Am avut satisfacþii, dar, de multe ori, familia mea a
suferit. Acum le mulþumesc pentru cã au
fost alãturi de mine. Le mulþumesc ºi
pãrinþilor ºi dascãlilor ºi colegilor mei.
Timp de 28 de ani, am servit Arma Tancuri.
În 2003, am fost adoptat de Arma Geniu.
Geniºtii sunt oameni extraordinari, le urez
succes pe mai departe ºi îi urez succes ºi
noului comandant al Brigãzii 10 Geniu.
Nu eºti ceea ce eºti, ci ceea ce laºi dupã
tine! Vã las vouã realizãrile, daþi-mi
greºelile, pentru a avea ce analiza în nopþile
de pensie. Nu vã feriþi privirea cînd ne vom
întâlni, aþi fost ºi veþi rãmâne parte din
familia mea”, a rostit, pentru ultima oarã în
faþa camarazilor, general de brigadã
Alexandru DAVID.
La sfârºit de carierã, comandantul garnizoanei a primit în dar arma pe care a avuto în dotare ºi dreptul de a purta pe mai
departe uniforma militarã.
Festivitatea a fost încheiatã cu defilarea
trupelor. “Treceþi batalioane române
Carpaþii”, imnul de cãpãtâi al Armatei
României a trecut prin inimi fãcându-le sã
tresarã.
...Brãila, cetatea de suflet a Þãrii
Româneºti la gurile Dunãrii va pãstra
amintirea zilei de 29 iulie, ziua generalului,
ziua tanchistului din mijlocul geniºtilor.
Istoria se va scrie pe mai departe, dar
cine va avea rãbdare ºi va cãuta, va gãsi în
paginile ei ºi semnãtura generalului de
brigadã Alexandru DAVID.
Gabriela RUSU

1 august -Brãila

10 ani de existenþã
Batalionul de Nave Treceri Fluviale, constituit în
baza Ordinului general nr. 20 al ministrului Apãrãrii
Naþionale din 06.07.1995, a sãrbãtorit la 1 august 2005,
10 ani de existenþã.
La sãrbãtorirea celor 10 ani de la înfiinþare, batalionul
se prezintã ca o structurã bine definitã, în cadrul Brigãzii
10 Geniu, o unitate omogenã, cu o comandã fermã ºi competentã, capabilã sã facã faþã misiunilor ce-i sunt încredinþate. Prin hotãrâre, curaj, pricepere ºi angajare responsabilã, personalul unitãþii a reuºit ca, în cei 10 ani de activitate, sã obþinã rezultate bune ºi foarte bune în instruirea
pentru luptã, în îndeplinirea misiunilor încredinþate ºi la
toate activitãþile la care a fost solicitat sã participe, iar participarea militarilor unitãþii la misiunile de menþinere a
pãcii din Afganistan, Irak, Bosnia-Herþegovina atestã
capacitatea acestora de a opera într-un teatru de operaþii ºi
de a acþiona împreunã cu militarii Alianþei Nord-Atlantice.
Adresându-se întregului personal al batalionului prin
Ordinul ºefului Statului Major General, generalul dr. Eugen
BÃDÃLAN afirma: “Fiþi demni de misiunea ce vi s-a încredinþat,
acþionaþi cu hotãrâre pentru însuºirea cunoºtinþelor militare ºi de
specialitate, dovediþi tenacitate ºi profesionalism, pasiune ºi dãruire
în toate acþiunile pe care le întreprindeþi!
Militaþi cu toatã fermitatea pentru întãrirea continuã a ordinii ºi
disciplinei militare, pentru desfãºurarea tuturor activitãþilor în strictã conformitate cu legile þãrii ºi prevederile ordinelor ºi dispoziþiilor în vigoare!
Depuneþi toate eforturile pentru creºterea competenþei dumneavoastrã profesionale, condiþie de bazã a îndeplinirii obiectivelor
Armatei României în procesul de asigurare a securitãþii naþionale ºi
de consolidare a rolului în cadrul Alianþei Nord-Atlantice.”
La rândul sãu, generalul-locotenent dr. Sorin IOAN, ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, prin intermediul “Mesajului” trans-
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B. 300 I. “Sf. Andrei” - Galaþi

“Toþi pentru unul, unul pentru toþi”

Militarii B.300 I. “Sfântul Apostol Andrei” au revenit în
þarã. Timp de ºase luni de zile, ei au desfãºurat acþiuni în cadrul
operaþiunii ENDURING FREEDOM VI din teatrul de operaþii
din Afganistan. Locul lor a fost luat de B.151 I. “Lupii Negri”
din Iaºi. În perioada cât au acþionat în Afganistan, militarii
gãlãþeni au executat peste 700 de misiuni, au fost parcurºi peste
22.000 de km cu tehnica din dotare; echipa medicalã a batalionului a asigurat consultaþii ºi tratamente pentru mai mult de
2.000 de localnici.
Au fost îndeplinite peste 137 misiuni de patrulare în aria de
operaþii în scopul asigurãrii libertãþii de acþiune a Forþelor Coaliþiei. Securizarea operaþiei logistice de aprovizionare cu alimente, apã ºi carburanþi s-a fãcut cu sprijinul subunitãþilor
batalionului fiind verificate peste 8.000 de camioane de transport ºi peste 2.000 de cisterne. A fost îndeplinitã principala misiune a batalionului, aceea de securizare a bazei aeriene de la
Kandahar unde sunt cantonate trupe americane, germane, britanice, olandeze ºi române.
În cadrul operaþiilor “IRON DEMPER, DIABLO SPEAR,
DIABLO REACH ºi DIABLO REACH BACK, militarii noºtri
au acþionat cu fermitate alãturi de militarii coaliþiei ºi cei ai
Armatei Naþionale Afgane pentru asigurarea unui climat cert de
securitate.
B.300 I ºi-a câºtigat un binemeritat renume în urma
vizitelor fãcute de oficialii români ºi strãini.
În încercarea de a reda pacea ºi libertatea, zâmbetul ºi visul
unui popor cu aripile frânte, un camarad, undeva departe de
casã, pe un tãrâm mãcinat de ororile rãzboiului, îmbrãcat în
haina jertfelniciei ºi-a dãruit viaþa apãrând valorile atât de
scumpe nouã ºi umanitãþii: libertatea ºi pacea. Numele
slt.(p.m.) Narcis ªONEI va rãmâne dãltuit în conºtiinþa celor ce
l-au cunoscut...
Pentru militarii gãlãþeni, participarea în cadrul ENDURING
FREEDOM VI reprezintã momentul consacrãrii ca unitate cu
care se va continua constituirea viitoarei armate moderne a
României.
Marþi, 26 iulie, la Galaþi, pe platoul din incinta unitãþii a
avut loc ceremonia de revenire în þarã a B.300 I. “Sf. Apostol
Andrei” comandat de lt.col. Adrian SOCI. În urmã cu ºase luni,
militarii gãlãþeni plecau în misiune cu convingerea exprimatã
de comandantul lor cã “fiecare picãturã de transpiraþie, fiecare
emoþie ºi fiecare trãire meritã, iar unitatea îºi va îndeplini mandatul încredinþat la acelaºi nivel ca cel al structurilor similare
din armatele statelor NATO, comportându-se ºi acþionând ca o
structurã a Alianþei”. Nimic mai adevãrat.
La întoarcerea din misiune, aprecierile unanime venite din
partea oficialilor strãini ºi români au dovedit, dacã mai era
nevoie, valoarea acestei structuri a Forþelor Terestre din Armata României.
La ceremonie au participat: ministrul Apãrãrii Naþionale dl.
Teodor ATANASIU, ºeful Statului Major General dl. gl. dr.
Eugen BÃDÃLAN, inspectorul general al M.Ap.N. dl. gl.lt.dr.
Vasile APOSTOL, ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, dl
gl.lt. Sorin IOAN, comandantul C.1 A.Trt., dl.gl.mr.dr. Mihai
PALAGHIA, locþiitorul comandantului Comandamentului 2
Operaþional, dl.gl.bg.dr. Visarion NEAGOE, comandantul
Bg.282 Mc. “Principatele Unite”, dl.col. Ion COTROPAI, cadre
cu funcþii de comandã din structurile care au pregãtit batalionul
pentru îndeplinirea misiunii.
Alãturi de oficialitãþile militare au þinut sã-i asigure de
preþuirea lor, Î.P.S. Casian, episcopul Dunãrii de Jos, Prefectul
judeþului Galaþi, reprezentanþi ai administraþiei locale ºi instituþiilor municipiului Galaþi, familiile militarilor, rudele.
Dupã primirea raportului, ministrul Apãrãrii Naþionale a
salutat Drapelul de luptã ºi garda drapelului ºi a trecut în revistã
efectivele batalionului. A urmat desfãºurarea Apelului solemn
ºi pãstrarea unui moment de reculegere în memoria eroului
slt.p.m. Narcis ªONEI.
În cuvântul sãu, lt.col. Adrian SOCI a menþionat crezul ºi
dãruirea cu care militarii noºtri au redat pe durata mandatului
“zâmbetul ºi visul unui popor cu aripile frânte. Am împãrtãºit
tuturor din experienþa noastrã, din bunãtatea ºi generozitatea
poporului român. Am fost o mare familie - <<toþi pentru unul ºi
unul pentru toþi>>. Acesta ne-a fost crezul”.
Primul gând al comandantului unitãþii, atât de încercat în

Câmpulung - Muscel

aceastã etapã a devenirii sale, a
fost îndreptat cu respect ºi
pioºenie cãtre eroul slt. P.m.
Narcis ªONEI ce va rãmâne
eroul unitãþii, iar pilda sa va
rãmâne veºnic în memoria ºi
gândurile camarazilor.
Întorºi de curând din
tranºeele pãcii, ostaºii batalionului au intrat în tranºeele
luptei cu natura dezlãnþuitã, cu
inundaþiile. Au reacþionat
prompt în spiritul înaltelor
comandamente morale ºi profund umane, dãruind sinistraþilor haine ºi donând o sumã
importantã de bani, asigurândui cum cã, misiunile încredinþate
B.300 vor fi îndeplinite în continuare cu dãruire. “Vom pãstra
cu sfinþenie bunul renume al
unitãþii - B.300 I. “Sf. Apostol Andrei” contribuind astfel ca dat pentru refacere în urma desfãºurãrii misiunii, cât ºi pentru
steagul tricolor al României sã fluture cu mândrie alãturi de reluarea vieþii normale alãturi de familie.
Ministrul Apãrãrii Naþionale, dl. Teodor ATANASIU le-a
drapelele celor mai performante armate ale lumii”.
Dupã sãvârºirea serviciului religios, Î.P.S. Casian a þinut urat un sincer bun venit acasã felicitându-i pentru bãrbãþia ºi
sã-i asigure pe militari de toatã preþuirea ºi recunoºtinþa acor- vitejia de care au dat dovadã. Referindu-se la acþiunile
datã de slujitorii bisericii ºi, alãturi de familiile ostaºilor care s- desfãºurate în teatrul de operaþii, Teodor ATANASIU a apreciau rugat mult sub cupola bisericii, au fãcut “un arc peste þãri ºi at cã:
“Participarea Batalionului 300 Infanterie în cadrul operaþiuau strãjuit faldurile Drapelului, dar au strãjuit sufletele ºi
nii ENDURING FREEDOM a reprezentat o paginã de glorie
trupurile ostaºilor.
Î.P.S. a mãrturisit admiraþia ºi aprecierea pentru militarii pentru Armata Românã”. Dupã ce a fãcut o trecere în revistã
acestui batalion care, pentru prima datã, au acceptat patronaj succintã a evenimentelor ce au marcat luna iulie reliefând perispiritual în mod concret. “Luând patron spiritual pe Sfântul colul reprezentat de acþiunile teroriste, ministrul apãrãrii a
Apostol Andrei, aþi luat chintesenþa vieþii ºi dragostei noastre de reafirmat hotãrârea guvernului de a nu lãsa terorismul sã
la Dunãre, pentru dumneavoastrã”. Sfinþia sa a propus totodatã pãtrundã în România ºi de a-l combate cât mai departe de
ca, atunci când va fi timpul ºi cu rânduiala cuvenitã, unitãþii graniþele þãrii. Domnia sa a apreciat cã demnitatea, solidaritatea
militare de infanterie din Galaþi sã-i fie oferitã distincþia “Vre- ºi valorile armatei noastre ne fac parteneri viabili , precizând cã
dnicia Sfântului Apostol Andrei” ºi, în egalã mãsurã, aceastã astãzi ºi în U.E. este doritã prezenþa noastrã.
“Ceea ce faceþi d-voastrã reprezintã cel mai bun mesaj cã
distincþie sã fie acordatã comandantului unitãþii, preotului, iar
slt.p.m. Narcis ªONEI aceeaºi distincþie”. Sfinþia sa ºi-a România este o naþiune europeanã, care meritã sã se integreze
încheiat mesajul adresat militarilor ºi familiilor acestora încre- în U.E... Aceasta înseamnã cã sunteþi buni, sunteþi apreciaþi ºi
dinþându-ne cã Dumnezeu ne va ajuta ca, în vrednicie ºi în v-aþi fãcut datoria în toate misiunile.
B.300 ne-a reprezentat cu cinste în misiunile încredinþate”.
demnitate, în credinþã, unitate ºi solidaritate, sã facem poduri
În încheiere, ministrul Apãrãrii Naþionale i-a felicitat pentru
ale pãcii ºi poduri ale filantropiei”.
ªeful Statului Major General, dl. general dr. Eugen modul cum ºi-au îndeplinit misiunile ºi le-a urat încã o datã
BÃDÃLAN a mulþumit tuturor militarilor care au acþionat în “Bun venit, acasã!”
Maior Emanuel BÃRBULESCU
cadrul acestei misiuni internaþionale, iar, odatã ajunºi în þarã, ºi
în sprijinul populaþiei sinistrate, afirmând
cã “militarii au dovedit cã ºtiu sã suporte
orice; ºtiu sã se angajeze în orice tip de mi15/16 AUGUST 1916
siune pentru a contribui la liniºtea, bunul
trai al poporului lor sau al altor popoare.
Batalionul ºi-a îndeplinit misiunile.
Armata Românã este mândrã cã are în compunere profesioniºti ca ei”. Fãcând referire
“Tunul antiaerian nu trebuie sã înceteze a trage decât atunci când inima
la viitorul acestei unitãþi recent întoarsã din
ultimului servant va fi încetat sã batã” - Gl. Bungescu
misiune, Domnia sa a precizat pentru a
Timpul parcã nu mai are rãbdare, o
alunga definitiv temerile cã “B.300 I, este o
unitate cu viitor a Armatei României”. Este altã lege decât cea cunoscutã pare sã
una din unitãþile pe care vom continua sã guverneze curgerea tumultuoasã a evenimentelor,
mai
ales,
în
ultimul
secol.
construim armata viitoare a României. În
În mod logic, potrivit principiului
continuare, dl. general a reliefat profesionalismul de care au dat dovadã militarii “armã contra armã”, artileria antiaerianã
români, atât în îndeplinirea misiunilor în s-a nãscut, din nevoia resimþitã spre
teatrele de operaþii, cât ºi în þarã. “Totodatã, sfârºitul secolului 19 ºi începutul secolului
20
de a combate aeronavele inamice,
militarii noºtri au fãcut dovada cã sunt
poate cei mai buni mesageri ºi poate cei devenite extrem de primejdioase pentru
mai buni diplomaþi ai României în acest securitatea centrelor populate, platmoment. Dacã România se bucurã de formelor industriale ºi zonelor de operaþii
militare.
15 august 1916, datã la care
apreciere în toate þãrile lumii, aceasta se
datoreazã în primul ºi în primul rând, efor- România ºi-a pãrãsit poziþia de neutralitate ºi a intrat în prima conflagraþie mondialã,
tului pe care ostaºii Armatei României îl coincide cu data oficialã a naºterii unei noi arme, ARTILERIA ANTIAERIANÃ.
Deºi, la acea datã, înzestrarea era oarecum modestã, prima victorie a fost consemdepun în Irak, Afganistan, Balcanii de
Vest”. În încheiere, ºeful S.M.G. i-a asigu- natã o lunã mai târziu, la 19 septembrie, pe timpul executãrii manevrei de la Flãmânda,
rat pe militari de sprijinul permanent acor- iar “trofeul”, scheletul ars al aeronavaei germane doborâtã de bateria lt. Constantin
Constantin, a fost dus la Bucureºti.
Rachetele antiaeriene, sora mai tânãrã a artileriei, au o istorie destul de recentã, anul
1974 consemnând primele unitãþi de acest gen din armata României. Fiecare unitate
militarã, mai mare sau mai micã, indiferent de armã, specialitate militarã sau tehnica
din dotare, îºi defineºte identitatea prin valoarea cea mai de preþ pe care o posedã,
OAMENII. Nu fac excepþie de la aceastã regulã nici unitãþile Brigãzii 6 Rachete Antiaeriene, înfiinþate în anii 1982, 1984 ºi 1989.
Pentru artileriºtii ºi rachetiºtii antiaerieni, poligonul Capu Midia este locul în care,
an de an, generaþii noi ºi vechi, proaspeþi absolvenþi ºi “cãtane bãtrâne”, se succed cu
aceleaºi emoþii la pupitrul de comandã, pentru a primi “botezul focului” ºi a trãi satisfacþia obþinerii calificativului foarte bine.
Timp de o sãptãmânã, 16-22 iunie a.c., 50 de militari români din cadrul Regimentului 53 Mixt Rachete Antiaeriene ºi tot atâþia francezi, s-au reunit, la malul mãrii, în
cadrul exerciþiului de antrenare în comun a subunitãþilor de rachete antiaeriene cu bãtaie
apropiatã ºi executarea tragerilor de luptã cu complexele ROLAND CAROL, CA-94 ºi
CA-95, denumite generic “Ecole a feux sol-air”.
A fost rândul Divizionului 3 Artilerie Antiaerianã “Ghepard”, din cadrul Regimentului 50 Rachete Antiaeriene pentru a executa, în perioada 11-21 iulie a.c., primele
trageri de apreciere cu bateriile din organicã. Aºa cum îi cunoaºtem pe ardeleni, oameni
aºezaþi, hotãrâþi ºi care nu fac rabat de la calitate, tot aºa s-a desfãºurat ºi aplicaþia
divizionului. Beneficiind de o asistenþã selectã, specialiºti din armata germanã, camarazii din Turda au confirmat aºteptãrile: FOARTE BINE la toate problemele de trageri
câte ori a fost nevoie, domnul inginer Cãlin
executate.
Luna lui Gustar este rezervatã de mai mulþi ani tragerilor executate de “KUB-iºti”,
ANDREI a þinut, în cuvântul sãu, sã precizeze cã
dar ºi de “viespi” (OSA), iar acest an nu face excepþie, toate unitãþile Brigãzii 6 Rachete
este “mândru cã prima subunitate de vânãtori de
Antiaeriene susþinând examenul de mãiestrie în poligonul de la malul mãrii, într-o conmunte care executã o misiune externã” este din
curenþã nemãrturisitã, din care cu toþi avem de câºtigat. Orele de instruire în sãlile de
oraºul pe care îl pãstoreºte ºi le-a cerut militarilor
specialitate
ºi antrenamentele la simulatoare, asociate cu întreþinerea tehnicii ºi asigusã aibã grijã de ei ºi sã se întoarcã sãnãtoºi, cu
rarea funcþionãrii stabile a aparaturii în orice condiþii climaterice îºi demonstreazã sau
toþii. Primarul a mai dat asigurãri soþiilor ºi
nu eficienþa în cele câteva minute pe care le are la dispoziþie un echipaj, pentru a
pãrinþilor - aºa cum de altfel a fãcut ºi comandandescoperi, urmãri ºi nimici þinta.
tul unitãþii, maiorul Ovidiu POP - cã pot apela cu
Startul
aplicaþiilor,
15 august, coincide cu cea de-a 89-a aniversare a Zilei Artileriei
încredere la ajutorul dumnealui atunci când vor
ºi Rachetelor Antiaeriene, fapt pentru care ne alãturãm cu urãrile noastre de mai bine,
întâmpina greutãþi ºi nu sunt în stare sã le rezolve.
succes, sãnãtate ºi spor în toate.
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ
Maior Viorel CALENCIUC

ROFND XI
În ziua de 8 august 2005, s-a desfãºurat, pe o
vreme câinoasã, la Câmpulung-Muscel, ceremonia plecãrii în Teatrul de operaþii din Bosnia a
Detaºamentului ROFND XI. Acest detaºament
este pregãtit, pentru prima datã, de cãtre o unitate
de vânãtori de munte, respectiv de cãtre Batalionul 30 Vânãtori de Munte “Dragoslavele”. De
asemenea, e foarte important de scos în evidenþã,
faptul cã subunitatea respectivã are în compunere
numai militarii ei, militari care s-au instruit împreunã ºi se cunosc de peste doi ani.
La ceremonie au participat: prefectul judeþului
Argeº, Ion CÂRSTOIU, primarul oraºului Câmpulung-Muscel, inginerul Cãlin ANDREI,
colonelul Marin COJOCARU, ca reprezentant al
SMFT, colonelul dr. Emil TUDOSIE din partea
Corpului 1 Armatã Teritorial, veterani ºi ofiþeri în
rezervã, precum ºi peste 300 de rude ºi prieteni ce
susþineau, de-o partea ºi de alta a platoului, o
“mare” de umbrele.
Dupã citirea “Ordinului de misiune” de cãtre
reprezentantul Comandamentului 2 Operaþional
Întrunit, colonelul STAN, au fost invitaþi, sã
adreseze câteva cuvinte participanþilor la misiune
ºi reprezentanþii administraþiei locale.
Omul ºi primarul, care este permanent alãturi
de militarii garnizoanei, ºi care i-a ajutat, ori de
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ROFND XI

Provocare ºi speranþã

Câmpulung- Muscel, în ziua de 8 august a.c., pe
timpul ceremonialului de plecare a Detaºamentului
ROFND XI, pentru câteva ore, am avut impresia
cã a venit toamna. A plouat constant, cu picãturi mari ºi dese, mai
bine de patru ore.
Militarii Companiei 1 Vânãtori de Munte au rezistat, chiar
dacã erau uzi pânã la piele, cu stoicism, vicisitudinilor vremii
pentru cã, aºa cum se zice, atunci când ploaia însoþeºte activitãþile oamenilor, e semn de noroc ºi belºug. Au fost alãturi de
ei, permanent, pe timpul ceremonialului, copiii (unii abia nãscuþi), soþiile, mamele, taþii, fraþii, surorile, prietenii ºi prietenele
- în total, peste 300 de oameni. De la depunerile de jurãmânt, din
alte vremuri, nu am mai vãzut o aºa “mare” de oameni (ºi
umbrele) la o festivitate militarã.
Comandantul Batalionului 30 Vânãtori de Munte
“Dragoslavele”, maiorul Ovidiu POP, în încheierea cuvântului
sãu, pe timpul ceremonialul de plecare le-a reamintit militarilor
Detaºamentului ROFND XI: “Trebuie sã fiþi conºtienþi cã, acum,
pe umerii dumneavoastrã apasã o dublã responsabilitate:
reprezentaþi o unitate respectatã ºi cu tradiþie în Armata
României, dar ºi pe toþi vânãtorii de munte”.

La

Spirit de sacrificiu

Comandantul
Detaºamentului ROFND
XI este cãpitanul Daniel
OLTEANU, ofiþer în statul
major al Batalionului 30
Vânãtori
de
Munte
“Dragoslavele”.
Cãpitanul OLTEANU
este un tip sobru cu o
privire pãtrunzãtoare, cu o
voce rãsunãtoare, nu prea
înalt, dar foarte sigur pe el

ºi energic, aºa cum îi stã bine unui vânãtor de munte. Discutând,
am aflat cã este cãsãtorit ºi are un copil de 7 ani, ºi cã: “Sunt
comandantul primului detaºament de vânãtori de munte care
pleacã într-un teatru de operaþii ºi sunt mândru de aceasta.
Dacã, la începutul perioadei de pregãtire, aveam unele noþiuni despre misiunile în sprijinul pãcii, pe timpul celor patru luni,
le-am aprofundat la centrul de pregãtire PfP de la Turda ºi sunt
convins cã eu ºi subordonaþii mei avem cunoºtinþele ºi
deprinderile necesare îndeplinirii acestei misiuni. Iar, pe timpul
perioadei din Kosovo, nu vom face altceva decât sã ne perfecþionãm aceste deprinderi.
Pe perioada pregãtirii, militarii au fost motivaþi ºi au pus
accent pe activitãþile practice. Am avut ºi câteva atuuri: vânãtorii
de munte, datoritã pregãtirii specifice în munte, au un moral bun,
sunt bine pregãtiþi fizic ºi psihic ºi, ca întotdeauna, dau dovadã
de spirit de sacrificiu.
La vânãtori, oamenii sunt mai prietenoºi ºi mult mai dispuºi
sã-ºi ofere ajutorul tocmai datoritã faptului cã foarte multe activitãþi complexe se desfãºoarã împreunã cu toþi militarii dintr-o
subunitate ºi, de altfel, muntele uneºte oamenii ºi formeazã caractere.
Efortul depus va fi rãsplãtit prin faptul cã toþi participanþii la
misiune vor avea de câºtigat, atât ca experienþã, cât ºi pecuniar un lucru deloc de neglijat în perioada pe care o trãim. Pe lângã
aceasta, cadrelor li se va lãrgi orizontul de cunoaºtere, ceea ce le
va permite, în viitor, sã participe ºi la alte misiuni.
Legat de Kosovo, pot spune cã am fost pânã acolo, pe perioada recunoaºterilor ºi cã am constatat cã misiunile nu sunt foarte
grele, dar cer multã pregãtire ºi atenþie deoarece, oricând, situaþia se poate schimba.”

Militar de carierã

Stând de vorbã cu locotenentul Dan OLARU, comandantul
Companiei 1 Vânãtori de Munte am aflat cã este cãsãtorit de 3
ani, cã are un copil ºi cã a avut tot sprijinul celor dragi pentru

“Întotdeauna modest”
Începând cu 1 august, colonelul Gheorghe IRIMIA a trecut în rezerva armatei. Ordinul de trecere în rezervã a fost citit
de cãtre comandantul Corpului 1 Armatã Teritorial, care, la
încheierea activitãþii, ne-a reamintit: “V-am spus cã e un om
extrem de modest! În aceste momente, mulþi ar fi vorbit
despre activitatea lor, iar domnul colonel ne-a vorbit despre
subordonaþii sãi...”.
Mai jos, puteþi citi câteva dintre gândurile rostite de cãtre
colonelul Gheorghe IRIMIA la aceastã festivitate.
Domnule comandant, domnilor colegi, doamnelor, sunt
pus în faþa unui moment emoþionant, dar, în acelaºi timp, ºi
onorant: emoþionant, deoarece mã despart de instituþia pe care
am slujit-o timp de trei decenii, onorant, cã mã aflu în faþa
dumneavoastrã ºi cã ordinul a fost citit de cãtre comandantul
C.1 A.Trt. pentru care am avut ºi voi avea întotdeauna cele
mai alese sentimente de respect, stimã ºi preþuire.
Având în vedere cã mi-am desfãºurat activitatea în statul
major al artileriei A.1 ºi ca ºef birou sprijin operaþii în secþia
operaþii din comandamentul C.1 A. Trt., vã pot considera
colegi adevãraþi ºi vã pot raporta un scurt istoric al Bg.95 Art.
Mx.Trt.
În anul 1962, ia fiinþã Bz.95 Th.M.R. care avea ca misiune
pregãtirea R.O.T. ºi R. Ta în vederea executãrii unor importante misiuni în folosul eºaloanelor de tip armatã ºi divizie în
cadrul aplicaþiilor, dar, mai ales, în cadrul tragerilor reale executate în poligonul de la “Kapustniar”.
Un vis frumos pentru toþi cei ce participau la asemenea
misiuni deoarece competiþia era între unitãþile similare cu cele
ale statelor din Tratatul de la Varºovia ºi aici nu se realiza performanþã decât în echipã - indiferent de grad ºi funcþie - vis
spulberat în 1995, când baza s-a transformat în brigadã de
artilerie organizatã pe divizioane dispuse în aceeaºi locaþie cu
comandamentul brigãzii.
Alt profil, altã tehnicã, alte misiuni, dar, prin eforturi
susþinute, s-a reuºit în scurt timp realizarea coeziunii în lucru
ºi obþinerea unor calificative care au fãcut cinste Armatei 1 ºi
C.1 A.Trt. cãrora s-a subordonat.
La 01.07.2002, Brigada 95 Artilerie se transformã în
Bg.95 Art. Mx.Trt. având un regiment de artilerie la Slatina,
un regiment de artilerie antitanc la Alexandria ºi un regiment
de Ar.P.R. la Ploieºti - care, ulterior, a fost subordonat Bg. 8

Art.Mx. -, moment în care a crescut aria de responsabilitate, a
crescut numãrul activitãþilor care trebuiau planificate, coordonate ºi controlat modul de realizare a acestora.
Am avut ºansa istoricã sã pun bazele acestei brigãzi ºi sã
o comand mai bine de doi ani. Cu un sprijin substanþial din
partea Corpului am reuºit sã facem încadrarea, conform statului, la comandamentul brigãzii ºi unitãþile subordonate, sã
creãm spaþiile adecvate pentru lucru ºi dispunerea tehnicii.
În aceastã scurtã perioadã de existenþã, am încercat ºi cred
cã, în mare mãsurã, am reuºit sã insuflu întregului personal
sã-ºi îndeplineascã atribuþiile conform fiºei postului, sã
respecte legile ºi regulamentele militare, sã fie mereu conectaþi la noutãþile apãrute pe linie de specialitate, sã rãspundã la
timp ºi de calitate, la ordinele primite de la eºaloanele superioare.
Cum procesul de restructurare nu ne-a ocolit, cu durere în
suflet, am pus în aplicare planul de mãsuri privind implementarea activitãþilor ºi acþiunilor de desfiinþare a comandamentului brigãzii, subunitãþilor de brigadã ºi cele douã regimente. Vã pot raporta cã, dupã executarea activitãþii de audit
public intern, cu sprijinul substanþial al eºalonului superior, la
nici una din unitãþi nu au fost înregistrate pagube sau materiale care sã nu poatã fi justificate. Acest lucru a fost posibil
prin aportul întregului colectiv de cadre ºi personal civil contractual, care au înþeles semnificaþia momentului, s-au consolat cu gândul cã poate fi la fel de bine unde vor gãsi un loc de
muncã.
Consider cã nu este un moment de bilanþ, dar, pe
parcursul derulãrii activitãþilor, au fost ºi unele lucruri care nu
au fãcut cinste brigãzii sau eºaloanelor superioare, însã, se pot
uita sau pot fi iertaþi cei care le-au comis. La sfârºit de mandat aduc mulþumiri, în faþa dumneavoastrã, celor doi comandanþi de regiment, întregului personal pe care l-am avut în
subordine, pentru modul cum a înþeles sã-ºi facã datoria. Vã
mulþumesc dumneavoastrã tuturor pentru modul în care ne-aþi
îndrumat ºi sprijinit în realizarea sarcinilor ºi atribuþiilor de
serviciu.
Cu tot respectul, am onoarea sã vã salut, sã vã doresc
multã sãnãtate, putere de muncã, îndeplinirea tuturor dorinþelor ºi sã vã ajute Dumnezeu sã trãiþi toþi acest moment
emoþionant”.
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participarea la aceastã
misiune:
“Familia
cunoaºte cã sunt militar
de carierã ºi cã acest tip
de activitãþi face parte,
de acum, din meseria
mea, din viaþa mea...”.
Locotenentul
OLARU a þinut sã precizeze cã: “pe structura
companiei mele s-a constituit Detaºamentul ROFND XI <<Vulturii Carpaþilor>>,
detaºament care, timp de 6 luni, va executa misiuni în sprijinul
pãcii în Teatrul de Operaþii din Kosovo.
Pregãtirea ºi executarea acestei misiuni este un moment
deosebit, atât pentru mine, cât ºi pentru militarii din subordinea
mea. Este un nou început, un nou drum - necunoscut acum pentru noi, dar, prin pregãtirea temeinic fãcutã ºi prin dãruire, vom
face în aºa fel încât activitatea sã se încheie în condiþii foarte
bune. Verificãrile ºi testele parcurse au demonstrat cã suntem
apþi ºi cã vom face faþã oricãror tipuri de misiuni care ne vor fi
încredinþate de cãtre partenerul strãin.”
Cu vocea tremurândã, din cauza emoþiilor, comandantul
companiei îmi spunea: “În calitatea mea de comandant de companie sunt mândru de oamenii pe care-i comand ºi am încredere
deplinã în ei. Transmit familiilor lor cã nu e cazul sã se îngrijoreze ºi sã fie sigure cã ne vom întoarce sãnãtoºi. Aºa cum azi,
la apelul solemn, vor rãspunde <<prezent>>, tot aºa vor rosti cu
toþii, peste 6 luni, la întoarcere”.

“Mã bazez pe colegii mei”

Vãdit emoþionat de
situaþia în care se afla, sergentul Cosmin DINU,
comandant de grupã în
cadrul
detaºamentului
spunea: “A fost o perioadã
lungã de pregãtire pânã am
ajuns aici, dar ºi frumoasã.
Sunt foarte bucuros cã, în
urma selecþiei, am fost ales
sã particip la aceastã misiune.
Pentru mine, ca tânãr subofiþer, conteazã foarte mult acest
lucru, pentru cã vreau sã am o carierã frumoasã, pentru cã, una e
sã ai trecut la dosar aºa ceva ºi alta sã nu ai nimic.
Cei ºapte militari pe care îi am în subordine sunt foarte uniþi
ºi sunt mândru cã am reuºit sã am o grupã unitã. Oricând mã pot
baza pe oamenii mei. ªtiu ce au de fãcut indiferent de situaþie.
De asemenea, sunt convins cã ºi colegii mei se pot baza pe mine.
Asta conteazã foarte mult.
Sunt în aceastã unitate de doi ani. Majoritatea militarilor
angajaþi sunt de aceeaºi vârstã cu mine ºi au, la rândul lor, tot
doi, trei ani de activitate în batalion. Ne cunoaºtem, cum ar veni,
de la început ºi suntem ºi prieteni în afara orelor de serviciu.
ªtiu cã va fi greu, cã vom avea ºi probleme, dar ne ducem sã
ne facem datoria. Timpul trece repede ºi, la terminarea misiunii,
vom fi, din nou, acasã, apþi pentru alte provocãri.
Vreau sã spun tuturor celor care au avut încredere în mine,
dar ºi colegilor mei, cã mergem cu convingerea cã ne facem
datoria, cã nu le voi înºela aºteptãrile ºi cã voi acþiona în aºa fel
încât sã terminãm cu bine treaba.
În perioada de pregãtire a fost mult mai greu decât, aºa am
înþeles eu, va fi în teatru. Mi se pare normal sã fie aºa, doar
ne-am pregãtit pentru a fi în mãsurã sã acþionãm în zone de crizã.
Pentru mine este o realizare participarea la aceastã misiune ºi
sunt mândru cã sunt vânãtor de munte.

“Noi suntem pionii”

“Sunt
caporal
Anton
IONESCU ºi sunt necãsãtorit.
Merg în aceastã misiune, în
primul rând, pentru cã sunt militar, dar ºi pentru cã vreau sã
cunosc cât mai multe.
Am trecut de perioada de
pregãtire, ceea ce înseamnã cã am
depãºit perioada cea mai grea.
Am depãºit aceastã perioadã pentru cã suntem o subunitate compactã, pentru cã ne cunoaºtem ºi pentru cã suntem colegi ºi prieteni în acelaºi timp. M-am convins, dacã mai era necesar, cã e
nevoie ca, permanent, sã ne sprijinim unul pe celãlalt pe timpul
executãrii misiunilor, indiferent de situaþie. Noi suntem pionii
tablei de ºah ºi, dacã noi nu acþionãm cum trebuie, nici ceilalþi nu
pot face faþã. Trebuie sã fim atenþi sã nu ne îmbolnãvim, sã ne
pregãtim permanent, sã evitãm rutina ºi, mai ales, sã fim optimiºti. Pregãtirea este importantã pentru cã misiunea se aflã pe
primul loc!”
A consemnat
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ
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Lupta împotriva terorismului

Evitarea acþiunilor teroriste
(urmare din numãrul trecut)

Strategii 3D ºi 4D

Curând, preºedintele Bush a ordonat Departamentului
Apãrãrii sã conceapã o nouã strategie care sã se adreseze
crescândei ameninþãri mortale a terorismului. În rãspuns, Departamenul Apãrãrii a înfiinþat Universitatea Naþionalã de Apãrare
ºi Combatere a Terorismului. Aceasta a propus o strategie 3 D (to
defeat, deter and diminish the enemy) care are 3 obiective importante: de a înfrânge, descuraja ºi diminua inamicul. Între timp, de
când strategia a fost oficial adoptatã cuvântul “descurajare” a
fost înlocuit cu altele douã “ a renega” ºi “ a apãra”.
Documentul final, emis în februarie 2003 a fost emis ca “
strategia celor 4 D ºi se bazeazã pe pilonii: to defeat ( a
înfrânge); deny ( a nega, a renega); diminish
(diminua);
defend ( a apãra) împotriva adversarului. Aceastã mult mai
nuanþatã doctrinã schimbã în parte utilizarea forþei militare pentru îndeplinirea obiectivelor S.U.A.
Atacurile teroriste de la 11 septembrie , fãrã a mai menþiona
atacul din 1999 împotriva vasului militar american USS Cole ºi
alte acþiuni teroriste ridicã o întrebare dificilã, cu care Israelul
luptã de ani de zile - dacã este posibil sã împiedice sinucigaºii
care sunt motivaþi de o ideologie islamistã radicalã ºi de promisiunile martirajului.
Puterea descurajãrii derivã din mesajul pe care-l transmite
posibililor atacatori: veþi plãti un preþ intolerabil pentru acþiunile
voastre! Aceastã ameninþare pare sã nu însemne nimic pentru un
adversar mânat de o ideologie al cãrei principal obiectiv ºi credinþã este distrugerea “infidelilor”, ºi ai cãrei adepþi se aºteaptã sã
moarã pentru aceastã cauzã. Cu alte cuvinte, chiar dacã societatea hrãneºte sinucigaºi, acolo vor exista ºi actori raþionali care
pot exercita o anume influenþã asupra acestor indivizi aparent de
nezdruncinat.
Alt actor raþional este Osama Bin Laden ºi alþii care
urmãresc sã înlocuiascã regimurile arabe pe care ei le vãd
corupte incluzând regatul Saudit, cu teocraþii islamice ghidate
dupã legea Sharia. Bin Laden ºi liderii de frunte ai Al Qaeda vãd
în folosirea oamenilor-bombã calea cãtre scopul lor final: un
Orient Mijlociu liber de influenþele dãunãtoare ale aºa-numiþilor
“infideli”. Vãzute în aceastã luminã, este posibil ca liderii
teroriºti sã fi crezut cã atacurile din 11 septembrie vor provoca
S.U.A. sã invadeze un stat arab, creând o instabilitate regionalã
ºi haos, fapt pe care Al Qaeda ºi alte grupãri l-ar fi putut exploata, pentru a-ºi atinge scopurile proprii.

Rãzboiul contra terorismului conflict asimetric

Rãzboiul contra terorismului este oarecum similar conflictului arabo- israelian ºi rãzboiului contra terorismului palestinian
în câteva aspecte: el opune douã ideologii diferite, este un conflict asimetric care va dura mulþi ani ºi de asemeni este un rãzboi
care nu va fi câtigat cu o singurã ºi decisivã loviturã. Aceasta
necesitã folosirea simultanã a ameninþãrii, puterii ºi stimulentelor destinate sã dea societãþilor în care ideologiile extremiste
înfloresc, o viziune alternativã a viitorului lor.
Rãzboiul împotriva terorismului este cu alte cuvinte, un
rãzboi care are nevoie de o strategie a descurajãrii cumulate. În
acest rãzboi, S.U.A. ºi aliaþii sãi, nu numai cã vor trebui sã acumuleze victorii individuale ºi, de asemenea, vor trebui sã diminueze capabilitãþile materiale ale inamicului într-un aºa grad

încât sã slãbeascã hotãrârea acestuia ºi sã arate clar preþul inacceptabil pe care acesta îl va plãti pentru acþiunile sale.
Aºa cum am menþionat mai devreme baza strategiei americane pentru combaterea terorismului care a fost definitã în februarie 2003, este un model de succes care implicã trãsãturile
modelului descurajãrii terorismului.
Esenþa strategiei 4 D a S.U.A. este noþiunea conform, cãrei
victoria este de atins doar printr-o concepþie multidimensionalã
care utilizeazã “ fiecare instrument al puterii naþionale - diplomatic, economic, sistemul legislativ, financiar, informatic, de
informaþii ºi militar. Progresul va sosi prin acumularea persistentã a victoriilor , unele vãzute, altele nevãzute”.
Doctrina S.U.A. apreciazã în mod clar importanþa misiunii
pe care o are în faþã, “acest conflict nu va avea un sfârºit uºor ºi
rapid. Strategia noastrã este a acþiunii directe ºi continue împotriva grupurilor teroriste, efectul însumat iniþial va dezorganiza ,
peste timp va degrada ºi în final va distruge organizaþiile tero-

sorizeazã sau oferã alt fel de suport teroriºtilor ºi aprobã actele
violente ale acestora.
Rezultatele strategiei bazate pe descurajarea terorismului vor
trebui mãsurate pe termen scurt, mediu ºi lung. Din acest punct
de vedere, indicatorii cheie care vor trebui sã fie atent monitorizaþi, sunt: intenþiile inamicului - miºcãri, declaraþii ºi doctrinele
moderne; capacitãþile ºi resursele inamicului - reducerea
numãrului susþinãtorilor, suportului financiar, sistemelor de
armament, infrastructurii ºi comunicaþiilor; frecvenþa atacurilor
teroriste - monitorizarea zilnicã a acestor atacuri care aratã un
curs descendent; numãrul zilnic al atentatelor teroriste - cu cât
numãrul lor este mai mic, cu atât este mai mare succesul descurajãrii terorismului.
Obiectivul rãzboiului împotriva terorismului este absenþa
atacurilor teroriste. Dar este acest obiectiv real? ªi dacã obiectivul inamicului este distrugerea lumii? Un singur terorist
acþionând cu o armã de distrugere în masã poate cauza devastarea inimaginabilã ºi nu este nici o garanþie, într-o lume în
care armele de distrugere în masã prolifereazã, cã o asemenea
operaþiune nu poate fi realizatã.
Mai mult decât oricând, în rãzboiul împotriva terorismului
descurajarea trebuie sã rãmânã obiectivul fundamental în procent de 100 %.

Rãzboiul ideilor

riste. În mod frecvent ºi fãrã încetare, vom ataca teroriºtii pe
toate fronturile, folosind toate uneltele diplomaþiei, ºi vom fi din
ce în ce mai eficienþi”.
Strategia celor 4 D recunoaºte nevoia acþiunilor diversificate
care va conduce eforturile interne ºi externe la combaterea ºi
poate la eventuala eliminare a acþiunilor teroriste. Cele interne
includ factori ca puterea economicã ºi politicã, valorile sociale,
un covârºitor avans tehnologic ºi o enormã infrastructurã. Efortul extern constã în angajarea ºi a altor þãri în lupta împotriva
terorismului prin realizarea de parteneriate ºi coaliþii, aºa cum
documentul strategiei naþionale de combatere a terorismului afirmã “succesul nu va veni acþionând de unul singur ci doar printro puternicã coaliþie a naþiunii, menþinând un front puternic ºi unit
împotriva terorismului”.

Tipuri de þinte

Existã douã tipuri de þinte împotriva carora trebuie sã se continue, operaþiunile ofensive. Prima þintã constã în înseºi organizaþiile teroriste incluzând liderii lor, membri, susþinãtori, în
adiþionarea cu infrastructura organizaþiilor, resurselor militare ºi
financiare. A doua þintã cuprinde statele care adãpostesc , spon-

Între timp, în rãzboiul contra terorismului, S.U.A. odatã cu
conducerea vastelor sale operaþiuni militare trebuie sã lupte pentru a învinge în rãzboiul ideilor. Printre cele mai mortale produse
ale acestei mixturi otrãvitoare, sunt extremiºtii care devin sinucigaºi ºi în mod egal toþi cei care îi sprijinã. SUA, prietenii ºi aliaþii sãi trebuie, prin urmare, sã ofere o alternativã acceptabilã
acestor extremiºti, ajutând ºi întãrind poziþia moderaþilor în
lumea islamicã. Trebuie sã lucreze cu guvernele locale pentru
stabilirea serviciilor sociale, care vor servi ca o alternativã extremiºtilor islamiºti. Efortul trebuie fãcut, de asemenea, pentru
încurajarea sistemelor politice ºi economice mai deschise.
Numai prin implementarea gradualã a unui astfel de mod de
abordare a problemelor, statele angajate în rãzboiul împotriva
terorismului pot sã spere cã vor învinge inimile ºi minþile celor
cãrora ajutorul le este crucial, în schimbarea de opinie împotriva
teroriºtilor islamiºti ºi a altor extremiºti.
Poziþia oficialã a majoritãþii statelor civilizate privind terorismul intern ºi internaþional ºi reacþiile la acþiunile teroriste sunt
relativ apropiate.
Orice guvem trebuie sã se opunã terorismului intern ºi internaþional ºi sã fie pregatit sã acþioneze în cooperare cu alte þãri sau
separat, atunci când este cazul, pentru a preveni sau reprima acþiunile teroriste.
Statele vor acþiona într-o manierã hotãrâtoare împotriva
teroriºtilor, fãrã a renunþa la libertãþile de bazã ºi fãrã a pune în
pericol principiile democratice, încurajând ºi alte guverne sã
adopte o poziþie similarã.
Rãzboiul împotriva terorismului se bazeazã pe cooperarea
dintre guverne, acum de o intensitate fãrã precedent, care au
dejucat strategii teroriste. Terorismul rãmâne principala
ameninþare la nivel global, la începutul secolului XXI ºi poate fi
înfrânt numai prin implicarea unor structuri politice ºi militare
sporite care sã reflecte interese ºi valori comune.
(continuare în nr. viitor)
Locotenent-colonel Gabriel TOMA

PUMA - maºina de luptã a infanteriei germane într-o
o nouã prezentare

odernizarea maºinii de luptã a infanteriei reprezintã o
prioritate deosebitã pentru armata germanã. Noul produs -PUMA- este, de fapt, o modernizare distinctã a
deja cunoscutei maºini de luptã Marder 1.
Aceasta a fost produsã de cãtre Rheinmetall Landsysteme ºi
a intrat în serviciu ca „Marder 1 IFV (Infantry fighting vehicle)
familia”.
Producerea lui Marder 1 IFV a început undeva în preajma
anilor 1960, iar primul „produs” a intrat în dotarea armatei în
1971. De atunci, produsul a fost constant perfecþionat, ajungându-se acum la modelul Marder 1 A5. Un model cu un înalt nivel
tehnic ºi de protecþie împotriva minelor antitanc.
Noul Puma IFV va fi modernizat de cãtre Projekt System &

M

Management (PSM) cu sediul în Kassel, Germania.
Contractul a fost avizat de cãtre Oficiul Federal pentru Tehnologii de Apãrare ºi Achiziþii germane (B.W.B.), din septembrie 2002.
PSM este responsabilã de planificarea, managementul ºi coordonarea producerii PUMA IFV,
inclusiv pentru concepþia, producþia (dezvoltarea),
testarea ºi evaluarea calitãþii. P.S.M. este, de fapt,
un “concern” ce cuprinde, în egalã mãsurã, eforturile firmelor Krauss-Maffei Wegmann ºi Rheinmetall Landsysteme.
Pentru modernizare, Krauss-Maffei rãspunde
de turelã incluzând aici posturile din camera de
luptã ale comandantului ºi ochitorului, în timp ce,
Rheinmetal rãspunde de ºasiu.
PSM a derulat, deja, contractarea ºi se aflã în negociere pentru primele 5 „pre-produse”. Pentru a scurta timpul de producþie
ºi pentru a reduce costurile, o serie de subansamble vor fi construite ºi testate separat cu privire la protecþia împotriva
mijloacelor explozive ºi a schijelor.
Primul prototip va fi complet echipat în luna decembrie a
acestui an (2005) cu posibilitatea ca în 2006 sã intre în producþia
de serie 20 de „produse”.
În total, vor fi produse 350 de astfel de vehicule.
Dispunerea echipajului va fi una convenþionalã cu
mecanicul-conductor în partea stângã faþã, camera energeticã
(motorul) în dreapta faþã, comandatul maºinii de luptã, la mijloc
pe dreapta, iar ochitorul pe stânga. Fiecare va avea vizibilitate

maximã.
Turela va fi echipatã cu un nou tun Mauser 30 mm Mk 302/ABM ºi o mitralierã de 5,56 m MG-4 montatã coaxial pe partea
stângã.
Tunul poate folosi muniþie antiblindaj ºi antiaerianã prevãzutã cu focos de întârziere ca sã aibã efect maxim asupra þintelor.
Pentru protecþia echipajului, muniþia de serviciu (aproximativ 200 de lovituri ºi 500 cartuºe de 5,56 mm) va fi pãstratã întrun compartiment, în containere speciale, în camera de luptã.
Potrivit PSM, noul „Puma” IFV va avea o mobilitate crescutã
comparabilã cu cea oferitã de tancul Leopard 2. Suspensia va fi
hidro-pneumaticã. În teren puternic frãmântat, vibraþiile sunt
absorbite la fel ca ºi la suspensiile realizate pe bare de torsiune.
Echipamentul standard de pe IFV mai include un sistem de
protecþie NBC, aer condiþionat, sistem de avertizare în caz de
incendiu ºi un sistem care asigurã observarea circular 360 de
grade.
Vehiculele produse vor avea în dotare aparaturã de
recunoaºtere “amic-inamic”, aparaturã de comandã, control ºi
comunicaþii în dezvoltare ºi testare precum ºi echipament pentru
mãrirea capacitãþii de trecere.
În aceastã etapã, PUMA IFV are un singur model realizat,
dar, în viitor, pe acelaºi ºasiu, vor fi produse vehicule cu mai
multe roluri: de comandament (comandã ºi control), transportoare pentru proiectile de obuzier sau chiar platforme pentru
armamentul cu tragere directã.
Traducere ºi adaptare
Maior Emanuel BÃRBULESCU
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Responsabilitãþi din ce în ce mai mari
Interviu cu comandantul Brigãzii 34 Infanterie Uºoarã “Vasile Lupu”, colonelul Dumitru SCARLAT
Din 1 iulie 2005, colonelul Dumitru
SCARLAT este comandantul Brigãzii 34 Infanterie
Uºoarã „Vasile LUPU”. Domnul colonel a absolvit
ªcoala Militarã de Ofiþeri Activi de Infanterie „Nicolae
Bãlcescu” în 1986, fiind, apoi, numit, ca proaspãt locotenent, comandant de pluton la Regimentul 10 Mecanizat
din Slobozia. A fost, apoi, comandant de companie; a
urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare ºi
s-a întors, tot la Slobozia, comandant de batalion.
Dupã restructurarea Brigãzii 10 Mecanizate, a
lucrat la Planificare Operaþii la S.M.F.T., apoi a fost
numit comandant de batalion logistic. A revenit în
S.M.F.T., apoi, ca ºef de birou la operaþii pentru ca, din
nou, sã fie numit comandant de batalion. A preluat
comanda Batalionului 151 Infanterie de la Iaºi, iar, în
perioada iunie 2003 – ianuarie 2004, acesta a acþionat în
teatrul de operaþii din Afganistan.
Dupã întoarcerea din misiune, a fost numit ºeful
Secþiei Operaþii Curente la Comandamentul 2 Operaþional Întrunit. De la începutul lunii iulie a fost numit
la comanda Brigãzii 34 Infanterie Uºoarã „Vasile
Lupu”.

- Care sunt impresiile dupã preluarea comenzii acestei brigãzi?
- Cunoaºtem, în mare, structura Brigãzii 34 Infanterie
Uºoarã „Vasile Lupu”. M-am documentat o zi, inclusiv,
la Comandamentul Corpului 1 Armatã Teritorial unde miau fost prezentate problemele specifice brigãzii. Am
vãzut cã încadrarea comandamentului este de peste 98%,
ceea ce m-a determinat sã cred cã am personalul de care
este nevoie pentru îndeplinirea atribuþiilor. Pe mãsura trecerii timpului ºi a desfãºurãrii discuþiilor cu cei din
comandamentul brigãzii, am constatat cã oamenii sunt
tineri, dornici sã-ºi facã treaba ºi, chiar dacã s-au pregãtit
pânã acum ca paraºutiºti, eu sunt ferm convins cã au înþeles locul ºi rolul acestei brigãzi ºi cã, pe mãsura
desfãºurãrii activitãþilor, se vor adapta ºi încadra în noile
cerinþe.
Am trecut prin toate unitãþile din structura brigãzii.
Drept este cã nu am avut timpul necesar pentru a intra în
detalii, dar am þinut sã le spun, tuturor, încã de la început,
care sunt pretenþiile mele; pretenþii, de altfel, regulamentare. Am adoptat o variantã de lucru deschisã, tocmai
pentru a închega o echipã.
Cred cã militarii din brigadã au înþeles acest lucru.
Spun aceasta ºi pentru cã, la fiecare unitate subordonatã,
au fost oameni care au ieºit la raport ºi care, fãrã reþineri,
mi-au adus la cunoºtinþã problemele lor. Pentru unele, am
gãsit soluþii chiar pe loc, pentru altele, am transmis
rezolvãrile ulterior.
Pentru a arãta cã sunt deschis, dar ºi din dorinþa de a
cunoaºte realitatea, am transmis tuturor subordonaþilor
telefoanele mele ºi adresa de e-mail. Oricând pot apela la
ele astfel încât eu sã cunosc problemele lor ºi, în acelaºi
timp, sã pot ordona mãsurile necesare rezolvãrii acestora.
- Cum o sã vã descurcaþi, þinând seama cã aria de
rãspândire a unitãþilor subordonate este destul de
mare?
- Dispunerea unitãþilor subordonate brigãzii este un

Puncte de vedere

pic dificilã, dar nu sunt probleme în ceea ce priveºte conducerea lor. În Bucureºti, brigada are douã batalioane de
infanterie, unul în aceeaºi cazarmã cu comandamentul,
iar altul într-o cazarmã situatã în zona Olteniþei. În
Dobrogea sunt dislocate alte patru unitãþi. Un batalion de
infanterie ºi un divizion la Topraisar, batalionul logistic ºi
2 subunitãþi la Constanþa, iar la Basarabi un alt divizion.
Compania de stat major ºi cea de transmisiuni se
pregãtesc pentru executarea unei eventuale misiuni, iar
Batalionul 341 Infanterie a primit deja Ordinul de
instrucþie ºi a trecut, din aceastã lunã, la constituirea unui
detaºament ce va executa o misiune în Afganistan. Acolo
e un teatru de operaþii deosebit de greu ºi necesitã o
pregãtire foarte minuþioasã. Eu am acþionat în acea zonã
ºi cred cã voi putea, pe timpul pregãtirii, sã transmit militarilor o mare parte din lecþiile învãþate pe propria piele.
Batalionul din aceastã cazarmã desfãºoarã activitãþi
de instruire, în mod deosebit pe specificul infanteriei, iar,
acum, Batalionul 2 Infanterie „Cãlugãreni” se aflã în Irak
ºi predã misiunea ce a avut-o în cadrul Forþei de Stabilizare. Au sosit deja, primii ºase militari ºi s-au fãcut ºi
trei transporturi de materiale. Urmeazã cursele pentru
transportul personalului. La aeroport eu voi întâmpina
fiecare serie ºi le voi mulþumi militarilor pentru seriozitatea cu care au înþeles sã-ºi execute misiunea pe parcursul celor ºase luni de activitate în afara þãrii.
Am avut ocazia, anterior ocupãrii acestei funcþii, sã îi
vãd în Irak ºi ºtiu foarte bine care au fost condiþiile în care
au acþionat ºi care a fost efortul pe care l-au depus pentru
a-ºi face datoria ºi pentru a reprezenta þara cu cinste.
Batalionul logistic, la aceastã orã, gestioneazã patru
cazãrmi, iar în cazarma din Kogãlniceanu asigurã, în
condiþii foarte bune, cazarea unei unitãþi ce va pleca în
teatrul de operaþii din Afganistan. Deci, ºi-a dovedit
capacitatea de a executa misiuni specifice ºi sunt convins
cã poate executa oricând astfel de misiuni. Pot spune
acelaºi lucru ºi despre unitãþile de artilerie terestrã ºi antiaerianã.
Vizitând unitãþile, am constatat, încã o datã, cã personalul este dornic sã-ºi facã treaba; am vãzut o implicare

constantã în rezolvarea atribuþiilor ºi sunt convins cã toate
comenzile de unitate, împreunã cu personalul din subordine, se vor ridica la înãlþimea aºteptãrilor comenzii de
brigadã. Trebuie sã spun cã aceastã „înãlþime” (standard)
nu este una exageratã ºi poate fi atinsã cu un minimum de
efort. De asemenea, doresc ca fiecare sã analizeze ºi sã
vinã cu rezolvãri pentru problemele specifice compartimentului în care lucreazã, în primul rând. Numai atunci
voi avea convingerea cã fiecare, implicat în problemele
specifice, va face tot ce este posibil pentru rezolvarea
sarcinilor reieºite din documentele noastre militare.
- Cum staþi cu personalul?
- Comandamentul marii unitãþi are o încadrare foarte
bunã, dar ºi celelalte unitãþi subordonate. Doar Batalionul
495 Infanterie are un deficit mare la mecanici conductori.
Aceastã problemã se va rezolva curând, mai ales cã, se
aflã în atenþia eºaloanelor superioare. Trebuie sã avem
puþinã rãbdare, sã parcurgem procedurile existente ºi
soluþiile vor apãrea. Sunt convins. Despre aceastã unitate
vã mai spun cã, militarii care o încadreazã, chiar dacã
doresc foarte mult sã continue pregãtirea ca paraºutiºti, au
început sã se pregãteascã ºi ca infanteriºti.
Sunt convins cã le vor executa pe amândouã, dar
numai dacã se va menþine, ca a doua specialitate,
paraºutismul. Înþeleg dorinþa acestora de a-ºi menþine
specialitatea de clasã, de a continua pregãtirea ºi în acest
domeniu, dar unitatea este de infanterie ºi cu cât mai
devreme posibil, cu atât mai bine pentru noi, deoarece trebuie sã demonstrãm cã unitatea este în mãsurã sã execute
misiuni ca orice altã unitate de infanterie din armata noastrã.
Sunt ferm convins cã, într-un viitor nu prea îndepãrtat,
responsabilitãþile acestei brigãzi vor fi foarte mari. Deja
douã unitãþi de infanterie au participat la misiuni externe.
Cred cã ºi cea de-a treia, odatã cu terminarea încadrãrii ºi
operaþionalizãrii, va trece la un program intensiv de
instruire astfel încât sã fie în mãsurã sã facã faþã unor astfel de misiuni. Brigada va face parte din structurile care
vor fi chemate sã participe efectiv la misiuni interne ºi
internaþionale.
- Dupã ce aþi trecut prin atâtea garnizoane, cum este
acasã?
- Acum, acasã este mult mai bine. Nu mai ajung doar
la sfârºitul sãptãmânii. Familia s-a obiºnuit deja cu
prezenþa mea zilnicã. Este foarte important sã ajungi
acasã zilnic, indiferent cât de târziu ajungi. Soþia ºi fetiþa
au înþeles cã mai este o perioadã dificilã (sã sperãm
scurtã), dar sunt bucuroase cã, mãcar seara, ajung acasã ºi
mai stãm de vorbã.
Noi, militarii avem tendinþa sã separãm familia de
activitatea de la serviciu, dar, acum, cred cã, de fapt, trebuie sã gãsim o variantã de îmbinare a acestor douã
domenii. ªi trebuie fãcutã în aºa fel, încât sã fie bine ºi
într-o parte ºi în cealaltã. Concentrându-ne numai pe o
direcþie ºi eliminând-o pe cealaltã, s-ar putea sã
constatãm cã ceva nu merge bine. E nevoie de un echilibru. Eu cred cã l-am gãsit.
A consemnat
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

“R e c l a m a v i n d e m a r f a ! ”

La întoarcerea din concediul de odihnã, petrecut la domiciliul pãrinþilor din inima Ardealului , am ales sã traversez
Carpaþii pe drumul dificil, dar ameþitor de frumos, botezat
“Transfãgãrãºan “ . Peisaje splendide, drum bun pânã la un
punct, toate fãcându-te sã regreþi cã ai doar un singur concediu
ºi prea puþini bani pentru a vedea toate frumuseþile patriei.
Pe drumul de coborâre , ascult buletinul de ºtiri la radioul
din maºinã. ªi aflu cu satisfacþie dintr-o conferinþã de presã
susþinutã de ministrul administraþiei ºi internelor cã banii alocaþi suplimentar acestui minister la rectificarea bugetarã au fost
folosiþi cu folos. S-au dat ºi câteva exemple din zonele aprig
lovite de furia apelor. Toate bune ºi frumoase , îmi zic, banii alocaþi suplimentar au fost folosiþi cu folos: deoarece “Personalul
acestui minister a acþionat hotãrât, coordonând toate activitãþile
din zonele calamitate”. S-au acordat prime în bani celor care au
participat la înlãturarea efectelor inundaþiilor, au fost fãcute
avansãri înainte de termen etc.
Ironia sorþii face ca, dupã mai puþin de jumãtate de orã, sã
ajung în localitatea Curtea de Argeº. Întreg oraºul era paralizat:
ploile abundente au blocat podurile cu bolovani, copaci ºi alte
reziduuri care au dus la revãrsarea apelor pe carosabil. Cozi
imense la intrarea în oraº: sute de maºini blocate de furia apelor.
Doar fericiþii posesori ai unor autocamioane sau autoturisme de
teren “pricopsite “ se aventurau sã treacã prin ºuvoaiele de apã.
Þinând seama de cele spuse de ministrul administraþiei ºi
internelor cu doar jumãtate de orã mai devreme , aºtept rãbdãtor
împreunã cu ceilalþi tovarãºi de drum apariþia unui angajat al
acestui minister care a intervenit atât de hotãrât în atâtea situaþii
sã ne spunã ce s-a întâmplat, ce e de fãcut în continuare, ce variante avem. Aºteptare zadarnicã! Probabil, erau toþi ocupaþi cu

“coordonarea intervenþiei, cu fluidizarea traficului, cu evacuarea persoanelor afectate”.
Îndrumaþi fiind de localnici, am urmat o variantã de drum care ne-a fãcut sã ocolim zona
inundatã, dar ne-a scos acolo: în zona centralã
a oraºului unde era adevãrata “problemã” a
blocãrii traficului. Carosabilul fusese acoperit
de aluviuni, pietre ºi copaci aduse de apele
revãrsate. Caut cu privirea un poliþist; îl
descopãr în persoana unui agent, care ne
explicã faptul cã circulaþia e blocatã ºi cã mai
avem de aºteptat pânã la deblocare. Merg pe
jos pânã la locul intervenþiei în ideea de a
vedea vajnicii lucrãtori mult lãudaþi ai internelor cum acþioneazã. Aici, surprizã: cei care
acþionau cu multã hotãrâre pentru înlãturarea
urmãrilor erau vânãtorii de munte din B 30
VM. Aflu cã lucreazã de circa douã ore, cã
mai dureazã puþin ºi cã drumul va fi redat circulaþiei. Într-adevãr, în mai puþin de 15
minute, coloana imobilizatã se pune în miºcare. De-o parte ºi de
alta a drumului, osteniþi, murdari de noroi din cap ºi pânã în
picioare, vânãtorii privesc coloana care se miºcã datoritã lor. La
un moment dat, aceasta este opritã de poliþistul prezent la faþa
locului pentru a trece o coloanã militarã formatã din vânãtori de
munte din aceeaºi unitate care erau în drum pentru a interveni la
un alt obiectiv unde, probabil, lucrãtorii MAI erau ocupaþi cu
“coordonarea intervenþiei, cu fluidizarea traficului, cu evacuarea persoanelor afectate”.
Continui drumul dupã trecerea coloanei militare. Ajung în

dreptul cazãrmii vânãtorilor de munte ºi observ cã parcarea
unitãþii era plinã cu autoturismele personalului. În curte, multã
miºcare: probabil, se pregãtea o altã intervenþie la un alt obiectiv afectat de inundaþii,
Mã uit la ceas . Era ora 19.00 a zilei de vineri, 5 august.
Vânãtorii de munte erau la post, gata de acþiune, la fel ca toatã
armata românã.
ªi, îmi dau seama cã, reclama vinde marfa.
Maior inginer
ªtefan MOLDOVAN
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ROMEX 05

“IRON ALLIANCE” a funcþionat foarte bine

În perioada 12iulie - 02august a.c., în Poligonul
Babadag, s-a desfãºurat cel mai mare exerciþiu bilateral
româno-american - ROMEX 05.
Au participat efective ale Brigãzii 71 din Divizia 36
Infanterie a Gãrzii Naþionale a Statului Texas, comandamentul Brigãzii de geniu a Diviziei 1 Blindate ºi subunitãþi
din B.26 I. “Scorpionii Roºii” din Craiova. Aproximativ
2000 de militari - 1.500 americani ºi 500 români) ºi peste
400 de autovehicule militare - camioane TAB-77, 2 blindate M2A2 BRADLEY, vehicule de teren HUMVEE, tractoare speciale, 6 avioane A-10, elicoptere UH-60 pentru
misiuni MEDEVAC au luat parte la exerciþiile integratoare.
“Scorpionii Roºii” au fost integraþi în cadrul Bg.71 a Gãrzii
Naþionale a statului Texas. 13 plutoane mixte au format
unitatea de luptã TASK FORCE(Forþa Operativã) - “IRON
ALLIANCE”.
Timp de aproape o lunã, subunitãþile (scorpionilor) integrate în unitãþi (subunitãþi) americane au executat “umãr
lângã umãr” antrenamente tactice, escorte de convoaie,
exerciþii de luptã în localitãþi, trageri cu muniþie realã cu
armament românesc sau american.
În scopul creºterii nivelului de interoperabilitate pe timpul antrenamentelor, din mai multe garnizoane ale armatei
SUA cu baza în Germania au fost aduse aparaturã modernã
ºi sisteme de instruire prin simulare.
S-a creat astfel oportunitatea ca militarii noºtri sã
cunoascã ºi sã experimenteze cel mai bun (mijloc) sistem
de antrenare a militarilor armatei SUA.
DISE - Deployable Instrumentation Systems
Europe(Sistemul European de Antrenament) - prezintã subunitãþilor de valoare pluton companie un alt fel de antrenament. Este un sistem complex de analizã ºi evaluare a situaþiei care poate permite proiecþia unor antrenamente în
care, limita dintre antrenament ºi realitatea câmpului de
luptã, este foarte puþin vizibilã. DISE îmbinã tehnologia de
vârf ºi are în compunere cãºti cu GPS, veste cu senzori care
permit revederea exerciþiului în format digital. Este un produs prin care informatizarea ºi cibernetizarea tehnicii mi-

litare aduc un spor substanþial cunoaºterii, vitezei de
reacþie, flexibilitãþii ºi adaptabilitãþii.
Pe lângã partea de pregãtire specificã militarilor,
ROMEX 05 a cuprins ºi un program social. Comandantul
Diviziei 36 Infanterie a Gãrzii Naþionale a statului Texas,
dl. gl.mr. Michael TAYLOR a donat ªcolii Generale din
Sarichioi cãrþi, rechizite, imprimantã color ºi materiale
consumabile în valoare de aproximativ de 5.000 dolari.
Activitãþi similare s-au derulat în unele instituþii de
învãþãmânt din Babadag, Jurilovca, Viºina, prin efectuarea
de reparaþii ale clãdirilor, refacerea acoperiºurilor modernizarea unor locuri de joacã pentru copii.
DvDay sau Ziua Distinºilor Vizitatori desfãºuratã,
duminicã 24 iulie, în poligonul Babadag a fost onoratã de
participarea Preºedintelui României, dl. Traian BÃSESCU
care, însoþit de ministrul Apãrãrii Naþionale, dl. Teodor
ATANASIU, ºeful S.M.G. dl.gl.dr. Eugen BÃDÃLAN,
ºeful S.M.F.T., dl.gl.lt.dr. Sorin IOAN, cdt. C.1 A. Trt.,
dl.gl.mr.dr. Mihai PALAGHIA, gl.bg.dr. Visarion NEAGOE, locþiitorul comandantului Comandamentului 2 Operaþional, generali, ofiþeri americani ºi români au vizitat
“micul orãºel” ridicat în timp record.
Itinerariul vizitei a cuprins dormitoarele, sãlile de lucru,

sãlile de mese cu autoservire, infirmeria, sala de sport,
internet, capela etc. Oficialii români au remarcat ºi apreciat organizarea, condiþiile oferite militarilor, precum ºi
logistica de excepþie ca materializare a respectului ºi grijii
pentru buna desfãºurare a exerciþiului. Ridicarea unei astfel
de tabere a reprezentat o adevãratã provocare pentru
ofiþerii americani de logisticã, iar, în urma reuºitei, ºi-au
exprimat deschis satisfacþia de a fi conlucrat cu omologii
români.
Înainte de deplasarea în poligon, toþi participanþii, oficiali ºi mass-media invitaþi au primit câte un pachet ce
conþinea raþia unui militar american, cunoscut sub denumirea de MRE (Meal Ready to Eat).
DvD a continuat cu vizionarea unui exerciþiu tactic cu
trageri de luptã cu muniþie
realã, ce a cuprins elemente
ºi operaþiuni specifice de
escortã ºi apãrare a unui convoi pe timpul intrãrii într-o
ambuscadã.
Scenariul exerciþiului a
fost pregãtit sã rãspundã
unor situaþii complexe cât
mai apropiate de realitatea
câmpului de luptã din
teatrele de operaþii ºi a
cuprins: deplasare de
coloane (valoare pluton),
reacþia militarilor la atacul
inamic, angajarea luptei ºi
sprijinul de foc, respingerea
ºi acþiunile desfãºurate pentru nimicirea inamicului,
regruparea ºi continuarea
misiunii.
Pentru angajarea luptei,
s-au folosit mitralierele montate pe HUMVEE ºi pe
camioanele de 5 t, precum ºi mitraliere de 14,5 mm ºi 7,62
mm de pe TAB. Dupã debarcarea din mijloacele de transport, infanteriºtii, combinând focul puºtilor de asalt M 16
cal 5,56 mm, al puºtilor automate cal. 5,45 mm ºi cel al

aruncãtoarelor de 40 mm montate pe armã, cu miºcarea, au
respins ºi nimicit inamicul. Toate aceste acþiuni au fost
monitorizate ºi analizate de comandanþii americani ºi
români, pe computer, prezentându-se în timp real rezul-

tatele ºi cursul optim al acþiunilor urmãtoare.
La încheierea exerciþiului, militarii subunitãþii mixte au
fost felicitaþi de preºedintele Traian BÃSESCU pentru
modul de executare ºi îndeplinire a misiunii, pentru nivelul
ridicat de pregãtire.
Preºedintele României a þinut sã sublinieze cã exerciþiul ROMEX 05 a marcat o etapã distinctã în cadrul relaþiilor
româno-americane, trecerea de la nivelul acumulãrii, exersãrii cunoºtinþelor ºi practicilor specifice, la cel de
parteneri deplini.
“În discuþiile cu comandanþii americani, cu generalii ºi
ofiþerii care conduc exerciþiul, am sesizat importanþa pe
care ei o dau cooperãrii cu militarii români, îmbucurãtor
fiind faptul cã Armata României este un partener pentru
Armata SUA”.
Pentru Domnia sa, ROMEX 05, a reprezentat primul
exerciþiu militar la care a luat parte în calitate de ºef al statului.
Acþiunile clare ºi precise, nivelul ridicat de interoperabilitate ºi coeziunea în cadrul unor subunitãþi mixte au
fost foarte bine apreciate de toþi cei prezenþi, oficiali,
mass-media ºi evaluatori care au avut ºansa ºi oportunitatea
de a cunoaºte “live” condiþiile de viaþã, de instruire în
comun ºi a cuantifica efortul depus de militarii “IRON
ALLIANCE”.
“ROMEX 05” a fost un exerciþiu de înaltã þinutã care a
probat nivelul ridicat al cooperãrii exprimate prin antrenamentul eficient ºi profesionist; prestaþia Scorpionilor roºii
situându-se la nivelul maxim al aprecierilor.
Lãudabilã a fost prestaþia neobositei echipe mixte
româno-americane a Centrului de Presã care, pe toatã durata exerciþiului, a reuºit sã acopere, din punct de vedere
mediatic, toate etapele desfãºurãrii exerciþiului, oferind
informaþii utile ºi oportune despre acest eveniment al anului 2005 prin intermediul a ceea ce s-a numit “The ROMEX
Reader”.Un sincer ºi comun -BRAVO.
Maior
Emanuel BÃRBULESCU
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Eveniment

Programul festivalului
George Enescu

Duminicã, 4 septembrie:
19.30, Sala Mare a Palatului:
Enescu - Rapsodia Românã nr.1 în la major op. 11.
Beethoven - Triplul concert pentru pian, vioarã, violoncel
ºi orchestrã în do major op. 56.
Enescu - Simfonia nr. 1 în mi bemol major op. 9.
Luni, 5 septembrie
Orele 17.00, Sala Teatrului Naþional “I.L.Caragiale”
Bucureºti - “La Argentina - Tango”, Producþie : Joëlle Belmonte.
Orele 18.00, Opera Naþionalã din Bucureºti - “Oedipe” de
George Enescu, Dirijor: Michael Boder.
Marþi, 6 septembrie
Orele 17.00, Ateneul Român - “Emerson” Quartet.
Program: Corneliu D. Georgescu-Cvartetul de coarde
nr.8.
Shostakovich - Cvartetul de coarde nr.4 în re major op 83.
Mendelssohn - Cvartetul de coarde nr.6 în fa minor op.
80.
Bartok - Cvartetul de coarde nr. 2 în do minor.
Orele 19.30, Sala Mare a Palatului - Kirov Symphony.
Orchestra - dirijor: Valery Gergiev.
Program: Musorgski - Introducere la “Kovanscina”.
Enescu - Suita nr. 1 op. 9 în do major.
Ceaikovski - Simfonia nr. 5 op. 64 în mi minor.
Orele 19.00, Sala Teatrului Naþional “I.L.Caragiale”.
Bucureºti - Eifman Ballet Theatre de Sankt Petersbourg.
Program: Giselle Rouge - Director artistic ºi coregraf:
Boris Eifman.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
(continuare în numãrul viitor)

Cartea din vitrinã

“Istoria o scriu
învingãtorii”

Aºa ar fi trebuit sã se numeascã cartea lui Dan GÎJU
apãrutã la editura Phobos (Bucureºti, 2005), dar din raþiuni de marketing ea se numeºte “Zodia capului de
mort”.
Aceastã carte a fost conceputã în memoria unui confrate trecut la cele veºnice, ca o datorie de onoare.
Romanul este, de fapt, un inedit jurnal de rãzboi împãnat
cu câteva scrisori extrem
de interesante ºi cu un
album de fotografii ce au
aparþinut maiorului Ioan
Tobã - Hatmanul, fost
ofiþer român de cavalerie,
fost vânãtor de partizani în
Munþii Iaila din Crimeea,
ulterior, dupã 23 august
1944,
comandant
de
detaºament în Jagdwerband Kommando Skorzeny
(unitãþi ºi subunitãþi de ºoc,
special instruite pentru sabotaj ºi demoralizarea
inamicului), din trupele
Waffen SS, condamnat la
moarte de sovietici pentru
crime de rãzboi, ulterior graþiat ºi trimis în Siberia. În
partea a doua sunt inserate ºi câteva rânduri care aratã
activitatea ºi modul de lucru dintr-o redacþie militarã. De
asemenea ºi scrierea acestei cãrþi are o istorie care ar
merita sã fie povestitã, cândva, în cãrþile ce vor urma. În
acest material fac doar o semnalare a apariþiei cãrþii,
lãsând pentru altã datã prezentarea pe larg.
“Zodia capului de mort” este realizatã “prin mixajul
cliºeelor - aºa cum a scris generalul(r) Mircea Chelaru pe
copertã. Romanul este un exerciþiu memorialistic ºi confirmã cã istoria adevãratã o ºtiu numai cei care au fãcuto; este incitant prin ineditul creat de contrastul istoric
revelat de însemnãrile de front ale cãpitanului de cavalerie Ioan Tobã, supranumit Hatmanul, dar ºi prin verbul
caustic, plin de revoltã deschisã faþã de o societate care
practicã din nou eºecul de masã ºi care îºi conservã
neputinþa prin indivizi crescuþi la ºcoala supravieþuirii
prin supuºenie ºi umilinþã.
Mesajul public este unul puternic moral. Este, de
departe, intenþia cea mai limpede a autorului de a ne
chema la o minimã reflecþie. ªi anume, de a recupera cu
bunã-credinþã sacrificiul repetat în sute ºi mii de ipostaze
ale unui popor aruncat sub zodia mortalã a secerei roºii
care a comis penal holocaustul Naþiunii Române.
Scrisul lui Dan Gîju nu se vrea doar o rectificare a
vieþii unor oameni anonimi, ci ºi o recunoaºtere a faptului cã Marele Panteon al Neamului Nostru s-a clãdit pe
temelia de oase ºi lut de sânge sãvârºitã de martirii ºi
eroii neºtiuþi din toate timpurile”. (P.I.)

Dacã mântuitorul
ar þine azi predica de
pe munte, cred cã efectul cuvintelor sale
asupra mulþimilor ar fi acelaºi ca ºi acum 2000 de ani. Pare cã,
de atunci ºi pânã azi, nu s-au schimbat prea multe în ce
priveºte schimbarea rãului din lume. Ajutaþi de uºurinþa cu
care informaþia circulã, aflãm acum mai repede ºi mai multe
isprãvi ale ispititorului. Curioºi, cei mai mulþi, ne lãsãm atraºi
de veºtile proaste. Cât timp ele nu ne afecteazã direct, le privim cu uºurinþã ºi le tratãm ca pe un spectacol dramatic.
Crime, rãzboaie, boli, noi sau molime de care sãrmana omenire
credea cã a scãpat, cutremure, uragane, vulcani reactivaþi,
accidente îngrozitoare. Toate sunt semne ale unei lumi încercate de pãcat. Multe îºi au originea în lipsa noastrã de respect
pentru Creaþie.
“ªi precum voiþi sã vã facã Vouã oamenii, faceþi-le ºi voi
asemenea... (Luca 6, 31).
Cuvinte de început ale Evangheliei, care ne pune pe gânduri, cãci tot ce ni se întâmplã în viaþã, se coboarã ºi în adâncul sufletului. De am fost loviþi de cineva sau de ne-a fost
adresat vreun cuvânt greu, am þinut minte timp îndelungat...
Dar, sã ne gândim ºi la vorbele grele pe care noi le-am
adresat altora sau chiar la violenþele pe care le-am sãvârºit.
Multe le-am uitat, chiar imediat, ºi ne-am mirat apoi când am
aflat cã un semen ne duºmãneºte în tainã.
Cât de grijulii suntem cu propria persoanã ºi cât de neglijenþi cu cei din jur? Ceea ce vrea Mântuitorul ni se pare obositor, cãci ar trebui sã ne controlãm permanent în relaþia cu
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ªi-a
a scris viaþa în sufletele noastre

Vintilã HORIA

Fantastul care
ºi-a rãpus moartea
Un scriitor de anvergurã, “care a trãit dupã 1945 în Italia,
Argentina ºi apoi în Spania, la Madrid, continuând sã scrie în
limba sa maternã, dar ºi în francezã ºi spaniolã”, a fost Vintilã
Horia.
Lucrãrile publicate i-au adus o serie de premii precum
“Medalia de aur” Il Conciliatore din Milano(1961), premiul
“Dante Aligheri” din Florenþa (1981). El a fost primul român
distins cu premiul Academiei Goncourt în 1960, “atestând astfel calitãþile de construcþie ale unui scriitor vizionar ºi ale unui
stilist de reputaþie mondialã” (Mircea Popa)
Cum s-a nãscut acest fantast? Probabil, în timpul orelor sordide de la Colegiul Sfântul Sava când încerca sã se salveze imaginându-se transpus într-o altã epocã, eventual în acelaºi colegiu
sau aceeaºi bancã de ºcoalã, dar într-un alt timp. Sau poate în
urma nopþilor de rãtãcire prin Bucureºtiul acela nãzuros ºi
ascuns pe care adesea ochii obiºnuiþi nu îl pot zãri. Sã fi
descoperit într-un târziu, într-o tavernã de mahala, înecat în
alcool ºi opium, tãinuitele “melodii ale spaþiilor”care i-au
deschis mintea cãtre priviri abisale înãuntrul sãu? Sã fi descoperit astfel suflul de viaþã respirat de Dumnezeu peste un bulgãr de
lut “pe care l-a numit Om”,simþind astfel prima bucurie în
“armonia care i-a rãsunat în urechi”? ªi de atunci, “muzica spaþiilor nesfârºite” sã-i fi rãscolit “strãfundurile sufletului ca o
amintire”? (Melodia spaþiilor)
Sau, poate, fantastul ploilor reci de toamnã cu prãbuºirea
întregii naturi într-o amorþire aparentã ºi visãtoare. Aºa ajunsese
sã fericeascã “întotdeauna oamenii care mor toamna, cãzând
odatã cu frunzele, pãrãsind o lume pustie ºi îndoliatã, în care
stingerea vieþii e ceva armonic, întregind imaginea cadrului
exterior.” (Orbul)
Vintilã Horia a reuºit poate sã descopere cum poþi trãi prin
propria moarte, de fapt, o reflectare în oglindã a propriului suflet,
dar inversat; el îºi trãieºte destinul dinspre viitor cãtre trecut sau
“mi se pare cã tu eºti acela care trãieºti prin mine, pentru cã eu
sunt trecutul tãu, cu alte cuvinte, tot ceea ce ai fãcut ºi ai gândit
pânã acum”. (Imposibila moarte a lui Vladimir Noapteº)
Sufletele aparent dispãrute apar, transfigurându-se în noi
destine sau continuându-le pe cele vechi aºa cum ºi-ar fi dorit
cândva în vechime. Vintilã Horia sondeazã “abisalul psihologic”
al subconºtientului uman, întâlnind acolo “corespondenþe ºi
similitudini secrete ºi inedite dintre stãrile umane ºi materia
neînsufleþitã”. (Mircea Popa)

Expoziþie la Muzeul Municipal Bucureºti

Manuc Bei,
negustor ºi diplomat

Muzeul Municipiului Bucureºti a deschis o nouã expoziþie,
dedicatã uneia dintre cele mai originale ºi mai interesante personalitãþi din istoria noastrã.
Viaþa ºi activitatea economicã, politicã ºi diplomaticã a lui
Manuc Bei sunt strâns legate de istoria Þãrii Româneºti din
primele douã decenii ale secolului al XIX-lea, precizeazã organizatorii expoziþiei.
Potrivit celor expuse în pliantul de prezentare, în colecþia de
documente a muzeului, personalitatea lui Manuc Bei este bogat
ilustratã. Documentele originale (scrisori, rapoarte, note orografe, ciorne ale acestora sau copii realizate de secretarii lui
Manuc sau de el însuºi) provin din arhiva de la Hânceºti unde
era conacul lui Manuc Bei. Bogatul fond documentar a stat la
baza organizãrii acestei inedite expoziþii care contureazã
dimensiunile personalitãþii lui Manuc Bei, negustor armean
înzestrat cu simþ practic ºi diplomatic care se afirmã în viaþa
atât de frãmântatã caracteristicã sudului Europei.
Negustor ºi zaraf, el va exercita din umbrã o influenþã
politicã cu consecinþe de perspectivã în momente majore care în
parte s-au derulat pe teritoriul oraºului Bucureºti. Documentele
referitoare la Manuc Bei ca om de afaceri sunt cele legate de
comerþ ºi cãmãtãrie. Sunt liste de cumpãrãturi, liste de obiecte
achiziþionate ºi costul acestora, recomandãri pentru cumpãrarea
unor produse, caiete cu afacerile comerciale fãcute în unele
oraºe (Isaccea, Silistra, Ismail, etc.), liste privind
aprovizionarea unor regimente ºi cetãþi turceºti, scrisori ºi liste
cu sume oferite ca împrumut, scrisori de restituire a acestora,
liste de debitori, chitanþe.
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ceilalþi. Hristos ne
învaþã sã ne regãsim
în celãlalt ºi sã-ll
tratãm ca pe noi

înºine.
ªi, dacã iubiþi pe cei ce vã iubesc, ce mulþumire puteþi
avea? Doar ºi pãcãtoºii au iubire pentru cei ce le poartã iubire.
ªi, dacã faceþi bine la cei ce vã fac bine, ce mulþumire puteþi
avea? Doar ºi pãcãtoºii acelaºi lucru fac. ªi, dacã împrumutaþi
pe acela de la care nãdãjduiþi sã luaþi înapoi, ce mulþumireputeþi avea? Doar ºi pãcãtoºii dau cu împrumut pãcãtoºilor, ca
sã primeascã înapoi întocmai (Luca 6, 32-34).
Cu întrebãri retorice, Mântuitorul ne aratã valoarea binelui
ºi a iubirii când tot ceea ce sãvârºim este curat ºi fãrã gând de
rãsplatã.
“Fã binele ºi aruncã-l în mare ...”, ne învaþã Biserica prin
gurã de Sfânt pãrinte. Sã uitãm deci binele pe care îl sãvârºim
ºi rãul ce ni-l fac alþii. Sã þinem minte rãul pe care îl sãvârºim
ºi sã nu avem liniºte pânã când nu-l vom îndrepta.
“Ci sã iubiþi pe vrãjmaºii voºtri; faceþi bine ºi daþi cu
împrumut fãrã sã nãdãjduiþi nimic în schimb, ºi rãsplata voastrã va fi multã ºi veþi fi fiii celui Prea Înalt, cãci El este bun
cãtre cei nemulþumitori ºi rãi (Luca 6, 35). Odatã eliberaþi de
egoism vom fi liberi, iar Tatãl cel ceresc ne va recunoaºte ca fii
ai sãi. De vom fi aºa, ne vom asemãna cu Tatãl, cãci El este
bun cu cei nemulþumitori ºi rãi (Luca 6, 35).
Preot Niculae CONSTANTIN,

Sceptrul ºi candelabrul, Ed. Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Bucureºti,
2004, pag.151-155

Unul din cele ºapte destine ale pisicii se poate întoarce pentru a-ºi împlini destinul anterior: “Taina a sãrit în braþele mele ºi
a început sã toarcã. Nu simþeam nici o greutate, ci numai o
mângâiere delicioasã care însoþea fiecare dintre miºcãrile
ei.(...)Prietenia dintre sufletul pisicii ºi Adriana mã umplea de
neliniºte. Atâta pasiune de dincolo de moarte! Atâta dorinþã de a
stãpâni prin moarte sufletul unei femei, pe care-l simþea asemenea. Mã înnebunea gândul cã altcineva decât mine mângâia
trupul iubitei mele ºi poseda o parte din sufletul ei”. (Sufletul
pisicii)
Viaþa dintr-un orãºel transilvan cu o populaþie “din trei pãrþi
aproape egale de români, germani ºi unguri”, îºi trãieºte misterul
secular prin povestea unei grozãvii petrecute cu zeci de ani în
urmã când “cineva încoronase cu cârnaþi creºtetul graþios al unei
statui care reprezenta în piatrã o fecioarã înaltã ºi frumoasã simbolizând nu ºtiu ce legendã care amintea originea cetãþii”. În
mijlocul misterului, se afla “fostul conducãtor al arhivei”
oraºului, Fekete Tivadar, care sublinia cã “sunt mistere care se
nasc în istorie ºi pe care numai istoria le poate desluºi. Ceea ce
încercaþi dumneavoastrã e mai presus de puterile unui om. ªi,
apoi, dumneavoastrã, sã am iertare, nu sunteþi de pe locurile
acestea”. (Ucigaºul Teofil)
Cine poate fi misteriosul Fekete Tivadar dintr-un uitat orãºel
ardelean, personaj care reuºea sã dezbine trei comunitãþi creºtine
ºi sã elimine urmele fiecãrui urmãritor, închizându-l în statuia
fecioarei unde se sufoca de lipsa aerului? Sã fi descoperit Vintilã
Horia o întâmplare nefireascã - din multele altele - care sunt în
spaþiul ardelean o istorie încã ignoratã ºi neînþeleasã pe deplin de
cãtre aceia care locuiesc în afara lui? Apropierea de moarte este
imaginatã de Vintilã Horia într-un sfârºit de noiembrie, noaptea
târziu, când un student român aflat la studii la Viena, se
întâlneºte cu un “ins descompus, venit parcã din altã lume, care
i se prezintã drept “Moartea personalã” ºi oferindu-i ºi explicaþia
de rigoare: “Caraghios mai eºti. ªi naiv pe deasupra. Ce, nu ºtiai
pânã acum cã, fiecare om are moartea lui? Cã moartea e un al
doilea eu al fiecãruia? O fiinþã care se naºte o datã cu tine ºi te
urmãreºte, clipã de clipã, pânã în mormânt? Numai în basmele
pentru copii moartea e o femeie osoasã cu coasa pe umeri, care
taie pe rând firul vieþilor omeneºti. Moartea, prietene, e, în fond,
un al doilea suflet. Câþi oameni, atâtea morþi. Pricepi?”
“Nelãsându-se influenþat de o asemenea explicaþie, eroul nostru
îºi omoarã moartea într-o confruntare. Se pare însã cã greul existenþei pleacã din acel moment, deoarece personajul nostru va
rãtãci multã vreme prin lume, repetând la infinit o mare sumã de
gesturi ºi întâmplãri, plicticoase pânã la saþietate. A ajuns sã se
întrebe cuprins de disperarea perspectivei de a ajunge milenar:
“Pânã atunci, doamne, cum îmi voi ucide timpul? Aceasta e
întrebarea!”
Adrian MAJURU

D o c u mentele ilustreazã legãturi
de afaceri cu
negustori din
principalele
centre
suddunãrene din
T u r c i a ,
Basarabia,
Transilvania,
Þ a r a
Româneascã,
Moldova,
Rusia.
Expoziþia,
al cãrei vesnisaj a avut
loc la jumãtatea
lunii
iulie,
este
deschisã pânã
în
luna
octombrie
2006 ºi poate fi vizitatã, ca ºi întreg muzeul, de miercuri pânã
duminicã, între orele 10.00-18.00. Preþul unui bilet este de 1,5
lei. Elevii, studenþii, militarii în termen ºi pensionarii beneficiazã de reducere, preþul unui bilet fiind, pentru ei, 1 leu.
Muzeul Municipiului Bucureºti este dispus în Palatul ªuþu,
lângã pasajul de la Universitate, pe partea opusã Teatrului
Naþional. De la Gara de Nord, se poate ajunge cu troleul 85, se
coboarã la Universitate ºi se merge 100 de metri pe jos, în
direcþia magazinului “Unirea”.
Locotenent-colonel DragoºAnghelache
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România ºi Europa postbelicã(1945-1
1 950)

Negocieri pentru crearea unei alianþe a
Atlanticului de Nord

(urmare din numãrul trecut)

Moscova nu mai este acum interesatã
nici mãcar sã mai salveze aparenþele în ceea
ce priveºte comunicarea cu Occidentul ºi
mãreºte presiunea asupra þãrilor din sfera sa
de dominaþie. Prin urmare, a hotãrât sã
creeze “blocul þãrilor din est”, ceea ce avea
sã devinã foarte curând þãrile din “lagãrul
socialist”. Unul dintre cei mai apropiaþi lideri ai lui Stalin, la acea datã, Andrei Jdanov
a formulat o strategie de luptã împotriva
imperialismului occidental care a fost
impusã liderilor comuniºti est-europeni
reuniþi, la jumãtatea lunii septembrie 1947,
la Szklarska Poreba, în Polonia.
Cu acea ocazie, s-a constituit ºi un centru
de coordonare a activitãþii acestor partide Cominform-ul. Viziunea lui A. Jdanov a
accelerat procesul de stalinizare în Europa
de rãsãrit. De aici încolo, modelul societãþii
sovietice ºi interpretarea lui a devenit singura linie directoare pentru toate “democraþiile
populare”. Cum ispitele de tip “Planul Marshall” erau ademenitoare, Stalin a apreciat cã
a sosit momentul sã nu mai accepte nici o
iniþiativã politicã din partea comuniºtilor
locali. Partidele ºi grupurile de opoziþie care
mai existau în aceste þãri au fost eliminate cu
totul, partidele social-democrate au fuzionat,
dupã epurãri masive, cu comuniºtii, toate
instituþiile statului au fost subordonate partidului comunist, iar conducerile acestuia au
fost epurate de liderii care nu prezentau
garanþii totale pentru Kremlin. Dupã modelul sovietic, au fost organizate viaþa economicã , socialã ºi spiritualã.

Ataºamentul faþã de URSS, combaterea
hotãrâtã a oricãrei manifestãri antisovietice cum se sublinia într-un document de epocã a
Partidului Muncitoresc Român - este piatra
de încercare, criteriul internaþionalismului
proletar, chezãºia principalã a prosperitãþii ºi
înfloririi þãrilor de democraþie popularã, a
consolidãrii libertãþii ºi independenþei lor
naþionale”. Aceste acþiuni, dublate de o propagandã extrem de violentã dirijatã de Cominform ºi desfãºuratã de toate partidele
comuniste la adresa Occidentului, i-au determinat pe mulþi oameni politici ºi analiºti din
SUA ºi Europa sã creadã cã propriile percepþii privind tendinþele de evoluþie a
politicii URSS în sistemul relaþiilor internaþionale au fost corecte ºi coerente.
Brutalitatea cu care Moscova a acþionat
în sfera sa de influenþã a determinat întãrirea
politicii de containment. Impunerea unor
regiuni
nedemocratice,
reprimarea
miºcãrilor de opoziþie realã, violarea drepturilor omului, a libertãþilor civice în multe
din þãrile Europei Centrale ºi de Est au fost
percepute ca pericole de moarte pentru sistemul democraþiilor occidentale. Statele
vest-europene împreunã cu SUA au reacþionat în plan geo-strategic ºi au creat structuri
militare de apãrare împotriva expansionismului sovietic. Astfel, în aprilie 1948, mai
multe þãri vest-europene au format Pactul de
la Bruxelles.
Au urmat negocieri cu SUA ºi Canada,
cu scopul de a crea o Alianþã unicã a
Atlanticului de Nord, fondatã pe garanþii de
securitate ºi angajamente mutuale între
Europa ºi America de Nord. Reacþia

Moscovei la semnarea pactului de la Washington a fost, desigur, de o extremã violenþã
verbalã ºi urmatã de alte acþiuni concrete în
sfera sa de influenþã.
Lumea se îndrepta cãtre bipolarism în
sistemul relaþiilor internaþionale. SUA, care,
împinse de împrejurãri au fost determinate
sã-ºi exercite “leader ship”-ul asupra “lumii
libere” ºi-au asumat responsabilitãþile
majore în sânul Alianþei Atlantice. URSS,
care, înainte de crearea pactului de la
Varºovia în 1955, a semnat tratate militare
cu sateliþii sãi, s-a strãduit, din 1949, sã-i
integreze economic pe aceºtia Pactului Sovietic prin intermediul CAER.
Un demers istoriografic de amploare
privind istoria comparatã a statelor comuniste îl reprezintã cartea istoricului francez
Jean Francois Soulet 1. Începutul Rãzboiului
Rece a însemnat sfârºitul iluziilor oamenilor
politici democraþi din þãrile eliberate de
Armata Roºie de a se instaura un regim
democratic dupã încheierea celei de-a doua
conflagraþii mondiale. Stalin ajunge la concluzia cã “a sosit momentul sã abandoneze
orice retoricã liniºtitoare privind “fronturile
populare ºi coaliþiile naþionale” ce-au
funcþionat atâta timp cât i-au adus un spor de
imagine în perioada când dorea sã
dovedeascã partenerilor sãi apuseni cã
URSS este strãinã de “exportul de revoluþie”.
Pentru Moscova, angajamentul angloamericanilor de a sprijini forþele anticomuniste din Grecia ºi apoi decizia de refacere
economicã a întregii Europe prin planul
Marshall erau semne clare cã trecuse timpul

înþelegerii cu foºtii aliaþi burghezi ºi “cãile
naþionale spre socialism trebuiau definitiv
pãrasite”.
Modelul impus Europei rãsãritene ºi de
sud-est a constat într-o extrem de violentã
distrugere, socialã, economicã ºi politicã a
vechii orânduiri “burgheze”, eliminarea
tuturor duºmanilor potenþiali sau reali ºi
completa înregimentare a culturii. În zona sa
de ocupaþie, diplomaþii ºi militarii sovietici
au instaurat guverne total aservite Moscovei.
Cucerirea puterii de cãtre comuniºti - principalele instrumente de presiune ºi control ale
Moscovei în sfera sa de influenþã - s-a fãcut
cu anumite particularitãþi de la o þarã la alta.
În Iugoslavia, partizanii conduºi de Tito
au ieºit din rãzboiul împotriva Germaniei cu
un prestigiu imens în societate. Astfel, în
alegerile din noiembrie 1945, Frontul
Naþional al lui Tito a obþinut 96% din
sufragii. Adunarea Constituantã s-a reunit la
Belgrad pe data de 29 noiembrie 1945 ºi a
adoptat Decretul privind abolirea monarhiei
ºi proclamarea Republicii Federative
Iugoslavia. În ziua de 31 ianuarie 1946,
Adunarea Constituantã a adoptat Constituþia
prin care Statul Iugoslav era un stat federativ.
Cristiana MARIN
Titlurile ºi intertitlurile aparþin redacþiei.

1
Jean-Francois Soulet, Istoria comparatã a statelor comuniste din 1945 pânã în
zilele noastre, Iaºi, Ed. Polirom, 1998.

Armata românã în august 1919

Între ambiþie ºi simþul datoriei
Cu 86 de ani în urmã, mai exact, la 4 august 1919,
Armata Românã îºi încheia participarea la primul rãzboi
mondial printr-o excepþionalã faptã de arme - ocuparea
oraºului Budapesta, capitala statului ungar. Aceastã acþiune, s-a produs în urma înfrângerii armatei maghiare de
cãtre armata României, în bãtãliile din munþii Apuseni ºi de
pe Tisa, din primãvara ºi vara anului 1919. Momentului
respectiv, istorici din perioada interbelicã i-au dedicat
numeroase lucrãri, omiþând, voit sau nevoit, un anume
aspect, acela cã, de fapt, ocuparea Budapestei s-a produs pe
data de 3 august ºi nu pe 4 august. În memorabila sa lucrare
„Istoria rãzboiului pentru întregirea României”, Constantin
Kiriþescu, relateazã cum s-au petrecut de fapt lucrurile.
În urma bãtãliei de pe Tisa, armatei române i se crease
posibilitatea ocupãrii capitalei ungare. Pentru aceasta, a
fost stabilitã data de 4 august 1919. Un incident a venit sã
schimbe ceva din îndeplinirea punctualã a planului comandamentului român. Brigada 4 Roºiori, comandatã de cãtre
colonelul Gheorghe Rusescu, ocupase localitatea maghiarã
ALBERTIRSA la 2 august, tãind retragerea grosului inamic
spre Budapesta. Un ordin al Diviziei 6 Infanterie românã,
cãreia îi era ataºatã operativ Brigada de cavalerie, o trimitea în ziua de 3 august spre sud, în direcþia
KECSKEMET, pentru a concura la încercuirea ºi capturarea grupului inamic de la sud. Dar, acest ordin, nu va fi
pe placul colonelului Rusescu. Marea Unitate de cavalerie
se gãsea ca, cea mai înaintatã avangardã a armatei române,
la câteva ceasuri de Budapesta, unde situaþia apãrea disperatã pentru unguri, ºi nici o forþã serioasã nu mai exista ca
sã o apere. Sosirea unei delegaþii militare italiene, (la punctul de comandã al brigãzii) purtãtoare a unui mesaj, prin
care se solicita suspendarea înaintãrii armatei române, era,
pentru comandantul brigãzii de cavalerie, un indiciu precis
al situaþiei. În acele condiþii, ocuparea Budapestei se arãta
ca o necesitate stringentã. Dacã ar fi intervenit o amânare,
cine ºtie ce complicaþii noi s-ar mai fi putut ivi în þesãtura
de intrigi politice internaþionale, care tindeau sã opreascã
înaintarea armatei române. Colonelul Rusescu s-a gândit
cã, la urma urmelor, ar fi pãcat sã renunþe sã intre cel dintâi în capitala ungarã. Ofiþerul a simþit cã este la o cotiturã
a istoriei. În sufletul lui a început lupta între ambiþe ºi
simþul disciplinei. Ambiþia a învins. În faþa zidurilor Parisu-

lui, regele Henric al IV-lea exclamase: „Paris vant bien une
messe!” („Parisul valoreazã o
liturghie!”). Colonelul Rusescu
ºi-a zis desigur: „Budapesta face
sã riºti o pedeapsã pentru neexecutare de ordin”. Va modifica
ordinul primit ºi va trimite spre
KECSKEMET numai Regimentul 2 Roºiori cu cinci escadroane,
pe care l-a socotit suficient pentru operaþia ordonatã în acea
direcþie, pãstrând cu sine restul –
trei escadroane ale Regimentului
6 Roºiori. În fruntea acestui
detaºament care avea în compunerea sa 400 de cavaleriºti ºi
era înzestrat cu douã tunuri ºi
zece mitraliere, Rusescu va porni
spre Budapesta. O delegaþie a
guvernului ungar va încerca sã-l
opreascã pentru a parlamenta.
Dar, colonelul era grãbit ºi nu
avea timp de tratative. Va face
vânt delegaþiei spre Tisa, la comandamentul armatei
române ºi va ordona punerea în poziþia de tragere a artileriei detaºamentului, care era gata pentru deschiderea
focului asupra Budapestei. Apoi va pleca singur în oraº,
spre a trata direct cu guvernul ungar.
În palatul Consiliului de Miniºtri, guvernul ungar îl face
atent pe colonelul Rusescu cã, în cazãrmile din Budapesta,
sunt trei regimente având în compunerea lor 7000 de militari unguri, iar, în oraº, sunt grupuri de muncitori înarmaþi,
care nu vor putea fi stãpânite nici de ordinele guvernului,
nici de micul detaºament român. Însã, ofiþerul român nu
mai putea da înapoi. Trebuia sã continue. Ceea ce o va face
cu hotãrâre ºi îndrãznealã. A scos ceasul din buzunar ºi a
informat pe membri cabinetului ungar cã, dacã într-un ceas,
tratativele nu se vor încheia, „artileria sa” va începe bombardarea oraºului, conform cu ordinele ce au fost date.
Intimidat, guvernul ungar va ceda. Ordinul telefonic
pleacã, cavaleriºtii dau pinteni cailor ºi, în jurul orelor

douãzeci, detaºamentul român intrã în Budapesta,
descãlecând în curtea cazãrmii de husari „Arhiducele
Joseph”. A doua zi, la orele optsprezece, aflat în centrul
bulevardului ANDRASSY din oraºul Budapesta comandantul armatei române ce operase în Ungaria, generalul de
divizie Gheorghe Mãrdãrescu, va privi defilarea militarilor
români din compunerea Diviziei 1 Vânãtori. Acþiunea pe
cont propriu a colonelului Rusescu nu i-a convenit generalului Mãrdãrescu. Acesta va lua mãsuri disciplinare
împotriva ofiþerului, care îndrãznise sã îi ºtirbeascã din
aureola victoriei totale. Cum spuneam la început, chiar ºi
istoricii vremurilor respective i-au sãrit în ajutor, înregistrând ca, ocupare a capitalei ungare, data de 4 ºi nu cea
de 3, acþiunea din 3 august fiind tratatã cu discreþie, fapt
explicabil. Generalul Mãrdãrescu va deveni ulterior ministru de rãzboi ºi va fi un puternic susþinãtor al tronului.
Aºa se scrie istoria.
Maior Gabriel PÃTRAªCU
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Sea Orbiter, o navã pentru
explorarea mãrilor
vaþiile, fie direct, fie cu ajutorul unor camere-roboþi
care pot filma pânã la
adâncimea de 600 m. În
afarã de acestea, biologii,
oceanografii ºi acusticienii
vor mai avea laboratoare,
bucãtãrie, cabine-dormitor,
salã de întruniri
etc.
Pentru
a
putea fi lansatã
la apã, aºa cum
prevede proiectul, Sea Orbiter
va trebui sã beneficieze de contribuþia tehnicã ºi
financiarã a mai
multor parteneri.
Pânã acum s-au înscris în
aceastã aventurã mai multe
companii internaþionale, precum Comex, Martinek,
Vinci,
Reþeaua
Oceanograficã mondialã a
UNESCO, NASA etc.
(D.A.)

ARMATEI

Nr. 15 (179) din 15 august 2005

Obezitatea are legãturã cu diabetul
Cercetãtorii francezi, englezi ºi americani au descoperit o genã care leagã
evoluþia diabetului
de tip II, insulinorezistent, de formule
comune de obezitate
la copii ºi adulþi.
Este un element
important în lupta
împotriva unui nou
gen de epidemie,
care asociazã obezitatea cu diabetul. Gena ENPP1 este un
inhibitor al receptorilor insulinei, hormonul esenþial pentru reglarea glicemiei la
adulþi. Anumite mutaþii ale acestei gene
induc rezistenþa la insulinã a ficatului sau
pancreasului, favorizând dezvoltarea diabetului de tip II, explicã revista “Sciences
et avenir”.
Cercetãrile unei echipe conduse de
Philippe Forguel, cercetãtor la Universitatea din Lile (Franþa) aratã cã prezenþa
simultanã a trei mutaþii ale genei ENPP1

Se pare cã oamenii de
ºtiinþã au redescoperit fascinaþia adâncurilor. O lume
pentru a cãrei explorare
tehnologia folositã este
asemãnãtoare
cu
cea
spaþialã.

ºi are coca neobiºnuitã,
extraplatã, de 10 m lungime,
care taie apa la 15 m
adâncime ºi se prelungeºte
cu o derivã ascuþitã ca lama
unui cuþit, pentru a despica
mai bine valurile. Cu toate

“Sea Orbiter” este o
“maºinã” de locuit pe mare,
un fel de hibrid spaþialoceanic, pe care proiectantul
francez, Jaques Rougerie,
crede cã-l va lansa în apele
Gulf Stream începând cu
2008.
“Agregatul” seamãnã cu
un joystic gigantic sau cu un
uriaº cal-de-mare care taie
valurile cu partea superioarã
a corpului ieºitã din apã.
Aceastã “santinelã a apelor”,
cum o numesc entuziaºtii,
este punerea în aplicare a
unui vis îndrãzneþ: acela de a
locui timp de trei, la ºase
luni, atât sub apã, cât ºi la
suprafaþã, plutind în derivã,
asemenea unei sticle în
mare, pe marile curente ale
oceanelor. În acest fel,
cercetãtorii considerã cã vor
studia mai bine fauna ºi flora
acvaticã. Toate aceste
cercetãri vor fi aduse la
cunoºtinþã tuturor celor
interesaþi prin cele mai moderne mijloace de telecomunicaþii, inclusiv Internetul.
Spre deosebire de marea
majoritate a navelor maritime, “Sea Orbiter” este
construitã pe verticalã.
Lungimea totalã este de 51
m, din care 20 m sub apã.
Este construitã din aluminiu

aceste ciudãþenii, în urma
testãrii modelului, constructorii spun cã nava “se þine
bine” pe mare.
Înaltã cât un bloc cu 20
de etaje, nava este împãrþitã
în douã module: unul cu presiune normalã, atmosferic,
iar celãlalt presurizat, pentru scafandri.
Echipajul
numãrã 18 membri,
Zãganul sau vulturul cu barbã (gypaeiar 8 dintre ei vor
barbatus), dupã denumirea lui ºtiinþificã,
locui pe puntea infe- atusfost
în urmã cu aproximativ ºase
rioarã, în comparti- luni, deobservat,
angajaþii unui ocol silvic din judeþul
mentele presurizate, Covasna. Aceºtia au anunþat Asociaþia Rara
de unde vor putea Avis, care a început imediat cercetãrile.
ieºi direct în apã, Kelemen László, preºedintele asociaþiei,
printr-un sas. Printre povesteºte cã mai mulþi specialiºti au vãzut
cei 8, vor fi ºi pasãrea uriaºã la locaþia semnalatã de pãduastronauþii de la rari, iar cercetãrile au durat aproape o jumãNASA care îºi vor tate de an. Pentru ca existenþa zãganului sã
face antrenamentele fie inclusã în cãrþile de specialitate ornitoîn mediul subacva- logice, pasãrea trebuie sã fie vãzutã în
tic,
deoarece acelaºi timp, în aceeaºi locaþie, de cel puþin
miºcãrile, ergonomia doi specialiºti, ceea ce s-a ºi întâmplat. Au
ºi gesturile sunt fost gãsite ºi urme lãsate de acesta. Speasemãnãtoare
cu cialiºtii spun cã nu este vorba despre un
exemplar rãtãcit ºi cã zãganul vãzut la Cocele din spaþiu.
Nava va fi vasna este unul tânãr. De asemenea, în urmã
echipatã cu hublouri cu 20 de ani, pãdurarii covãsneni au mai
ºi
cu
ferestre gãsit cadavrul unui alt exemplar. În urma
panoramice,
atât acestor descoperiri, o serie de ornitologi din
deasupra, cât ºi sub Franþa ºi Ungaria ºi-au anunþat dorinþa de a
linia de plutire, veni în Covasna pentru a se documenta în
vulturului cu barbã reapãrut în
oferind cercetãto- privinþa
rilor posibilitatea de România.
Din documentele Muzeului Naþional
a-ºi efectua obser- Secuiesc reiese cã, între anii 1900 ºi 1930, în

creºte de la 50% la 70% riscul unui copil
diabetic de a deveni obez pentru ca, mai
târziu, când va fi
adult, sã aibã o
formã severã de
obezitate.
C e rc e t ã t o r i i ,
care ºi-au publicat
descoperirile luna
trecutã, în revista
“Nature Genetics”,
ºi-au fãcut studiul
pe un eºantion de 6.000 de subiecþi
europeni. Echipa lui Forguel, care studiazã cauzele genetice ale maladiei, precum
obezitatea sau diabetul, are deja o bogatã
bazã de date genetice culese de la familiile
care au cel puþin un copil obez. Acest laborator a identificat în 1998 faptul cã gena
“monogenã” nu reprezintã decât 5% dintre obezitãþile masive. Potrivit cercetãtorilor, majoritatea acestor cazuri se explicã
printr-o combinaþie a factorilor genetici ºi
de mediu. (D.A.)

Zãganul reapare dupã 75 de ani
judeþul
Covasna au
trãit douã
specii de
vultur: cel
pleºuv brun
ºi cel sur.
Despre
existenþa
zãganului
nu exista
aici nici o
evidenþã.
Toate documentele care îi atestã prezenþa în România,
atât cele autohtone, cât ºi cele ale organizaþiilor de mediu internaþionale, spun cã aceastã
pasãre rãpitoare a pierit în 1929.
Zãganul poate trãi chiar ºi 50 de ani.
Aripile foarte lungi ºi talia subþire îi dau mai
mult forma unui uliu, decât a unui vultur.
Culoarea galbenã a penelor vine de la zona
în care trãieºte: roci calcaroase, care conþin
oxid de fier. Penajul lor este, de obicei, portocaliu închis ºi alb-murdar. Aproape de
cioc, zãganul are câteva pene negre, care
seamãnã cu o barbã, de unde ºi denumirea sa
ºtiinþificã.

“Mâncãtorul de oase”

Zãganul este singura pasãre din lume
care se hrãneºte cu oase ºi schelete de animale în proporþie de 90%. Din aceastã cauzã,
ciobanii din Creta îl denumiserã “mâncãtorul
de oase”. Vulturul arunca oasele mari de la
înãlþimi de sute de metri, pentru a se sparge
de roci ºi cobora în spiralã pentru a le recupera. Urmând aceste obiceiuri, zãganii nu
concureazã pentru hranã ºi nu au un comportament de pasãre rãpitoare.
Zãganul trãieºte numai la altitudini de
pânã la 4.000 de metri, dincolo de linia
pãdurilor, în zonele de pãºuni alpine. În timpul iernii, pãsãrile coboarã la înãlþimi mai
mici ºi trãiesc în peºteri sau în scobiturile
rocilor. Perioada de înmulþire a zãganilor
dureazã cel puþin cinci ani. Femela face douã
ouã, pe care le cloceºte timp de 55 de zile ºi
din care supravieþuieºte un singur pui.
Exemplarele tinere zboarã pe un teritoriu
foarte larg - între 200 ºi 400 de km pãtraþi,
dar se întorc întotdeauna în locul unde s-au
nãscut. Adulþii, însã, nu îºi pãrãsesc niciodatã teritoriul.
Locotenent-colonel
Ion PAPALEÞ

Protecþia reþelelor de calculatoare

S i s t e m e d e d e t e c t a r e a i n t r u z i u n i l o r (2)

Cu toate cã, dupã comportament, sunt instrumente pasive, unele
IDS-uri permit luarea de mãsuri severe, în cazul în care, considerã
activitatea unui utilizator drept incident de securitate: dezactivarea
contului de lucru sau chiar interzicerea traficului de la adresa calculatorului folosit. Sistemele de detectare a atacurilor sunt instrumente
puternice la îndemâna unui administrator, unele dintre acestea permiþând generarea de pachete care, dacã sunt construite greºit, pot
provoca inundarea reþelei cu trafic nedorit ºi nu numai.
Existã trei mari categorii de IDS-uri. Una din ele le cuprinde pe
cele orientate pe analiza informaþiilor generate pe un server sau staþie
de lucru. Mai precis, fiºierele jurnal, mesajele de eroare, integritatea
sistemului de fiºiere ºi se numesc Sisteme de detectare a intruziunilor
bazate pe host sau HIDS (Host-Based IDS). Cel mai simplu IDS de
acest tip îl reprezintã un sistem ce are activat sistemul de înregistrare
a evenimentelor.
În a doua categorie intrã cele orientate pe analiza informaþiilor care
traverseazã dispozitivele dispuse inteligent într-o reþea, numite Sis teme de detectare a intruziunilor bazate pe reþea sau NIDS ( NetworkBased IDS). Acestea pot fi echipamente hardware sau aplicaþii software. De cele mai multe ori, NIDS-urile hardware au douã interfeþe:
una folositã pentru ascultarea conversaþiilor din reþea, cealaltã folositã
pentru controlul echipamentului, avantajul lor fiind cã reuºesc sã
detecteze în timp real traficul neautorizat;
Cea de-a treia cuprinde sisteme-hibrid, deoarece au caracteristicile celor douã de mai sus. Datoritã modului în care blocheazã
atacurile (atât la nivel reþea, cât ºi la nivel aplicaþie), au fost numite
sisteme Host Intrusion Prevention Systems. Deseori, acestea sunt
instalate pe serverele critice ale unei organizaþii.
Þinând cont cã, cele mai rãspândite IDS-uri sunt cele de reþea, voi

descrie pe
scurt atacurile
pe care acestea le pot
detecta:
atacurile de
recunoaºtere
- un atacator
încearcã sã
descopere ce
tipuri de sisteme ºi servicii ruleazã
în
reþea;
atacurile de
acces -un atacator încearcã sã evite sau sã forþeze barierele pentru a
obþine accesul la diverse resurse; atacurile de refuz al serviciilor
(DoS)- scopul atacatorului este de a distruge serviciile pentru a interzice accesul utilizatorilor la resursele reþelei.
IDS-ul bazat pe reþea, compus dintr-o bazã de date de semnãturi,
senzorii (sau agenþii) care monitorizeazã în permanenþã pachetele din
reþea ºi softul de management acþioneazã în patru paºi:
Pasul 1. senzorul(ii) captureazã pachetele de reþea;
Pasul 2. pachetele sunt reasamblate, dacã se impune, ºi comparate cu o semnãturã indicând activitatea de intruziune;
Pasul 3. dacã se detecteazã un atac, senzorul înregistreazã atacul
ºi notificã softul central de management;
Pasul 4. administratorul de reþea de la softul central de management cãruia îi apar alarmele acþioneazã în funcþie de atacul detectat.

Aºa cum se poate sesiza, senzorii sunt cei care “duc greul”, ei
monitorizând în permanenþã traficul, cãutând posibilele potriviri cu
una din semnãturile din baza de date cu semnãturi. Printre dezavantajele acestui tip de IDS se regãsesc problemele care pot apãrea din
cauza traficului mare ºi în continuã creºtere dintr-o reþea, din cauza
fragmentãrii pachetelor mari care trebuie reasamblate, precum ºi din
cauza sesiunilor criptate ce nu pot fi analizate.
Instalarea unei soluþii bazate pe IDS se face în urma unei analize
solide a complexitãþii reþelei, iar factorii principali de care trebuie sã
se þinã seama sunt: punctele de intrare în reþea (se þine cont de tipul
reþelei: Internet , Intranet, Extranet ºi Configuraþii cu acces de la distanþã); componentele de reþea critice (serverele, activele reþelei,
echipamentele de securitate); reþelele îndepãrtate (dacã reþeaua este
alcãtuitã din mai multe reþele distribuite pe o arie întinsã, senzorii vor
monitoriza ºi legãturile WAN); mãrimea ºi complexitatea reþelei (o
reþea mare implicã folosirea mai multor senzori); restricþiile politicilor
de securitate.
În utilizarea acestor sisteme este foarte importantã actualizarea
bazei de informaþii despre ultimele tipuri de atacuri. Posibilitãþi de
detectare a intruziunilor existã ºi la unele firewall-uri, setul de semnãturi fiind integrat în softul echipamentului, iar actualizarea acestora
fãcându-se cu procedura de upgrade a întregului sistem de operare.
Sistemele de detectare a intruziunilor au o istorie relativ scurtã, în
acest moment fiind în plinã dezvoltare. Gestionarea sistemelor de
detectare a intruziunilor nu este simplã ºi necesitã un efort ºi o atenþie
constantã.
Locotenent inginer
Ion Cãtãlin CÂRSTEA
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SHOWBIZ
Procesul lui M. Jackson
încã mai face valuri
Dupã ce procesul s-a terminat cu achitarea starului,
afacerile acestuia au cunoscut un nou avânt. Totuºi,
Ray Ultman ºi Eleonora
Cook, doi juraþi convinºi de
vinovãþia “regelui” popo, au
declarat unui ziarist de la
canalul american MSNBC,
cã s-ar fi exercitat presiuni asupra lor pentru ca M. Jackson sã fie achitat. Preºedintele juriului, Paul Roddriguez
i-a ameninþat cã-i va înlocui dacã nu vor vota pentru
achitarea starului. Eleonora Cook a declarat presei cã
regretã decizia justiþiei deoarece, dupã ea, vinovãþia lui
Jackson este foarte clarã: “pentru mine nu existã nici o
îndoialã, acel copil a fost agresat de cãtre Michael Jackson, chiar dacã lui i-a plãcut sã fie jucãria interpretului”.

Missy Elliott
scoate un nou disc
Se pare cã 2005 este
anul Missy Elliott.
Supratalentata rapperiþã,
care a primit 3 premii
Grammy urmeazã sã
scoatã pe piaþã încã un
album, intitulat “The
Cook book”. O savantã
carte de bucate ale cãrei
reþete vor fi, cu siguranþã, apreciate de fani. Însã, mai este
o specialitate în care Missy Elliott se distinge, publicitatea. La doi ani dupã campania publicitarã Gap, unde a
pozat împreunã cu Madonna, rapperiþa recidiveazã ºi va
compune muzica unui spot publicitar pentru o celebrã
marcã de automobil american. Nu se cunoaºte (deocamdatã) la ce sumã se ridicã contractul, însã se ºtie cã rapperiþa este, pe cât de talentatã, pe atât de durã în afaceri.

Metallica în deschidere
la Rolling Stones
Rockerii californieni
din formaþia Metallica
sunt invitaþi de lux în
turneul mondial pe care
îl vor face Rolling
Stones: “The Bigger
Bang World Tour” ºi va
începe duminicã, 21
august. “Metalicii” sunt
vechi fani ai bãtrânilor
rockeri ºi au acceptat sã cânte în deschidere la concertele
pe care RS le va susþine pe 13 ºi 15 noiembrie în San
Francisco. Metallica nu a mai asigurat prima parte a unui
concert din 1992. Ei ºi-au motivat gestul, ca urmare a
marelui respect ce-l poartã “legendelor” de la RS. Bateristul Lars Ulrick declara în presã cã “este singura trupã
cu care aº fi vrut sã cânt, însã nu am avut, pânã acum,
ocazia”, adãugând cã, cele douã grupuri, pe aceeaºi
scenã, înseamnã un spectacol-monstru.

Se întorc Rolling Stones
Rolling Stones ºi-au
anunþat oficial revenirea în
showbiz. La 8 ani dupã
“Bridges to Babylon” RS
revin cu un nou album de
studio intitulat “The Bigger Bang”. Sexagenarii,
mai în formã ca niciodatã
vor pune din nou caravana
în miºcare cu ocazia turneului din 21 august. În afarã de
Metallica, ce va cânta în deschiderea concertelor din San
Francisco, bãtrânii Stones vor mai avea ºi alþi invitaþi de
marcã: Black Eyed Peas, Maroon 5, The Tragically Hip,
Pearl Jam, Beck, Our Lady Peace, John Mayer Trio ºi
Joss.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
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ªtirile SOFTPEDIA

Hard disk-u
ul de 120 GB pentru notebook-u
uri
Producãtorul Seagate a anunþat cã, în curând,
va începe livrarea celui mai spaþios hard disk destinat sistemelor mobile, aceastã soluþie de stocare
urmând sã aibã o capacitate de 120 GB. Producãtorul va lansa în paralel ºi un hard disk de 100 GB
care va fi disponibil, atât
în versiuni de 5.400 rotaþii
pe minut (rpm), cât ºi de
7.200 rpm, în timp ce discul de 120 GB va avea o
vitezã de rotaþie de 5.400
rotaþii pe minut.
Compania declarã cã
aceste produse au fost
realizate în urma unui studiu care relevã necesitatea unor cantitãþi mai generoase de stocare pentru sistemele mobile, consecinþa logicã a adoptãrii
funcþiilor multimedia ºi a fiºierelor specifice care
au dimensiuni foarte mari. În acelaºi timp, soluþiile
respective trebuie sã se încadreze în condiþiile de
portabilitate, sã reziste la ºocuri fizice ºi sã ofere ºi
o autonomie suficientã.
La polul opus acestei categorii pretenþioase de
utilizatori se aflã acei posesori de notebook-uri
pentru care raportul preþ /performanþã stabileºte
preferinþele. Astfel, drive-urile cu capacitãþi reduse
de stocare ºi cu viteze mai mici de rotaþie sunt
preferate.
Totuºi, chiar dacã deocamdatã drive-urile cu
viteza de 7200 rpm destinate notebok-urilor nu
constituie decât o piaþã de niºã, odatã cu creºterea

☺

continuã a pretenþiilor posesorilor acestui tip de
sisteme, vor creºte ºi performanþele componentelor, începând sã preia tot mai mult cu specificaþiile sistemelor de birou.
Seria de hard disk-uri Momentus nu este destinatã exclusiv notebook-urilor, design-ul acestora
permiþând includerea în dispozitive CE, imprimante, copiatoare, servere blade non-mission critical ºi alte medii în care sistemele sunt
supuse la un grad foarte mare de vibraþii.
Drive-urile Momentus rezistã la ºocuri de
900 Gs în modul repaus ºi 250 Gs dacã
drive-ul tocmai citeºte /scrie date. Chiar
ºi consumul acestor soluþii de stocare este
mult mai bun decât al modelelor precedente, permiþând astfel notebook-urilor sã
ofere o autonomie mai bunã.

Hard disk-uri cât unghia
Producãtorul japonez a anunþat cã în luna
aprilie va începe producþia în masã a hard diskurilor cu dimensiunea de 0,85 inchi (2.1cm) care
vor avea o capacitate de stocare de 4 GB.
Anunþul devanseazã data stabilitã iniþial pentru începerea producþiei, probabil ºi pentru cã principalii concurenþi ai companiei au scos deja pe
piaþã soluþii de stocare de dimensiuni extrem de
mici: Hitachi ºi Seagate oferind HDD-uri cu
dimensiunea de 1 inch ºi capacitate de stocare de 6
GB. În prezent, singura soluþie de acest tip produsã

DE LA LUME ADUNATE...

Vine feciorul de la
armatã. Tatãl îl întreabã:
- Ei, fecioraºule, cum e la
armatã?
- Nici nu întreba...
- Ce, tare rãu?!
- Vrei ca mâine dimineaþã sã-þi arãt?
Dis-de-dimineaþã, feciorul urcã pe clopotul bisericii ºi începe sã sune. Produce o
gãlãgie enormã. Toatã comuna se trezeºte. Toþi
oamenii strigã apropiindu-se de bisericã:
- Cei, ce s-a întâmplat?
- Aºa! Acum eu ºi tata vom merge dupã
lemne, ceilalþi sunt liberi!

☺

Bulã în armatã.
- Bulã, ce este Patria?
- Nu ºtiu, d-le.
- Eºti prost. Vasile, ce este Patria?
- Patria - e mama mea!
- Ei, Bulã, ce este Patria?
- Patria - este mama lui Vasile.
- Idiotule! Patria - e ºi mama ta, ai înþeles?
- Înþeles.
- Ce-ai înþeles?!
- Sunt frate cu Vasile!!!

☺

Caporalul e cam miop de felul lui:
- Drepþi! Asta e valabil ºi pentru tine, tu
ãla cu boneta roºie, din spate!
La care Bula:
- Domnule caporal, permiteþi sã raportez,
sã trãiþi, ãla e un hidrant!
ASPRIME

A PLANTA

A SPERIA

CORUPÞIE

PILOT

TRÂNDÃVIE

GHID
INOCENÞE

TRECERI!

EPOCÃ

CRAI

A ATRIBUI
INSULE DE
CORALI
LA PICNIC!

ÎNÞELES

SLUT

SONDÃRI

DÃ-N FOC

- Fie ce-o vrea el! Aici trebuie sã asculte ºi
cei cu facultate!

aceºtia?
- Ha! Ha! D-apãi când io
eram comandant de escadrilã,
matale erai cioban, ca mine!

☺

Gândurile unui fost soldat:
☺
În România se prãbuºeºte un avion. Cuti- Pânã la armatã dormeam în liniºte; ºtiam cã
ile negre sunt furate. Comisie de la Ministerul mã pãzeºte cineva.
Apãrãrii. Nimeni nu poate trage nici o con- În armatã, dormeam foarte rãu, pãzeam.
cluzie asupra catastrofei. Singurul martor ocu- Dupã armatã, nu dorm... ºtiu cine mã pãzeºte.
lar e badea Ion, cioban analfabet,
privire tâmpã.
- Spune baciule, îl întreabã
un colonel, ce-ai observat?
- Apãi, domne dragã o
hãrãbaie zbura, când numa’ ce o
1. ªtiþi în amintirea cãrui eroic eveniment istoric penpãlãlaie s-o aprins, no ºi unde nu tru locuitorii Rhodosului, aceºtia au hotãrât înãlþarea unei
s-o þipat hãrãbaia în gios...
statui uriaºe?
- Baciule, nu înþeleg nimic
2. Care au fost cauzele care au contribuit la disdin ce-mi povesteºti, fii te rog trugerea Mausoleului din Halicarnas.
mai clar!
3. Cine a tipãrit “Ciocârlia” pentru prima datã în
- Pãi bine, domne dragã, de
România?
ce nu spui aºa? Ieri, la orele 14
4. Când a apãrut prima minge de fotbal în România?
p.m., un bombardier greºind
5. Unde ºi când a fost experimentatã prima paraºutã?
unghiul de nutaþie cu cel de pre6. Cine a spus: “Egoism înseamnã sã faci din fiinþa ta
cesie, o intrat într-o vrie greu
temniþa sufletului tãu?”
controlabilã, a pierdut în acel
Rãspunsurile testului 14 (178)
context altitudine, astfel încât,
s-a produs acest regretabil eveni1. Oraºul Alexandria a fost înãlþat dupã planurile ºi
ment.
sub îndrumarea lui Dinocrate (Deinocrates), arhitectul lui
- Baciule, m-ai spart, spune Alexandru, pe un amplasament ce cuprindea îngusta
colonelu’, de unde ºtii termenii limbã de pãmânt aflatã între Mediterana ºi lacul Mareotis, lângã micul sat egiptean Rhakotis. În faþa oraºului,
paralel cu þãrmul, se întindea o insulã, relativ îngustã,
CURAJ
VITÃ
lungã de cca 3 km, numitã Pharos.
A OCROTI
TÃRÃBOI
2. Ptolemeu I e iniþiatorul construirii Museionului ºi
Bibliotecii.
3. Oraºul Rhodos a fost întemeiat în anul 408 î.Ch.,
hotãrârea construirii unei noi capitale fiind luatã de cele
trei vechi cetãþi ale insulei, de care amintea ºi Homer în
“Iliada”, Lindos, Iahsos ºi Comiros.
4. Arhitecþii au fost Pitios, cel care a realizat ºi templul Atenei din Pireu ºi Satiros. Potrivit lui Vitruvin, “în
efortul de înfrumuseþare ºi desãvârºire au luat parte,
DIN MERS!
întrecându-se unul pe altul, Leochares, Bryaxis, Scopas
CE VREI
ºi Praxiteles - unii cred cã ºi Timotheos - a cãror artã
desãvârºitã ºi unicã a condus la faptul cã acest edificiu a
devenit una din cele ºapte minuni ale lumii.
5. Prima fabricã de automobile din lume a fost cea a
lui Carl Benz din Germania.
6. G. BARIÞIU, Scrieri, 237.

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

Selecþie realizatã de locotenent-colonel Ion PAPALEÞ
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CERCEVEA
A ALUNECA

masiv de cãtre Toshiba este un model de 0,85 inch,
cu o capacitate de stocare de 2 GB.
Conform informaþiilor publicate de site-ul
japonez PCWatch, compania va începe producþia
dispozitivelor de 4 GB încã din luna aprilie (ºi nu
la începutul lui Q3, aºa cum se estima în primele
luni ale anului), iar ritmul de producþie va fi pentru
început de 20.000 - 30.000 de unitãþi lunar, urmând
sã creascã dupã un scurt interval de
probã.
Hard disk-urile cu dimensiunea
de 0,85 inchi au fost anunþate prima
data de Toshiba în luna decembrie a
lui 2003. Un an mai târziu, în septembrie 2004, aceºtia declarau cã
vor începe producþia în masã pânã
la sfârºitul anului, datã care s-a
transformat în estimãri pentru
începutul lui 2005.
Ambele modele funcþioneazã la
o vitezã de 3.600 rotaþii pe minut, au o greutate de
sub 10 grame ºi consumã 3,3 V. În plus, beneficiazã de tehnologii anti-ºoc prin care se asigurã
funcþionarea hard disk-ului chiar ºi în cazul unui
ºoc de 1000G. Toshiba intenþioneazã sã propunã în
viitor ºi versiuni cu posibilitate mai mare de stocare, respectiv de 6 ºi 8 GB, produse care ar trebui
sã fie disponibile începând cu anul viitor.
Hard disk-urile de mici dimensiuni sunt destinate în principal pieþei telefoanelor mobile, PDAurilor sau MP3 player-elor compacte. (P.I.)
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Afganistan
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“PRIZONIERII ISTORIEI”

Afganistanul este o þarã blestematã! Blestematã, dar în
acelaºi timp, binecuvântatã. Este un paradox ce bântuie de
aproape trei milenii aceste meleaguri. Pânã acum o jumãtate
de secol, Afganistanul era sinonim cu libertatea totalã, un
paradis al drogurilor, o þarã a celor 1001 de nopþi. Era o þarã
misticã, plinã de splendori ale naturii.
Aºa cum am vãzut-o ºi simþit-o eu, Afganistanul este o
þarã a contradicþiilor, unde binele ºi rãul convieþuiesc, unde
frumosul ºi urâtul se împletesc într-un puzzle imens. Este o
þarã a bogaþilor sãraci ºi a pãmântului pârjolit, presãrat din
loc în loc cu puþine, dar splendide oaze de luminã.
Odatã cu invazia sovieticã ºi în ciuda a douã decenii de
rãzboi ºi a unui regim nemilos al talibanilor, afganii nu ºi-au
pierdut încã speranþa. Despre ei se spune cã
sunt “prizonierii istoriei”. Într-o þarã
ameninþatã de foamete ºi de ravagiile unui
rãzboi civil sângeros, oamenii au ajuns sã se
obiºnuiascã cu violenþele. Acest pãmânt a
ajuns adãpostul trupelor fanatice ale lui
Ossama bin Laden. Intervenþia americanã a
dus la înlãturarea rapidã a talibanilor. Parlamentul afgan l-a desemnat pe Hamid Karzai,
dar, fãrã un ajutor extern, Afganistanul se va
scufunda ºi mai mult în abisul sãrãciei putând
redeveni oricând o sursã de instabilitate.
Teoretic, se urmãreºte crearea ºi instruirea
unei armate regulate care sã menþinã stabilitatea în acest teritoriu. Acest lucru este realizat de forþele coaliþiei (CJTF Phoenix - unde
mi-am desfãºurat ºi eu activitatea) reprezentatã de militari din ºapte þãri. Un lucru demn
de apreciat este faptul cã România ocupã locul
doi dupã S.U.A. ca numãr de militari.
Detaºamentul din care am fãcut parte,
ANA TRAINING are ca misiune instruirea
noii armate afgane ANA (Afgan National
Army). Echipa mobilã de tancuri (Armor
Mobile Training Team) avea misiunea de a
pregãti tanchiºtii ANA.
Nu existã termen de comparaþie suficient de elocvent
pentru a descrie atmosfera din Afganistan. Primul ºoc pe
care l-am avut când am ajuns aici, dupã un zbor de 5 ore cu
unul dintre cele mai mari avioane americane, C-17, a fost
pustiul în care am aterizat. Cât vezi cu ochii, þinutul pãrea a
fi decupat din fotografiile selenare. Copacii puteau fi
numãraþi pe degete ºi, pe alocuri, se vedeau smocuri mici de
iarbã uscatã. Orice adiere de vânt ridica în aer nori de nisip.
Camp Phoenix este baza unde am fost cazaþi. În bazã, toþi
militarii sunt “înarmaþi pânã-n dinþi”. Chiar dacã sunt la

Integrare europeanã

Principalele instituþii europene

(4)

Curtea Europeanã de Conturi

Are ca principalã atribuþie verificarea conturilor ºi a execuþiei
bugetului Uniunii Europene. Principalul scop este acela de a
îmbunãtãþii gestionarea resurselor financiare ºi informarea cetãþenilor Europei cu privire la utilizarea fondurilor publice de cãtre
autoritãþile cu responsabilitãþi de gestiune.
Curtea de Conturi este formatã din 25 de membri cu experienþã în domeniul auditãrii finanþelor publice. Aceºtia provin din
cele 25 de state membre, sunt independenþi ºi au un mandat de 6
ani. Membrii Curþii îºi aleg un preºedinte al cãrui mandat expirã
dupã 3 ani.
Independenþa Curþii de Conturi în raport cu alte instituþii
comunitare ºi cu statele membre garanteazã obiectivitatea activitãþii sale de audit.
În verificarea legalitãþii încasãrilor ºi cheltuielilor U.E., se
pune un accent deosebit pe corectitudinea gestionãrii financiare,
verificându-se dacã, ºi în ce mãsurã, au fost atinse obiectivele propuse în materie de gestiune, precum ºi costurile aferente. Curtea
Europeanã de Conturi garanteazã astfel cetãþenilor europeni cã
bugetul U.E. a fost gestionat ºi executat corect ºi în modul cel mai
eficient posibil. Aceastã instituþie nu are prerogative jurisdicþionale. În cazul în care auditorii descoperã nereguli, inclusiv
fraudã, organismele comunitare competente sunt informate neîntârziat spre a lua mãsurile necesare.

Comitetul Regiunilor

Curierul

INTERACTIV
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Înfiinþarea Comitetului Regiunilor (C.R.) prin tratatul de la
Maastricht a rãspuns cererii formulate de autoritãþile locale ºi
regionale de a fi reprezentate în Uniunea Europeanã.
Comitetul Regiunilor este un organism complementar celor
trei instituþii Comunitare (Consiliul, Comisia, Parlamentul).
Comitetul ºi-a câºtigat un loc bine definit, atât datoritã experienþei
politice a membrilor sãi la diferite niveluri locale, cât ºi cunoaºterii
aprofundate a problematicii regionale ºi locale. Unul dintre principalele sale obiective îl reprezintã consolidarea coeziunii economice ºi sociale a statelor membre. C.R. joacã un rol important în
procesul de integrare europeanã. Are 317 membri ºi un numãr egal
de membri supleanþi, numiþi pe o perioadã de patru ani de cãtre
Consiliul Uniunii Europene. Mandatul membrilor poate fi reînnoit.
C.R. este un organism independent ce urmãreºte interesul general al U.E. Membrii sãi nu se supun nici unor instrucþiuni obligatorii. Ei acþioneazã.
C.R. este o “punte” de legãturã între instituþiile europene ºi
regiunile, comunele ºi oraºele U.E. ºi nu funcþioneazã permanent
la Bruxelles. Membrii se reunesc de cinci ori pe an în sesiune plenarã, ocazie cu care adoptã recomandãrile fãcute pe baza datelor
furnizate de diversele comisii.
Dupã aderare, România va avea 15 membri din totalul de 344
(conform Nisa).
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

masã, chiar dacã fac jogging, militarii au obligaþia sã poarte
armamentul cu ei. “Sã fim oricând gata de luptã” îmi spunea
la popotã unul dintre militarii americani.
La 150 de zile de la sosire, aproape douã treimi din misiune, se putea citi cu uºurinþã, pe chipul fiecãruia dintre noi,
dorul de cei dragi rãmaºi acasã la câteva mii de kilometri
distanþã.
În varã, lupta cea mai mare a fost cu cãldura copleºitoare
ºi praful, suficiente pentru a stoarce ºi ultimul strop de
energie. Adãugând la aceste condiþii vesta antiglonþ (15 kg)
ºi casca (2 kg), echipament vital pentru prevenirea accidentelor, iatã cum am devenit niºte “soldaþi universali”. Dar, de
sub aceastã armurã, iese la ivealã o altã laturã a militarilor

români - sufletul. Pentru cã, spre deosebire de americani, ei
pun suflet în tot ceea ce fac. Din generozitate ºi umanitarism,
noi, românii am organizat o acþiune de ajutorare a unui sat
(tabãrã de refugiaþi) constând în alimente ºi haine. La marginea satului, lângã un cort, ne-au întâmpinat “mai marii
statului”. Nici o femeie nu putea fi vãzutã prin preajmã,
semn cã regulile islamice stricte erau încã valabile în acest
loc. Am stat de vorbã cu “liderii satului” alãturi de translatorii noºtri. Am aflat cã sãrãcia are limite mult mai vaste
decât cele pe care ni le-am imaginat. Singura lor bucurie în
viaþã apare odatã cu ajutoarele primite de la membri coaliþiei. Chiar m-am întrebat dacã micuþii care se bãteau pe
pungile cu creioane ºi caiete ºtiau sã le foloseascã. Cât am
vorbit, s-au împãrþit pãturi, atât de necesare în nopþile de
iarnã afgane. Am aflat cã în Afganistan este anul 1365, dupã

calendarul lor. Aveam, în sfârºit, o explicaþie pentru sentimentul pe care îl trãiam - într-adevãr, parcã mã întorsesem
în timp cu 700 de ani. Oamenii îºi trãiesc scurta viaþã
trecând din boalã în boalã. Lipsa alimentelor, igiena precarã
ºi bolile infecþioase fac prãpãd printre localnici. Un sfert dintre copii mor înainte sã împlineascã 5 ani. Aºa îmi explicam
de ce trebuia sã luãm o datã pe sãptãmânã pastila împotriva
malariei ºi, de pe urma cãreia, foarte mulþi dintre noi aveau
probleme cu ficatul.
Nu voi putea reproduce niciodatã cu exactitate experienþele prin care am trecut. Un chin compensat de fantastica experienþã trãitã într-o þarã unde, din sãrãcie lucie, a
apãrut cel mai teribil fenomen al ultimilor ani, terorismul.
Tocmai pentru a face faþã acestui fenomen,
antrenamentele noastre au fost duse la limita
extremã. Organizam trageri în fiecare sãptãmânã, atât între noi, românii, cât ºi cu
ceilalþi din coaliþie. Erau un fel de competiþii.
ªi, fãrã sã dau dovadã de lipsã de modestie, la
aceste trageri am obþinut o medalie de bronz ºi
una de aur din partea partenerilor germani ºi
una de argint din partea partenerilor americani.
Aceste lucruri ºi multe, multe altele au
fãcut ca detaºamentul nostru sã fie foarte
apreciat de membri coaliþiei ºi, în special, de
cãtre americani. De ce zic în special? Pentru
cã la ei e pâinea ºi cuþitul! Despre condiþiile de
hrãnire, ce sã vã spun? Aveam de toate ºi,
când spun de toate, înseamnã exact de toate!
Am mâncat aici, ce poate acasã doar cu gândul mã gândeam. Totul era din abundenþã ºi la
discreþie. Dar... nimic nu se poate compara cu
mâncarea noastrã. Acolo se spune despre
mâncarea lor cã e fãcutã “în laborator” sau cã
e “clonatã”. Aºa este. Toate feliile de pâine
seamãnã între ele, toate bucãþile de carne
parcã sunt scoase din matriþã, toate fructele au
aceeaºi formã. Mi-e dor de viermele din mãr
sau din prunã! De gust, nici nu mai vorbesc. Toate au acelaºi
gust de chimicale.
Cu ocazia zilei de 25 Octombrie, de Crãciun, de Revelion, am organizat niºte mese festive cu sarmale, mici, ciorbã de periºoare etc., unde am invitat ºi membri coaliþiei,
americani, germani, mongoli, bulgari. Au fost mai mult
decât încântaþi. Nu credeau cã poate exista aºa ceva! Cei mai
mulþi au promis cã vor veni în România, þarã de care unii,
sincer vorbind, nici nu ºtiau pe ce continent se aflã!
Când numãrãtoarea inversã a început (mai aveam 74 de
zile) mã încerca sentimentul încrederii ºi, totodatã, al melancoliei. A fost mult ºi a rãmas puþin. Îmi era dor de familie ºi
de puþinii prieteni pe care îi am în þarã ºi aºtept sã îi revãd!
Binecuvântaþi sã fiþi români, oriunde v-aþi afla!
Cãpitan Fãnel Marius IONEL

Comemorarea zilei eroilor de la Tabla Buþii
Tradiþia româneascã a venerãrii eroilor are profunde valenþe
morale, civice ºi militare, regãsindu-se în începuturile existenþei noastre istorice. Poporul român a fost, este ºi va fi mereu
recunoscãtor celor ce pun dragostea de þarã mai presus de propria viaþã.
Dupã primul rãzboi mondial, la români, cultul eroismului ºi
al eroilor a cunoscut valenþe deosebite. Organismele special
constituite în acest scop, mai ales, Societatea „Cultul Eroilor”,
sprijinite în mod substanþial de cãtre Biserica Ortodoxã Românã
ºi Armatã, au contribuit decisiv la realizarea monumentelor
istorice ºi a cimitirelor eroilor de pe întreg cuprinsul þãrii.
Unul dintre aceste obiective de referinþã este ºi Cimitirul de
la Tabla Buþii, amenajat dupã primul rãzboi mondial, refãcut în
actuala locaþie pe data de 7 iulie 1997, cu contribuþia Primãriei
ºi locuitorilor comunei Ceraºu, în memoria eroilor cãzuþi în
Pasul Tabla Buþii, în primul rãzboi mondial. Cimitirul este situat la 1.335 metri altitudine; în acest loc, exista graniþa între
imperiul austro-ungar ºi Þara Româneascã, constituindu-se ca
un punct strategic al zonei noastre, întrucât, era singura portiþã
prin care se putea trece la momentul respectiv. E de menþionat
faptul cã, în ceea ce priveºte zona, ºi în partea stângã ºi în
partea dreaptã sunt vãi abrupte care fãceau imposibilã trecerea
prin alte locuri. În aceastã zonã au fost gãsite ºi ruinele unei
cetãþi ce a fost studiatã de cãtre unii cercetãtori români ºi a fost
deschis un ºantier arheologic în care militari ºi arheologi români
civili au fãcut sãpãturi, au conservat ce au gãsit ºi, în perioada
urmãtoare, au continuat aceste cercetãri.
Arheologul Maria Comºa ºi-a exprimat mulþumirea cã eforturile fãcute n-au fost zadarnice. Aici au fost descoperite dovezi
ale continuitãþii poporului român, ale luptelor duse pe aceste
meleaguri chiar din perioada lui Mihai Viteazul.
De ce i se spune TABLA BUÞII?
Amintim de poziþia strategicã a acestui loc. Pe aici se fãcea
tranzitul de mãrfuri din zona româneascã ºi din imperiul austroungar. Din zona imperiului austro-ungar veneau cu manufacturi, din bazinul Teleajen – Vãleni – Drajna, principalele mãrfuri
valorificate fiind fructele ºi þuica. Întrucât, þuica se transporta în
buþi de lemn, acolo exista o tablã mare pe care se notau numãrul
de buþi de þuicã, trãgându-se linii pentru fiecare bute în parte.
E de remarcat, de asemenea, pentru semnificaþia acestei
zone, un fapt deosebit care vorbeºte despre generozitatea
poporului român ºi, mai ales, a locuitorilor din aceastã zonã,
anume cã, aici, în cimitirul de la Tabla Buþii sunt îngropaþi în
acelaºi loc, atât eroii români, cât ºi cei strãini.
Încã din 1922, an de an se organizeazã comemorarea eroilor
cãzuþi în primul rãzboi mondial. Cu toate cã administraþia
localã are probleme financiare, Ceraºu fiind o localitate de

munte fãrã venituri substanþiale, cu toate cã distanþa pânã acolo
este de 25 de km, iar drumul este mai dificil, fiind zonã de
munte, aici se organizeazã frecvent acþiuni de cinstire a eroilor
neamului, fiind refãcutã împrejmuirea cimitirului, fiind amenajat un platou, iar, în interior, fiind ridicat un monument ºi o
troiþã.
ªi anul acesta, în ziua de 6 august – Hramul Bisericii Ortodoxe din Ceraºu – a avut loc comemorarea eroilor cãzuþi în septembrie-octombrie 1916 pe aceste meleaguri. La comemorare
au participat, din partea Prefecturii judeþului Prahova, Cornel
Popescu – prefect, reprezentanþi ai Consiliului judeþean Prahova, din partea Primãriei Ceraºu, primarul Dumitru Duca ºi consilierii locali, primarii din localitãþile Drajna, Mãneciu,
Izvoarele, Poseºti, Sãcele ºi Braºov, reprezentanþi ai Garnizoanei militare Ploieºti ºi un numeros public din zonã ºi, nu
numai.
Ceremonialul militar a început cu prezentarea onorului de
cãtre Garda de Onoare a Garnizoanei militare Ploieºti, în acordurile Imnului Naþional.
Ceremonialul religios a fost susþinut de un sobor de preoþi
condus de protoerul Vasile Ilie de la Protoeria Vãlenii de
Munte. Pe fundalul Imnului Eroilor s-au depus coroane de flori
de cãtre Prefectura Prahova, Consiliul Judeþean Prahova,
Primãria Ceraºu, garnizoana militarã Ploieºti, Inspectoratul de
Poliþie ºi Jandarmi, Parchetul Vãlenii de Munte, Casa de Culturã Vãlenii de Munte, reprezentanþii tuturor primãriilor mai
sus menþionate ºi Partidul România Mare.
S-au prezentat scurte alocuþiuni de cãtre: primarul, Dumitru
DUCA, col.(r) C.CHIPER, prefectul Cornel POPESCU, protoereul Vasile ILIE, col. (r) Longin IONESCU ºi reprezentantul
garnizoanei Ploieºti, mr. Stelian BOZ.
La manifestare, au susþinut un emoþionant program artistic
urmãtoarele formaþii artistice: Cercul Militar Ploieºti,
Comunele Ceraºu, Vãlenii de Munte, Drajna, Mãneciu, Poseºti,
Izvoarele etc.
Pentru toþi eroii neamului românesc, pentru toþi camarazii
eroi care au adus tributul suprem þãrii, pentru toþi cei care odihnesc în glia strãbunã sau pe pãmânturi strãine, mulþi fãrã
mormânt ºi cruce la cãpãtâi, aducem azi, profundul nostru
respect ºi cinstire. Ei sunt cei care au pãºit în eternitate cu imaginea patriei în minte ºi inimã. Astãzi le suntem datori, nu
numai cu evocarea ºi pomenirea faptelor ºi sacrificiului lor, ci,
mai ales, cu angajamentul intim cã, prin ceea ce facem ºi vom
face pentru þarã, jertfa lor nu a fost în zadar.
Dumnezeu sã-i odihneascã în pace!
ªeful Cercului Militar Ploieºti
Maior(r) Vasile SIMION

