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Anonimii dinapoia
poziþiilor de tragere
Nu îi vom gãsim vreodatã lângã fãlcele sau placa de
bazã, nici introducând lovitura de artilerie în camera de
încãrcare sau dându-i drumul pe þeavã. ªi, nu vor înregistra niciodatã elementele de tragere pe aparatele de ochire.
Tot timpul îi vom þine înapoia poziþiilor de tragere. ªi,
chiar dacã trebuie sã stea acolo, le sunt de un mare folos
celor de la tunuri, obuziere ºi aruncãtoare. Fãrã sprijinul
lor, artileriºtii nu pot executa misiunile de foc primite,
indiferent de zona de ducere a acþiunilor de luptã.

UNIVERS SPIRITUAL
D e m e t r u D e m e t r e s c u -BB u z ã u ( U r m u z )

“Paginile bizare” ale unei vieþi
“banale ºi halucinante”

“ªtii, Urmuz – boschetul de la ªosea, cavou al inimii
tale fusese pânã atunci camerã nupþialã a multor nunþi
clandestine... O datã cu tine, s-a
sinucis o legiune de îngeri ºi
Dumnezeu a fost nevoit sã poarte
multã vreme doliu la mânã”. (Geo
Bogza)
23 noiembrie 1923 este clipa
care s-a oprit la cãpãtâiul sãrmanului “ajutor de grefier la Înalta
Curte de Casaþie, alias Urmuz”.
Motivul sinuciderii?

LECÞIA DE ISTORIE

O paradã fãrã glorie
La 7 mai 1945, în localul unei ºcoli de meseriaºi din
localitatea Reims, Franþa, se semna capitularea
necondiþionatã a Germaniei. Astfel, va lua sfârºit, în
Europa, cel de-al doilea rãzboi mondial. Cu acest prilej, la
Moscova, Londra, Washington ºi Paris se vor organiza
mari parade militare, având ca scop sãrbãtorirea victoriei
Naþiunilor Unite asupra Germaniei. Un astfel de eveniment
se va desfãºura ºi la Bucureºti, la 23 August 1945.
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Ruºii au
stabilit un nou
record în spaþiu
Un adevãrat artilerist de munte trebuie sã iubeascã
muntele
Interviu cu comandantul Divizionului 206 Artilerie Munte,
d o m n u l l o c o t e n e n t -cc o l o n e l C o n s t a n t i n V L A D

În aceastã perioadã au fost organizate ºi
s-au desfãºurat exerciþii tactice cu trageri
de luptã cu bateriile 1, 2 ºi 3 aruncãtoare.
Aceste exerciþii tactice au avut trei
etape. O primã
etapã a constat în
creºterea operaþionalã a fiecãrei structuri ºi s-a desfãºurat
în cazarmã. Ne-am
axat mai mult pe
probleme de creº-

tere gradualã ºi completare a structurilor
celor trei baterii. În etapa a doua, bateriile
au primit misiunea de a executa deplasarea
dintr-un raion de dispunere (raionul de dispunere a fost considerat cazarma unitãþii),
efectuând un marº pe roþi, pe o distanþã de
aproape o sutã de kilometri, în vederea
ocupãrii unui dispozitiv de luptã ºi de a
întãri sprijinul direct cu foc al unui batalion
de vânãtori de munte. Marºul s-a executat
pe itinerariul cazarmã-poligonul Grohotiº,
sub comanda fiecãrui comandant de baterie.
(pag.6)

Botezul focului
„Cu cât va curge mai multã sudoare pe
terenul de instrucþie, cu atât va curge mai
puþin sânge pe câmpul de luptã”. Aºa sunã o
zicalã militarã din secolul al XVIII-lea. Am
avut posibilitatea ca, recent, sã vãd curgând
aceastã sudoare pe frunþile artileriºtilor de
munte. Ei fac ceea ce trebuie sã facã, adicã
instrucþie. Iar, aceasta este fãcutã ca la carte.
Cobor în gara Braºov, amestecându-mã printre turiºtii grãbiþi ºi gãlãgioºi, care
au în spate imense rucsacuri. Îi privesc ºi îi compar cu un melc care îºi ia casa cu
el. Sunt în vacanþã ºi acum profitã de timpul frumos pe care îl au la dispoziþie, de a
pleca în drumeþie pe munte. Mã îndrept cãtre biroul de informaþii, locul de întâlnire
cu locotenentul Bogdan HUMINUC, ofiþerul cu relaþiile publice al Divizionului 206
Artilerie Munte. Ofiþerul este punctual. Împreunã, ne îmbarcãm într-un autoturism,
(pag.7)
având ca destinaþie cazarma artileriºtilor.
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Batalionul 96 Geniu

Geniºtii schimbã garda în Afganistan

AUSTRALIA: Rezistenþã la torturã ºi la abuzuri: Militarii australieni sunt legaþi la ochi, dezbrãcaþi ºi ameninþaþi cu
câini agresivi în cadrul unui antrenament extrem de dur la
care sunt supuºi pentru a-i pregãti sã reziste la torturã,
informeazã publicaþia “The Weekend Australian” în ediþia
electronicã. Antrenamentul intensiv, aprobat la cel mai înalt
nivel de Guvernul australian, a fost decis pentru a rãspunde
mai eficient la pericolele reprezentate de inamicii care nu
respectã Convenþia de la Geneva. Ministrul apãrãrii, Robert
Hill, a autorizat ca în timpul exerciþiilor de simulare a unor
interogatorii sã fie folosite ameninþãri de naturã fizicã ºi
sexualã. Exerciþiul are trei niveluri de pregãtire ºi se
desfãºoarã sub un control strict, în prezenþa unui medic ºi a
unei persoane “neutre”, care pot pune capãt oricând antrenamentului, a declarat un ofiþer care a participat la redactarea
unui manual special, dedicat tehnicilor de interogare. Ministerul Apãrãrii nu a confirmat dacã trupele australiene care au
fost trimise în Irak au fost supuse unui astfel de antrenament,
dar a admis cã unii angajaþi civili au fost antrenaþi de armatã
pentru a putea rezista la interogatorii inamice, înainte de a fi
trimiºi la posturi în Irak.
AFGANISTAN: Atac asupra
trupelor bulgare. Indivizi neidentificaþi au atacat, la Kabul, o
patrulã a forþei internaþionale de poliþie din Afganistan, din
care fãceau parte ºi militari bulgari, relateazã site-ul novinite.com. Nici o persoanã nu a fost rãnitã, iar vehiculul în care
se aflau membrii patrulei a fost uºor avariat. IRAN:
Raport AIEA favorabil. Agenþia Internaþionalã pentru
Energie Atomicã (AIEA) a conchis, sub rezerva unor expertize independente, cã Teheranul a spus adevãrul atunci când a
afirmat cã urmele de uraniu puternic îmbogãþit descoperite în
Iran au provenit de la niºte echipamente importate,
informeazã AFP. Uraniul puternic îmbogãþit poate fi folosit în
scopuri militare, iar Iranul era bãnuit cã urmele acestei substanþe proveneau de la o eventualã producþie localã. SUA:
Negocieri cu talibanii. Oficialii americani au negociat în
secret cu talibanii, în 1998, asasinarea sau predarea lui Osama
ben Laden, liderul reþelei teroriste al-Qaida, potrivit unor documente ale Departamentului de Stat care au fost declasificate, relateazã CNN. Întrevederile secrete, care au avut loc cu
aproape trei ani înainte de atentatele de la 11 septembrie 2001,
s-au desfãºurat în condiþiile în care Statele Unite nu
recunoºteau oficial regimul talibanilor ºi au fost organizate
la câteva luni dupã atacurile al-Qaida, din august 1998, asupra
ambasadelor americane din Kenya ºi Tanzania. IRAK:
Militanþi strãini deþinuþi. Circa 280 de cetãþeni strãini,
majoritatea arabi, sunt deþinuþi în Irak pentru implicare în acte
de terorism, a anunþat, duminicã, Leith Kubba, purtãtorul de
cuvânt al Guvernului irakian, informeazã AFP. Printre suspecþi se numãrã 80 de egipteni, 64 de sirieni, 41 de sudanezi,
22 de saudiþi, 17 iordanieni, ºapte libieni, zece palestinieni,
ºapte algerieni, ºase tunisieni, patru turci, 12 iranieni, doi
cetãþeni din Qatar ºi un britanic. CEHIA: Recrutãri
secrete de agenþi pentru Irak. Agenþii din Cehia recruteazã
în secret angajaþi pentru firmele de securitate private din Irak,
promiþându-le celor interesaþi salarii impresionante, au
anunþat ziarele “Mlada fronta Dnes” ºi “Pravo”, citate de pagina electronicã a agenþiei CTK. Autoritãþile au avertizat populaþia sã nu accepte ofertele, dar nu pot împiedica recrutarea.
Unul dintre tinerii recrutaþi deja, a declarat cã a urmat un curs
de pregãtire ºi i s-a promis un salariu de 80 de dolari pe orã.
Cursul, care a avut loc în Irak, a fost organizat de o agenþie de
securitate cehã. MAREA BRITANIE: Atentat cu gaz
dejucat. Scotland Yard crede cã a reuºit sã previnã un atentat cu gaz toxic al reþelei al-Qaida îndreptat împotriva
miniºtrilor ºi parlamentarilor britanici, informeazã “The
Sunday Times” în ediþia sa electronicã. Atentatul, pregãtit
anul trecut, a fost descoperit în urma descifrãrii unor mesaje
e-mail codate descoperite pe calculatoare confiscate de la
presupuºi teroriºti din Marea Britanie ºi Pakistan.
Descoperirea acestui posbil atentat care ar fi vizat Camera
Comunelor a stat la baza ridicãrii nivelului securitãþii în
jurul sediului Parlamentului, în aceastã varã. În ciuda succesului operaþiunii poliþiei ºi a mãsurilor sporite de securitate,
ofiþerii de rang înalt se tem cã securitatea clãdirii Parlamentului rãmâne insuficientã. Nota de informare asupra securitãþii fãcutã de poliþie dupã atacurile de la 7 iulie relevã faptul cã o unitate militarã din forþele speciale a efectuat recent
o examinare secretã a Camerei Comunelor. Exerciþiul a scos
în evidenþã uºurinþa cu care teroriºtii ar putea ucide zeci de
parlamentari în sala de dezbateri.
(D.A.)

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.
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Înfiinþat în baza Hotãrârii Parlamentului României nr. 15 din 19 iunie
2003, detaºamentul de geniu care executã misiuni în Irak, a ajuns la a
cincea prezenþã pe meleagurile anticului Babilon. Astfel, joi, 18 august, s-a
desfãºurat ceremonialul prilejuit de plecarea celor 149 de militari în misiunea din Irak.
Detaºamentul – care, în proporþie de 70% este alcãtuit din militari ai
Batalionului 96 Geniu – va fi dislocat în localitãþile Al Hillah ºi Ad
Diwaniyah, urmând a executa misiuni specifice de asigurare a libertãþii de
miºcare a trupelor Alianþei, construirea, repararea ºi întreþinerea podurilor,
construirea de elemente specifice pentru protecþia forþelor ºi alte asemenea. Legat de specificul acestor misiuni, comandantul detaºamentului,
maiorul Dan COSMA, declara pentru publicaþia noastrã cã “cel mai greu
este pentru tehnica militarã din dotare, nu pentru oameni, deoarece aceºtia
se adapteazã la condiþiile din teatru” continuând cã , în pofida unei tehnici
perfirmante, condiþiile specifice din zonã o fac sã se uzeze foarte repede.
În ceea ce priveºte militarii, potrivit maiorului COSMA, peste 40% din ei
au mai participat în misiuni externe, în Irak sau în Bosnia-Herþegovina ºi
au experienþa necesarã în executarea unor astfel de misiuni. În plus,
declara comandantul detaºamentului, “sunt bine pregãtiþi, marea majoritate dintre ei sunt geniºti, deci sunt persoane cu care am mai lucrat ori neam mai întâlnit, deoarece facem parte din acelaºi corp de armatã. Prima
peroioadã a fost una de relaþionare între noi – þinând seama cã fiecare
comandant are stilul sãu de lucru ºi cerinþele sale – reuºind, în timp scurt,
sã închegãm un colectiv omogen”.
Prezent la ceremonial, din partea comandamentului Corpului 1 Armatã
Teritorial, domnul general de brigadã dr. Ion PÎLªOIU remarca faptul cã
“Batalionul 96 Geniu a participat la mai multe misiuni, respectiv în perioada 1996-2005 în misiunea din Bosnia-Herþegovina, iar din 2003 participã
urma susþinerii
probelor din
sesiunea iulie
2005, în Academia Tehnicã Militarã, au fost declaraþi admiºi 71 de tineri, repartizaþi pe patru specializãri de ingineri: Transmisiuni, Sisteme ºi echipamente de automatizarea
conducerii organizaþiilor militare, Armament,
aparaturã artileristicã ºi sisteme de conducere a
focului ºi Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri ºi mascare. Acestora li s-au adãugat alþi
20 de tineri din Republica Moldova pentru a fi
pregãtiþi ºi ei în patru specializãri: Sisteme ºi
echipamente de automatizarea conducerii organizaþiilor militare, Muniþii, rachete, explozivi ºi
pulberi, Topogeodezie ºi automatizarea asigurãrii topogeodezice ºi Blindate, automobile ºi
tractoare.
Astãzi, 19 august, este ziua absolvirii promoþiei anului 2005, denumitã simbolic „Victoria Naþiunilor Unite 60”. Dupã cei cinci ani
petrecuþi în Academia Tehnicã Militarã, timp în
care au dovedit în numeroase ocazii interesul
pentru afirmarea pe plan ºtiinþific ºi, nu numai,
toþi cei care au fost pânã mai ieri cursanþi, s-au
adunat în parcul din incinta instituþiei pentru ceremonialul de absolvire. Au fost invitaþi sã participe numeroase oficialitãþi militare ºi civile,
pãrinþi, prieteni ºi nelipsita mass-media. Rectorul A.T M., domnul general de flotilã aerianã
prof. dr. ing. Jan GAVRILÃ a luat cuvântul în
faþa asistenþei emoþionate: „Îmi place sã cred cã
Academia Tehnicã Militarã este mai mult decât o
instituþie de tradiþie în domeniul ºtiinþei ºi educaþiei militare. Când spun aceasta, mã refer la
cultura pe care ne strãduim ºi trebuie sã o pro-
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la constituirea acestui
detaºament de geniu pentru Irak.” Aceastã misiune
este destul de dificilã,
aprecia dumnealui, datoritã situaþiei din zonã, care
“contiunuã sã fie destul de
încordatã, cu toate eforturile care se fac de cãtre
instituþiile ºi comandamentele care participã
realizarea pãcii ºi stabilitãþii în aceastã zonã”, la
care se adaugã ºi condiþiile de climã. “Militarii
noºtri au fost verificaþi ºi
sunt apþi pentru îndeplinirea misiunii.“
Capacitatea de adaptare ºi de acþiune cu succes în mediul, dacã nu
neapãrat ostil, cel puþin
delicat, din Irak este certificatã de aprecierile primite din partea aliaþilor.
“Cele patru detaºamente care au acþionat pânã în prezent în Irak – sublinia
domnul general – au primit aprecieri dintre cele mai bune, inclusiv din
partea comandantului Diviziei Multinaþionale Centru-Sud.”
Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE
dumneavoastrã vor fi încununate de succes, iar profesia
pe care v-aþi ales-o va fi o permanentã sursã de satisfacþii”,
a adãugat rectorul instituþiei înainte ca domnul
ministru sã-i felicite personal pe cei aflaþi la
începutul lungului drum al formãrii profesionale. „Este un moment de referinþã în viaþa
dumneavoastrã, acum când sunteþi la finalul
unei prime etape importante de pregãtire pentru
profesie ºi pentru viaþã. Mã uit pe chipurile
voastre ºi, ca unul care am absolvit o facultate
tehnicã acum 18 ani, descopãr regretul cã
pãrãsiþi amfiteatrele A.T.M., dar ºi bucuria unei
mari împliniri. Sunt convins cã, dupã o ultimã ºi
bine meritatã vacanþã, veþi fi dornici sã mergeþi
cãtre unitãþile de producþie, de cercetare sau
cãtre cele operative din instituþiile sistemului
apãrãrii ºi siguranþei naþionale, unde este mare
nevoie de dumneavoastrã.
Vã spun cã la noile voastre locuri de muncã
sunt aºteptãri mari; trebuie sã faceþi faþã competiþiei într-o viaþã tot mai pretenþioasã, în
condiþiile în care România este stat membru al
NATO ºi se pregãteºte pentru aderarea la U.E.
Sunt convins cã veþi reuºi sã depãºiþi greutãþile
inerente oricãrui început de carierã ºi cã veþi
continua sã evoluaþi profesional pentru ca þara
noastrã sã contribuie la dezvoltarea capabilitãþilor militare ale Alianþei Nord-Atlantice ºi
ale Uniunii Europene. Aº vrea sã îndemn corpul
profesoral al A.T.M. sã-ºi continue efortul de
implementare a noii concepþii referitoare la
învãþãmântul superior, concepþie ce decurge din
semnarea declaraþiei de la Bologna pentru formarea spaþiului european al învãþãmântului
superior.
Domnilor ofiþeri ingineri ai Academiei
Tehnice Militare, vã felicit pentru absolvire!
Domniºoarelor ºi domnilor sublocotenenþi,
astãzi aþi avansat ºi sunt bucuros pentru reuºita
dumneavoastrã. Vã doresc tuturor o carierã militarã de succes!”
În contextul lumii moderne, în care „schimbarea” este cuvântul de ordine, adaptabilitatea ºi
capitalul intelectual sunt esenþiale pentru asigurarea succesului oricãrei acþiuni. Sunt cerinþe
vitale pe care promoþia de ofiþeri ingineri a anului 2005 „Victoria Naþiunilor Unite 60” le
prezintã în portofoliu!
Cristina FRATU

VIVAT ACADEMIA!
movãm. Desigur, se poate spune cã sintagma
„spirit cazon” conþine cuvântul „spirit”, dar este
limpede cã pledez pentru contrariul acesteia,
chiar ºi cu riscul de a încãlca legi nescrise ºi
adânc înrãdãcinate. În opinia mea, cuvinte
aparent rupte de contextul militar ar trebui sã fie
parte integrantã a oricãrei instituþii militare ºi,
implicit, a culturii acesteia. Termeni ca spontaneitate, creativitate, flexibilitate, iniþiativã,
simþul umorului ºi spiritul de echipã, trebuie sã
fie indisolubil legaþi de disciplina ºi rigoarea
specifice sistemului militar...”.
Prezent la ceremonie, ministrul apãrãrii
naþionale, domnul Teodor ATANASIU, a înmânat diplomele de merit ºefului de promoþie de
ofiþeri ingineri – slt. ing. Sergiu-Sebastian
DINCÃ – ºi ºefilor de promoþie pe specialitãþi,
diplomele de excelenþã pentru absolvenþii care
au obþinut rezultate deosebite la diferite discipline, precum ºi diplomele de inginer fiecãrui
absolvent în parte.
Dupã aceastã primã festivitate, a urmat cea
de-a doua, dedicatã studenþilor din anul patru
care au fost avansaþi la primul grad de ofiþer, cel
de sublocotenent. „Intrarea în corpul ofiþerilor,
dincolo de sentimentul succesului personal ºi al
reuºitei profesionale, trebuie sã reprezinte un
moment al acceptãrii depline ºi conºtiente a
unui nou statut. Mai precis, aº dori sã evidenþiez
acele aspecte ale responsabilitãþii pe care orice
evoluþie în carierã le atrage dupã sine. La rândul
ei, responsabilitatea se reflectã, atât în planul
asumãrii propriilor acþiuni ºi
decizii, cât ºi în cel al relaþiilor interumane. Fiecare succes este dublat de creºterea ºi
diversificarea responsabilitãþilor ce trebuie asumate
odatã cu ascensiunea ierarhicã, în cadrul oricãrei
organizaþii, în mod special,
într-o organizaþie militarã.
Deºi pornesc de la premisa cã
provocãrile, pe care cariera
militarã vi le va oferi, nu vor
fi uºor de depãºit, îmi exprim
convingerea cã eforturile
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Scorpionii Roºii

Început de misiune sub soarele afgan
Craiova, august 2005. Comandantul Batalionului 26 Infanterie
“Neagoe Basarab” raporteazã comadantului Brigãzii 2 Infanterie
Uºoarã “Rovine”: “...domnule colonel, Batalionul 26 Infanterie «Neagoe Basarab» este gata pentru misiune”. Destinaþia... Kabul.
Strângeri de mânã, îmbrãþiºãri cu cei dragi, lacrimi, sãrutãri timide,
semnul crucii ºi “Scorpionii Roºii” sunt gata de plecare.
Arºita nopþii face despãrþirea ºi mai apãsãtoare. Trenul se pune în
miºcare, ultimele semne de rãmas bun. Copiii, pe jumãtate adormiþi, se
uitã un pic miraþi ºi ridicã mânuþele în semn de rãmas bun. Gara devine
tot mai micã, un punct luminos în întunericul nopþii. Liniºte.
Plecãm din Craiova noaptea, cu un tren de persoane cu destinaþia
Mihail Kogalniceanu. E extrem de cald, însã, faþã de ce ne aºteaptã în
Afganistan, pare o zi cãlduþã de primãvarã. Mã uit ºi vãd pe chipurile
militarilor o anumitã stare de încordare. Sã fie din cauza recentei
despãrþiri de cei dragi? Sau poate se gândesc la viitoarele misiuni sub
cerul de foc al Afganistanului? Cu siguranþã, numai ei pot ºti.
Pe culoarul vagonului, un militar fumeazã privind peisajul de dincolo de geam. Arma o þine strâns în mâna stângã. ªtie cã trebuie sã aibã
grijã de ea întotdeauna. A fãcut acest lucru ºi în celelalte misiuni inter-

naþionale la care a participat.
Ajungem în Bucureºti. Ridicãm materialele, coborâm ºi, cu paºi
siguri, ne îndreptãm spre trenul ce ne va duce pânã la Constanþa.
Comenzi scurte, date cu voce joasã, dar pline de fermitate. ªuieratul
locomotivei ne dã de veste cã trenul s-a pus în miºcare. Odatã ajunºi în
oraºul de la malul mãrii, suntem preluaþi de autobuze ºi transportaþi în
baza militarã Mihail Kogãlniceanu. Nu avem prea mult timp de pierdut.
Întâi odihna, ºi, apoi, intrãm în activitãþile pregãtitoare pentru vizita
importantã de a doua zi. În dimineaþa urmãtoare soseºte comandantul
Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã “Rovine”, colonelul dr. Virgil
BÃLÃCEANU, pentru a-ºi lua rãmas bun de la “Scorpionii Roºii”.
Comandantul Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab”, locotenentcolonelul Gabriel TOMA îi raporteazã ultimele modificãri în ceea ce
priveºte defluirea. Viziteazã facilitãþile bazei unde sunt cazaþi “Scorpionii Roºii”. Cazarmã frumoasã, foarte întinsã, dar fãrã noi, ar fi pustie.

În jurul orelor zece, înaltul oaspete american soseºte. Este vorba
de colonelul Jeff SHIVNEN, reprezentantul american la Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE). Domnia sa
este însoþit de domnul general de brigadã Mirel DOHOTARIU.
Comandantul brigãzii, colonelul Virgil BÃLÃCEANU, prezintã pe
scurt Briagada 2 Infanterie Uºoarã “Rovine” ºi misiunile la care
aceasta a participat. Urmeazã comandantul Batalionului 26 Infanterie
“Neagoe Basarab”, locotenent-colonelul Gabriel TOMA, care a fãcut
o prezentare în detaliu a posibilitãþilor ºi experienþei deosebite ale
batalionului ºi ale detaºamentului ce urmeazã sã execute misiunea în
Afganistan. Pe lângã aceste elemente, locotenent-colonelul Gabriel
TOMA prezintã ºi gama de misiuni ce urmeazã a fi îndeplinite în
teatrul de operaþii.
Concluzia oaspetelui american a fost scurtã ºi la obiect, aºa cum
ne-au obiºnuit militarii din aceastã þarã: “Batalionul are o foarte mare
experienþã. A fost în cele mai importante teatre de operaþii din lume:
Angola, Albania, Kosovo, Bosnia-Herþegovina, Afganistan ºi Irak. Succes în misiune ºi «Semper Gloriosi!»”.
La plecare, generalul de brigadã Mirel DOHOTARIU i-a transmis
comandantului Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab”:
“...Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa cunoaºte
foarte bine activitatea «Scorpionilor Roºii» ºi misiunile lor. Dovadã
sunt ºi fotografiile cu aceºtia, care împânzesc pereþii comandamentului
NATO din Europa. Sã þineþi steagul României sus în acel þinut îndepãrtat! “.
Începe o nouã zi. De astãzi, sarcina principalã o reprezintã transporturile de tehnicã, materiale ºi efective. O activitate ritmicã, bine
planificatã, care dovedeºte buna organizare din cadrul batalionului ºi
faptul cã fiecare militar îºi cunoaºte foarte bine rolul.
Odatã cu acest prim eºalon, pleacã cu destinaþia Kabul ºi comandantul batalionului, locotenent-colonelul Gabriel TOMA, pentru stabilirea ultimelor detalii în ceea ce priveºte misiunea “Scorpionilor
Roºii”. Înainte de a fi îmbarcate în avion, transportoarele ºi Drapelul de
luptã al unitãþii, comandantul face ultimele precizãri locþiitorului sãu,
maiorul Dan IONESCU.
Sunt pornite motoarele avionului care, încet, începe sã se deplaseze
spre pista de decolare. Uriaºa pasãre zburãtoare se înalþã în aer greoi,
dar sigur, inspirându-þi un sentiment de siguranþã. Urmeazã alte asemenea avioane care vor zbura cu “Scorpionii Roºii” spre capitala Kabul.
A venit ºi rândul personalului. O sutã de militari, cu armament ºi
muniþie, pãtrund în pântecele imens al unui C-17. Decolãm ºi acea senzaþie de disconfort pe care o au cei mai mulþi dintre noi, atunci când
alegem ca mijloc de deplasare avionul, dispare, poate ºi datoritã faptului cã, pilotul ne asigurã cã este unul dintre cele mai sigure avioane din
lume. Pãmântul pare cu totul altfel la cei 10.000 de metri altitudine la
care zburãm, Calea Lactee se observã cu claritate, iar Steaua Polarã ne
cãlãuzeºte drumul. Câteva stele cãzãtoare întregesc acest minunat
peisaj.
Înainte de decolare, împreunã cu cãpitanul Emil CHIREA, am fost
invitaþi de piloþii americani sã fim alãturi de ei, în cabina piloþilor, pe
parcursul zborului. Sentimentul pe care îl încerci în faþa câtorva sute de

Militarii Batalionului 2 Infanterie
“Cãlugãreni” s-au întors acasã
Vineri, 19 august în prezenþa ºefului Statului Major al Forþelor Terestre,
general locotenent doctor Sorin
IOAN, a comandantului Corpului 1
Armatã Teritorial, general maior doctor Mihai PALAGHIA ºi a comandantului Brigãzii 34 Infanterie Uºoarã,
colonelul Dumitru SCARLAT, la Baza
90 Transport Aerian s-a desfãºurat un
ceremonial militar prilejuit de
revenirea în þarã, dupã încheierea misiunii în Irak, a ultimului detaºament
din cadrul Batalionului 2 Infanterie
„Cãlugãreni” care a sosit împreunã cu
drapelul de luptã al unitãþii. Comandantul batalionului, maiorul Daniel
PETRESCU a prezentat raportul ºefului Statului Major al Forþelor Terestre.
Fanfara militarã participantã la ceremonial a intonat imnul de stat al
României. Dupã trecerea în revistã a
detaºamentului, general-locotenent
Sorin IOAN le-a urat acestora „Bine
aþi venit!” Totodatã, a evidenþiat misiunea executatã pe parcursul celor ºase
luni de cãtre militarii Batalionului 2
Infanterie. În încheierea ceremonialului, ºeful Statului Major al Forþelor
Terestre, împreunã cu comandantul
Corpului 1 Armatã Teritorial i-au
felicitat personal pe militarii reveniþi
în patrie în urma încheierii misiunii.
O sãptãmânã mai târziu, pe platoul din cazarma unitãþii a avut loc
ceremonialul prilejuit de întoarcerea
oficialã a batalionului din misiune. Au
participat, din partea eºaloanelor
superioare, secretar de stat ºi ºef al
departamentului pentru armamente,

leduri, butoane, cadrane ºi monitoare este copleºitor. Îþi închipui cã, în
curând, ai sã auzi în cãºti “Aici Huston. Drum bun Discovery!”. Te
uimeºte faptul cã doi piloþi atât de tineri (un cãpitan ºi un sublocotenent) pot sã stãpâneascã un asemenea gigant. ªi, totuºi, ei reuºesc aºa
cum ºi noi reuºim întotdeauna în ceea ce facem, pentru cã avem un
lucru în comun: dorinþa de a învinge.
Spre dimineaþã, aterizãm pe aeroportul internaþional Kiri din
Kabul. Este ora 04.40 ºi soarele este deja pe cer arzând. Ne întrebãm
oare cum va fi la orele 10.00. Ridicãm materialele ºi armamentul ºi ne
deplasãm spre terminalul aeroportului. Acolo suntem aºteptaþi de
colegii noºtri din detaºamentul precursor ºi de aliaþii canadieni. Urcãm
în maºinile blindate, care pornesc imediat prin deja-încinsul Kabul.
Regulile de protecþie sunt severe ºi sunt respectate cu stricteþe. Nimeni
nu are voie sã deschidã obloanele maºinii blidate decât militarii care
executã siguranþa. Suntem anuntaþi cã am ajuns în campul Julien. În
exterior, deoparte ºi de alta a campului, strãjuiesc în ruinã, din pãcate,
douã imense palate, beneficiare ale unei arhitecturi cu totul aparte, ale
fostului rege ºi fostei regine.
Ne adunãm pe platou ºi suntem repartizaþi pe corturi pentru a
depune armamentul ºi materialele, dar ºi pentru odihnã. Spre searã, este
programatã întâlnirea comandantului cu întregul detaºament.
În cuvântul adresat subordonaþilor sãi, comandantul TF RED
SCORPIONS , locotenent-colonelul Gabriel TOMA, a precizat: “Am
incheiat o altã etapã în cadrul misiunii noastre, aceea a deplasãrii în
teatrul de operaþii ºi dispunerii în tabãra româneascã din camp Julien.
Vã mulþumesc pentru modul impecabil în care dumneavoastrã aþi
acþionat pânã acum pe timpul deplasãrii tehnicii ºi echipamentelor
detaºamentului, atât pe calea feratã, cât ºi pe calea aerului. Partenerii
noºtri de alianþã, militarii din unitãþile americane, canadiene ºi italiene,
ne-au urat “Bun venit!” ºi o misiune cât mai uºoarã. Baza militarã în
care ne aflãm este una din cele mai mari baze din Afganistan care dispune de toate facilitãþile necesare îndeplinirii misiunilor ºi de care toþi
cei care trãiesc aici sunt mândri”.
Maior Renato NADOLU

„Rechinii albi” s-au întors din Kosovo

succes a mandatului încredinþat de
Parlamentul României. Pentru ºeful
Pe 22 august, al treilea detaºament condus de mr. Ovidiu BOTA s-aa întors din Kosovo trecând pe
SMFT, activitatea a avut ºi o laturã
„Arcul de Triumf” al unitãþii. Astfel, „Rechinii albi”, aºa cum au fost denumiþi militarii noºtri, au
emoþionalã, deoarece, cu ani în urmã, sub
revenit la mare pe plaiurile dragi ale Dobrogei. De la intrarea în unitate au fost primiþi cu fanfara de
domnul Ion IOAN, domnul general a avut aceastã unitate în subordine. În personalitãþi militare ºi civile, de mame, taþi, soþii, copii, colegi. Emoþia era evidentã pe chipul lor,
ceea
ce
priveºte
pregãtirea
militarilor,
ascunsã,
însã, cu grijã, aºa cum le stã bine unor adevãraþi luptãtori. Emoþionat, dar ºi mândru de sublocotenent Florian PINÞÃ, din partea
ordonaþii
sãi era ºi comandantul Batalionului 341 I. lt.col. Vasile VREME care le-aa urat din inimã „Bine
dumnealui
a
apreciat
cã
“militarii
sunt
SMG, domnul genereal-locotenent
aþi venit acasã, fraþilor!”.
Teodor FRUNZETI, din partea complet integraþi în procedurile de
Festivitatea a fost bine organizatã, simplã, ostãºeascã, arãtând înaltul grad de pregãtire ºi profeComandamentului 2 Operaþional lucru tip NATO ºi pot executa absolut sionalism. Stând de vorbã cu mr. BOTA, acesta ne-aa declarat: „Detaºamentul s-aa descurcat onorabil ºi
Întrunit, ºeful SMFT, domnul gene- orice misiune într-un teatru de ope- a fãcut faþã exigenþelor NATO. Am lãsat o imagine bunã îndeplinind peste 2000 de misiuni. Câºtigul
ral-locotenent Sorin IOAN, domnul raþii, iar experienþa lor poate fi valori- misiunii a fost înalta profesionalizare a militarilor, coeziunea de grup, prieteniile legate, care vor continua dincolo de gardul unitãþii”.
general de brigadã Ion BÎRLOIU, din ficatã.”
Comandantul companiei, cpt. Ionel NICOLAE ne-aa spus: „Remarc întregul colectiv pentru efortul,
Pentru rezultate deosebite
partea Corpului 1 Armatã Teritorial ºi
dãruirea ºi pregãtirea de care a dat dovadã. Dar, aº vrea sã amintesc pe cpt. Viorel CÂRLIG, lt. Octacomandantul Brigãzii 34 Infanterie obþinute în instruirea propriilor forþe, vian DOROBANÞU, lt. Iulian NEGRU, pe plutonierii majori Adrian CRÃCIUN, Cristian CAZACU, m.a.c.
în îndeplinirea cu succes a misiunilor Valentin MUSCÃ, Constantin GIURCÃ, Nicolae ZAHARIA. Am executat misiuni de patrulare, pazã,
Uºoarã, colonel Dumitru SCARLAT.
punct
control trafic, escorte ºi alte misiuni. Consider cã ne-aam fãcut datoria pe deplin.
de
menþinere
a
pãcii
în
cadrul
Oficialitãþile prezente au subliniMilitarii noºtri au fost felicitaþi, li s-aau înmânat diplome, medalii de cãtre reprezentanþii S.M.F.T.,
at, în alocuþiunile lor, aprecierile forþelor multinaþionale din Angola, C.2 Op. ºi Bg. 34 Inf. Uº. care au avut numai cuvinte de laudã privind activitatea tuturor detaºamentelor
eºaloanelor superioarã pentru modul Albania ºi Irak, Batalionului 2 Infan- care au participat în Kosovo. Domnul subprefect al judeþului Constanþa, Adrian NICOLAESCU a spus
profesionist în care militarii terie i s-a conferit ordinul “Virtutea cã „este mândru de a avea în Dobrogea asemenea militari ºi le-aa urat succes în noile misiuni”.
ªeful Cercului Militar
bucureºteni ºi-au îndeplinit misiunile. militarã” în grad de cavaler, cu
Cristea CÎRSTEA
”Timp de ºase luni de zile, departe de însemn de rãzboi, iar comandantul
maiorul
casã ºi în condiþii dificile de climã, aþi unitãþii,
dovedit din plin stãpânire de sine ºi Daniel PETRESCU,
curaj în luarea ºi executarea decizi- a fost înaintat în
gradul
urmãtor.
ilor”, a declarat domnul
Comandantul Forþei de Asistenþã ºi Securitate Inter- democratice din aceastã þarã.
Ion IOAN, felicitându-i
Mr. Gabriel PÃTRAªCU naþionalã din Afganistan (ISAF), gl. lt. Mauro DEL VEPe timpul discuþiilor, la care a participat ºi gl.bg. Leonarpentru îndeplinirea cu Lt. col. Dragoº ANGHELACHE CCHIO l-a invitat, pe data de 8 august, la sosirea în Kabul, pe do di MARCO, a þinut sã precizeze cã “îi cunosc pe «Scorcomandantul TF RED SCORPIONS , lt.col. Gabriel TOMA, pionii Roºii» din excelenta misiune pe care au executat-o
pentru a-i ura un cãlduros “Bun venit!”.
anul trecut în Irak”.
Este a doua întâlnire informalã dintre cei doi comanDe asemenea, comandantul TF RED SCORPIONS,
danþi, prima având loc în Norvegia, pe timpul exerciþiului de lt.col. Gabriel TOMA, a avut prilejul de a-i cunoaºte pe toþi
pregãtire în cadrul Colegiului de Rãzboi din localitatea Sta- comandanþii TF-urilor care acþioneazã în cadrul ISAF VIII.
vanger.
La înapoierea în Campul JULIEN, lt.col. Gabriel
Imediat dupã aceastã primire, a avut loc o întâlnire a TOMA, în cadrul unui briefing, a prezentat statului major al
tuturor comandanþilor de TF care acþioneazã în cadrul ISAF batalionului concluziile întâlnirii apreciind cã “întâlnirea
VIII ºi comanda ISAF unde, printre altele, s-a discutat ºi mea cu comanda ISAF, dar ºi cu ceilalþi comandanþi de TF-uri
despre viitoarele misiuni ale batalionului românesc care a fost deosebit de productivã pentru cã, acum ºtim ºi mai bine
acþioneazã în Kabul, capitala Afganistanului.
cu cine vom lucra, i-am cunoscut pe partenerii noºtri de
TF RED SCORPIONS va avea ca principalã misiune alianþã, dar ºi de misiune. Sunt militari foarte bine pregãtiþi ºi
asigurarea unui climat de securitate pe timpul alegerilor în am convingerea cã vom coopera excelent pe tot parcursul
zona de responsabilitate, dar ºi câºtigarea încrederii popu- acestei misiuni”.
laþiei, chematã sã participe la primele alegeri parlamentare
Maior Renato NADOLU

Briefing la comandamentul ISAF
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Anonimii dinapoia poziþiilor de tragere
Nu îi vom gãsim vreodatã lângã fãlcele sau placa de bazã,
nici introducând lovitura de artilerie în camera de încãrcare sau
dându-i drumul pe þeavã. ªi, nu vor înregistra niciodatã elementele de tragere pe aparatele de ochire. Tot timpul îi vom þine
înapoia poziþiilor de tragere. ªi, chiar dacã trebuie sã stea acolo,
le sunt de un mare folos celor de la tunuri, obuziere ºi aruncãtoare. Fãrã sprijinul lor, artileriºtii nu pot executa misiunile de
foc primite, indiferent de zona de ducere a acþiunilor de luptã.

Un medic fericit
Locotenentul-medic Adrian GÂRBEA este încadrat la
Divizionul 206 Artilerie Munte, din luna aprilie a acestui an. A
terminat facultatea de medicinã la Târgu-Mureº. De
atunci ºi pânã sã vinã la artileria de munte, a fãcut stagiul
la un spital ºi la un regiment de transmisiuni. Restructurarea ºi nevoia unui loc de muncã l-au fãcut sã renunþe
la o viaþã mai confortabilã ºi sã o aleagã pe aceasta asprã
ºi grea. Este la primul exerciþiu cu trageri de luptã ºi are
dispusã autosanitara ºi trusa de prim-ajutor înapoia poziþiei de tragere. E gata oricând sã intervinã dacã e nevoie.

comenzi. În funcþie de situaþia tacticã, este gata sã acþioneze. De
la transmisia prin cablu ºi telefon, va trece la cea prin radio,
staþia fiindu-i la îndemânã, gata pentru recepþie. De multe ori, a
trebuit sã o ia pe fir pentru a repera defecþiunile apãrute. Nu i s-a
pãrut greu, deoarece meseria de transmisionist i-a plãcut dintotdeauna. A dus prin cumul mai multe funcþii. Cu ceva timp în
urmã, fãcea parte dintr-o grupã de transmisioniºti, acum este de
unul singur la aceastã baterie, iar responsabilitãþile s-au schimbat. Este un împãtimit pescar. ªi noaptea s-ar duce la pescuit. Cu
ochiul de pescar a ºi observat în pârâul din apropiere câþiva
pãstrãvi. Ochii îi scânteiazã. Întinde o mânã cãtre apã. Parcã ar
avea o undiþã cu care sã pescuiascã. Sunã telefonul, iar undiþa
dispare: „Trage bateria”.

de 76 mm munte ºi cu aruncãtorul de 120 mm. Le-a învãþat pe
rând. Pentru cã, numai cunoscându-le, le poate remedia deficienþele. De-a lungul carierei, nu a trebuit sã scoatã vreun material de artilerie din poziþia de tragere. Le-a reparat acolo, pe loc.
La fel cum face ºi cu acest aruncãtor. Alãturi de el se aflã un
boboc într-ale meseriei. Priveºte la meºter cum remediazã incidentul. Furã meseria. Aºa cum a fãcut-o ºi maistrul PAISA. A
furat-o de la “bãtrânii” pe care i-a gãsit în unitate ºi care l-au luat
pe lângã ei, aºa cum i-a luat ºi el pe cei tineri. Se confruntã cu
lipsa pieselor de schimb. A trebuit sã facã multe adaptãri. Pe timpul instrucþiei ºi al tragerilor, apar o serie de incidente care nu
sunt cuprinse în regulamente ºi instrucþiuni. ªi, atunci, trebuie sã
te descurci pentru ca activitãþile sã se desfãºoare în continuare.
Fierul cedeazã când nu te aºtepþi. Dar, dacã cunoºti modul de
remediere, este mult mai uºor sã intervii. Noul stat al unitãþii i-a
oferit „ºansa” renunþãrii la meseria de armurier. Fiind o funcþie
inferioarã, a trebuit sã ocupe o altã funcþie, la logisticã, într-un
birou. A absolvit ºi o facultate de management dar, tot la aruncãtoare ar vrea sã fie. Chiar dacã nu pune mâna, mãcar sã ajute cu
un sfat. Oricând este solicitat, (cum a fost ºi acum) vine cu
bucurie în poligon. Atunci când nu va mai merge la trageri, va
simþi cã a îmbãtrânit, nu fizic, ci din punctul de vedere al carierei
militare. I se pare ceva nefiresc ca, dupã cincisprezece ani, sã
rãmânã în cazarmã. I-a mai rãmas o ºansã ca sã fie în teren. Sã
concureze ºi sã ocupe funcþia de consilier al comandantului pe
probleme de maiºtri militari ºi subofiþeri. Atunci, ar putea sã fie
din nou aproape de colegii lui ºi sã mai dea o mânã de ajutor pentru vindecarea aruncãtoarelor.

Acurateþe, precizie ºi rapiditate
ªtie când pleacã

A fost prezent din prima zi a tragerilor. A suportat la fel ca ºi artileriºtii ploaia ºi cãldura din timpul zilei ºi frigul din timpul
nopþii. Este un medic fericit. Nu a avut nici un pacient. Încã din
cazarmã a desfãºurat o activitate de prevenþie, care a dat rezultate. Se simte bine lângã „posibilii lui pacienþi”. Viaþa lângã ei e
liniºtitã, nu ca într-un spital unde sunt pacienþi ºi e agitaþie. Este
alãturi de oameni. Trãieºte cu ei. Sunt ca o familie. Timp de trei
sãptãmâni, a fost în Cheile Râºnoavei cu militarii companiei
cercetare a Brigãzii 2 Vânãtori de Munte. Nu l-a obligat nimeni.
A ales el sã meargã. Vãzându-l, cei de la cercetare, au zâmbit.
Dar, când doctorul a fãcut cãþãrare ºi rapel la fel ca ei, au strigat
cu toþii „A înnebunit lupul”. Iar atunci, când nu are pacienþi, se
dãruieºte pasiunii sale, fotografia.

Funcþioneazã legãtura. Trage bateria.
Îi vedem, atât în cazarmã, cât ºi în poligoane ducând în spate
imensele bobine de cabluri. Traverseazã cursuri de apã sau urcã
pe poteci de munte numai de ei ºtiute, având clar misiunea sã
realizeze legãtura telefonicã între punctele de comandã obser-

De câte ori trebuie sã ne deplasãm cu un mijloc de transport
militar ne încredinþãm propria siguranþã în mâna conducãtorului
auto. ªoferii nu au avut viaþã uºoarã ºi nici nu vor avea. Întotdeauna apare câte ceva la tehnica pe care o exploateazã, ºi trebuie sã o repare. Fruntaºul Ioan Nicuºor STAN tocmai terminã
de strâns piuliþele de la roata Aroului pe care îl conduce. A fãcut
armata la jandarmi. Însã, nevoia unui loc de muncã l-a adus de
la Slatina, la Braºov. Nu numai asta, ci ºi pasiunea pentru
mecanicã ºi armatã. Aºa cã, de la 3 ianuarie 2005, s-a angajat la
aceastã unitate. Are categoriile de conducãtor auto A, B, C, D ºi
E. I-au dat în primire un autoturism de teren. ªtie când pleacã,
însã nu ºtie când se întoarce. ªi, atunci când ajunge cu maºina la
parcul auto, trece la întreþinerea ºi alimentarea ei. Oricând poate
suna telefonul ºi trebuie sã iasã în cursã. La munte, conducerea
unei maºini nu e la fel ca la câmpie, de unde a venit. În dreapta
are stânca, iar în stânga, prãpastia. Din punctul lui de vedere, un
bun ºofer trebuie sã ºtie codul rutier, sã respecte prevederile
legale, chiar dacã conduce o maºinã militarã ºi sã ºtie ºi
mecanicã pentru cã, dacã rãmâi în drum, trebuie sã ºtii ce sã faci.
De când a venit la artileria de munte, a participat la toate activitãþile. A fost în permanentã miºcare. Avea ºansa unei vieþi
liniºtite acolo, la el, în Oltenia. A terminat liceul cu bacalaureat
ºi o ºcoalã post licealã de tehnicieni control produse alimentare.
A renunþat sã verifice calitatea parizerului din galantare ºi a ales
viaþa asprã de om al muntelui, unde vrea sã rãmânã. Pentru anul
viitor ºi-a propus sã urmeze o ºcoalã militarã de subofiþeri pe filierã indirectã, arma auto.
Atracþia volanului îºi spune din plin cuvântul.

Un “doctor” pentru aruncãtoare

vare ºi poziþiile de tragere. ªi, asta o fac, indiferent de condiþiile
climaterice ºi de anotimp. Caporalul Sabin MERET este încadrat
la comanda bateriei 3 aruncãtoare ca radiotelefonist. Nu este la
primul exerciþiu cu trageri de luptã. De unsprezece ani, de când
se aflã la acest divizion de artilerie munte, a trecut pe la toate
bateriile. Cu acesta a fost la zeci de activitãþi. Cunoaºte foarte
bine rolul ºi importanþa pe care o au transmisiunile la artilerie.
ªtie cã orice comandã transmisã sau recepþionatã greºit poate
produce evenimente grave. A realizat legãtura fir ºi radio a
bateriei cu punctul de comandã al divizionului, ajutat de cãtre
militarii de la bateria de stat major. Are o mânã pe receptor ºi una
pe carnetul de transmisionist, gata de a efectua transmisia unei

O vorbã din bãtrâni spune cã “fierul este fier” ºi cã “te lasã
atunci când te aºtepþi
mai puþin”. Artileriºtii
din bateria a 3-a au
ºansa sã se convingã ºi
ei de aceastã zicalã.
Unul dintre aruncãtoare, proaspãt adus
de la reparat, are probleme la afet. Este
solicitatã intervenþia
armurierului. Maistrul
militar cls. a II-a
Mihai PAISA este un
veritabil doctor pentru
aruncãtoare.
ªi-a
câºtigat acest renume
de-a lungul celor cincisprezece ani de
meserie. A venit la
acest divizion în anul
1990. A avut de-a face cu obuzierul Skoda, de 100 mm, cu tunul

Timp de un an a fost servant, apoi a trebuit sã schimbe specialitatea. A devenit “calculatorul” bateriei a 3-a. Nu a fost uºor.
A fi “calculator” la artilerie înseamnã cã eºti, de fapt, unul dintre
cei mai buni militari, la fel cum este ºi soldatul Alin BURCIU.
Selecþia ºi instruirea sunt foarte riguroase. Aplecat asupra aparatului de conducere a focului, reporteazã pe planºeta acestuia dispozitivul de luptã al bateriei. Lucreazã cu atenþie ºi acurateþe.

Totul e fãcut cu precizie matematicã. Are alãturi de el creioane
bine ascuþite ºi radiere, dar ºi o ºurubelniþã, plus o batistã. Sunt
mijloace ce îl ajutã în exploatarea ºi întreþinerea aparatului de
conducere a focului, care trebuie sã funcþioneze ireproºabil. Este
ataºat de acest aparat artileristic. Sub îndrumarea comandantului
de baterie, zilnic, a fãcut ºi face zeci de exerciþii. Este la a doua
tragere. A avut posibilitatea sã demonstreze cã ºtie sã lucreze.
Continuã sã reporteze pe aparat mãsurile de siguranþã în bãtaie ºi
în direcþie. Totul e fãcut corect, cu precizie ºi rapiditate, la fel ca
ºi coordonatele poziþiei de tragere ºi ale punctului de observare.
Sunt trecute ºi obiectivele. Mai
face o ultimã verificare. Totul e în
regulã. De modul cum a lucrat,
depinde precizia tragerii. Este gata
ca, în orice moment, când va primi
comanda, sã scoatã de pe aparat
distanþa topograficã ºi modificarea
de derivã. Priveºte spre cer; chiar
dacã este frumos, îºi ia mãsurile de
protejare a aparatului. Verificã
mantaua de ploaie. O împãtureºte
ºi o aºazã în apropiere. E gata sã o
îmbrace ºi sã acopere ºi aparatul
ºi, nu numai, sã execute ºi misiunea primitã. Atunci când i se cere,
îi ajutã ºi pe cei de la aruncãtoare.
Însã, nu îi lasã pe aceºtia sã se
atingã de cutia lui. Nu oricui îi este
dat sã fie “calculator”.
Maior
Gabriel PÃTRAªCU
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Armata britanicã vrea sã ºi-i
apropie pe fiii Allah

Pot mânca halal, pot sã îºi facã rugãciunile. Armata britanicã creºte numãrul
iniþiativelor pentru înlesnirea practicãrii
credinþei de cãtre tinerii musulmani.

Dacã nu le poate câºtiga inimile, armata britanicã
încearcã sã recâºtige sufletele tinerilor musulmani. La
aceastã datã, nu sunt decât 300 de militari din aceastã
etnie care servesc sub Union Jack, dintr-un total de
210.000 de bãrbaþi, din toate specialitãþile militare.
Pentru a atrage noi recruþi, precizeazã sãptãmânalul
francez “L’ Express”, Ministerul Apãrãrii britanic îºi
înmulþeºte mãsurile care au în vedere înlesnirile pentru practicarea islamului de cãtre soldaþii Majestãþii
Sale. Cei care doresc, pot obþine feluri de mâncare
halal sau pot sã îºi facã rugãciunile. A fost autorizat ºi
portul bãrbii, cu condiþia ca aceasta sã fie scurtã. În
sfârºit, dupã exemplul autoritãþilor franceze, armata a decis sã
integreze imami, alãturi de preoþii creºtini.

O armatã care trebuie sã reflecte societatea în diversitatea sa culturalã, religioasã ºi etnicã
Aceasta va fi de ajuns? Tinerii recruþi musulmani sunt adesea descurajaþi de cãtre practicile cãprãreºti, care sunt curente în
armatã. Rãzboiul din Irak a provocat, de asemenea, puternice
resentimente. O evoluþie în profunzime, se recunoaºte la Ministerul Apãrãrii, “se va face în ani buni”. Reprezentanþii comunitãþii musulmane au primit, totuºi, destul de bine ultimele

reforme. “Tinerii musulmani care se angajeazã, pot prectica fãrã
probleme islamul, de acum înainte, deoarece credinþa lor nu este
un pericol”, explicã Khurshid Drabu, consilier pentru probleme
musulmane la Ministerul Apãrãrii.
În afara cazului musulmanilor, autoritãþile britanice vor o
armatã care sã fie “respectatã ºi sã fie vãzutã ca o reflectare a
societãþii în diversitatea sa culturalã, religioasã ºi etnicã”. Au
fost luate, de asemenea, mãsuri pentru a favoriza practicile religioase ale hinduºilor, ºikhiºilor sau a budiºtilor. Altele se
adreseazã minoritãþilor sexuale. Marina urmeazã sã adopte, de
asemenea, un program ce urmeazã sã supravegheze condiþiile de
angajare ºi de lucru a pederaºtilor ºi a lesbienelor.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE

Aqaba ºi Eliat - douã importante obiective
strategice ºi comerciale

Porturile învecinate Aqaba ºi Eilat, unde a fost comis un atac cu rachetã, sunt staþiuni balneare
binecunoscute, dar ºi unicele ieºiri ale Iordaniei ºi respectiv Israelului la Marea Roºie.
Situatã în extremul nordic al Mãrii Roºii, aceastã zonã reprezintã, încã din antichitate, un loc
strategic de trecere, favorabil schimburilor comerciale. Eilat, cucerit de Israel în 1948, a fost înzestrat
cu instalaþii militare ºi comerciale. Portul gãzduieºte flota de rãzboi israelianã, iar prin el trece o conductã prin care petrolul adus în portul de la Marea Roºie este transferat la rafinãriiile de la Haifa.
Aqaba a fost un important centru de tranzit comercial în timpul rãzboiului din Liban ºi al conflictului dintre Irak ºi Iran. Localitatea a fost declaratã zonã de tranzit în 2001. Cele douã oraºe au o populaþie de 50.000, respectiv 75.000 de locuitori. Ambele au aeroport ºi se aflã în centrul unei vaste
zone balneare de la frontiera dintre Egipt, Israel ºi Iordania. (D. A.)

“Peace Mision 2005”
Rusia ºi China au dat sâmbãtã, 19
august, semnalul pentru începerea primelor
aplicaþii militare comune denumite “Peace
Mision 2005”. Acþiunile s-au desfãºurat pe
durata a opt zile, fiind implicaþi aproximativ
10.000 de militari (3.000 ruºi ºi 7.000
chinezi). Scopul acestei acþiuni comune
“Peace Mision 2005” este de a îmbunãtãþi
capacitatea celor douã state de a lupta
împotriva terorismului internaþional, a
extremismului ºi separatismului teritorial.
Acþiunile propriu-zise au început în estul
extrem al Rusiei, la Vladivostok, urmând un
curs progresiv spre Marea Galbenã, ulterior
spre peninsula Jiaodong, în estul Chinei. În
cadrul acestor etape trupele chineze ºi cele
ruseºti au eliminat bande de insurgenþi,
folosind în acest scop navele de luptã ºi o
gamã largã de avioane (de vânãtoare,
recunoaºtere, bombardament). Potrivit unor
relatãri ale cotidianului “Kommersant”, scenariul ipotetic cuprinde acþiuni desfãºurate
de aproximativ100.000 de ipotetici teroriºti
ºi extremiºti dintr-un alt stat – ipotetic – ce
înfometeazã cei 10.000 de militari ruºi ºi
chinezi. Efectivele celor douã state
“primesc” acceptul ONU pentru a-i distruge
pe teroriºti, utilizând în acest scop forþele
navale ºi aeriene. În tot acest scenariu,
forþele aeriene au folosit avioane de tip
Suhoi SU-27, Tupolev TU 95 MS ºi TU 22

M-3 ce au lansat bombe ºi rachete de
croazierã. Totodatã, au fost folosite trupe de
desant paraºutare ºi unitãþi speciale de intervenþie, trupe paramilitare care au intervenit
“prompt” pentru a “anihila” teroriºtii la sol.
Pe timpul acestor acþiuni combinate,
geniºtii au intervenit “eliminând” pericolul
exploziilor plãnuite de “teroriºti”. Au fost,
de asemenea, angrenate în aceste acþiuni,
submarine nucleare ºi utilizatã tehnologie
antisubmarin. Potrivit aceluiaºi cotidian,
preºedintele Rusiei declara, cu câteva zile în
urmã cã “nu exclude posibilitatea de a folosi
arme de înaltã precizie” împotriva
teroriºtilor. Rusia a testat de curând noile
rachete de croazierã care ar putea fi utilizate
eficient ca mijloace de luptã antiteroristã.
“Peace Mision 2005” este ºi un foarte
bun prilej pentru Rusia de a încheia contracte noi ºi profitabile cu China, þarã care,
potrivit cotidianului amintit a asigurat
(“aceastã campanie publicitarã”) mediatizarea evenimentului ºi care doreºte sã vadã
“la lucru” noile arme ruseºti. Pe de altã
parte, Moscova doreºte sã convingã Beijingul sã cumpere noile tipuri de armament ºi
mijloace prezentate. Oficialii ruºi ºi chinezi
afirmã cã prin desfãºurarea acestor exerciþii
comune, încrederea reciprocã ºi relaþiile
bilaterale între cele douã state vor creºte
exponenþial.
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Autoritãþile
britanice au redus
nivelul ameninþãrii
teroriste
Nivelul oficial al ameninþãrii teroriste a fost redus în secret de
autoritãþile britanice de la cel maxim, instituit dupã atentatele din
7 iulie din Londra, la nivelul imediat urmãtor, informeazã The
Sunday Telegraph în ediþia electronicã. Decizia a fost luatã joi, 18
august, de cãtre Centrul Comun pentru Analizã a Terorismului
(JTAC), un organism guvernamental care depinde de MI5, serviciul pentru informaþii interne.
Nivelul alertei teroriste a fost redus de la "critic" sau nivelul
1 - cel mai ridicat - la "general sever" sau nivelul 2G, deoarece
serviciile specializate nu deþin informaþii referitoare la atacuri
terorise iminente. Deºi nivelul ameninþãrii teroriste a fost
coborât, cel al alertei, decretat în paralel ºi decis tot de acest centru, a rãmas neschimbat. Alerta se referã la modul în care
clãdirile ºi sistemele de transport sunt pãzite ºi reglementeazã
prerogativele ºi resursele poliþiei.
Coborârea nivelului a fost decisã în pofida avertismentelor
ºefului Poliþiei Metropolitane, Sir Ian Blair, conform cãruia alte
atacuri sunt oricând posibile. Patrick Mercer, reprezentantul
conservatorilor pe probleme de securitate internã, a criticat cã
autoritãþile au þinut secretã aceastã informaþie ºi cã nu au informat publicul despre reevaluarea pericolelor.
Un purtãtor de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat cã
“face parte din politica Guvernului sã nu comenteze asupra
nivelului ameninþãrilor dintr-o varietate de motive, inclusiv de
securitate. Vor fi fãcute publice doar dacã este nevoie ca publicul
sã ia anumite mãsuri”, a precizat oficialul.
JTAC, care este independent de ministere, are în alcãtuirea
sa oficiali de rang înalt din cadrul tututor serviciilor de informaþii. ªeful organismului, al cãrui nume nu poate fi dat publicitãþii, rãspunde direct în faþa directorului general al MI5. (D.A.)

Puºti de asalt la standarde NATO
Proiectul de realizare a unei puºti de asalt româneºti, cal. 5,56 mm a fost încheiat. Dupã trei ani de
încercãri, Academia Tehnicã Militarã din Bucureºti ºi Uzina Mecanicã Sadu, au realizat o puºcã de asalt
perfect compatibilã cu standardele NATO. Muniþia pentru acest tip de puºcã – standard NATO cal. 5,56
mm – este deja produsã de industria româneascã de apãrare. Puºca de asalt realizatã de cele douã instituþii nu mai are nici o legãturã cu pistolul mitralierã model AK-47. Noua realizare rãspunde cerinþelor
actuale ale câmpului de luptã modern, are o distanþã max. 3.000 m, efect omorâtor pânã la 1600 m,
cadenþa de tragere 700 de lovituri pe minut, superioarã, p.m.cal.7,62 m, caracteristice tehnico-tactice o
recomandã deja ca o rivalã în rândul celor mai bune arme de infanterie.

S -3
300- PMU2 FAVORIT
China a devenit primul cumpãrãtor al complexului de rachete antiaeriene „FAVORIT”, în
urma finalizãrii contractului încheiat anul trecut cu
firma Rosoboronexport din Rusia. Aceastã achiziþie a fost posibilã dupã prezentarea în 2001 a
complexului de rachete antiaeriene (ADMS) în
cadrul unui târg internaþional de armament.
Complexul antiaerian „FAVORIT” – autopropulsat – contractat cuprinde un punct de
comandã mobil (83M6E2), opt baterii de rachete
(90Zh6E2), un lot de rachete dirijate
(48N6E2) ºi echipamentele de suport
tehnic necesare. Livrarea acestui complex
se va face pe durata a doi ani. La rândul
sãu, punctul de comandã cuprinde punctul
de conducere ºi dirijare (54K6E2), radar
(bandã S) (64N6E2), cu posibilitãþi de
descoperire a þintelor aflate la 300 km.
Fiecare baterie de tragere (lansare) include
o instalaþie radar de descoperire ºi dirijare
radar cu operare în bandã X, o alta de
interceptare a þintelor în altitudine – pentru prima datã aflate la export – ºi 8 lansatoare
5P85SE pe ºasiu MAZ 8x8 cu câte patru rachete
fiecare.
Acestea reprezintã în total 64 lansatoare cu 256
rachete transportate în containere lansatoare, plus
alte 41 de rachete 48 N6E2 (ca rezervã).
Punctul de conducere – dirijare (luptã) poate
conduce ºi opera sistemele S-300PMU ºi
S-300PMU1 achiziþionate anterior de Beijing.
Sistemul FAVORIT poate intercepta þinte
aeriene aflate la peste 200 km, þinte balistice la

peste 40 km ºi aparate de zbor „uºoare” la distanþe
cuprinse între 28-38 km. Poate identifica ºi combate tipuri de aparate aflate în zbor la altitudini
cuprinse între 10 m ºi 27 km, mai mult, poate
angaja simultan 36 þinte ºi dirija, totodatã, alte 72
rachete. Este cel de-al patrulea contract fãcut de
Beijing care cuprinde variante ale sistemului S-300
PMU.
Primul dintre acestea, din 1993, a cuprins douã
batalioane de rachete AA sau 32 lansatoare autopropulsate, plus douã loturi rezervã de rachete tip
AA, 5V55R dotate cu focos antiradar.
În 1994, un nou contract face posibilã achiziþionarea a încã 4 sisteme S-300 PMU 1 încadrate
în 4 batalioane sau 32 lansatoare – autopropulsate
ºi 196 rachete tip 46 N6E.

Un al treilea contract încheiat în august, anul
trecut, a completat forþa de rãspuns AA cu încã un
sistem AA S-300 PMU 1 ce cuprinde 4 batalioane
x 32 lansatoare autopropulsate, plus 198 rachete
tip 48N6E.
Sistemul FAVORIT a comportat unele modificãri în „soft”-ul de dirijare pentru rachete de tip
5V55R.
Paginã realizatã de
maior Emanuel BÃRBULESCU
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Un adevãrat artilerist de munte trebuie sã iubeascã muntele
Interviu cu comandantul Divizionului 206 Artilerie Munte, domnul locotenent-cc olonel Constantin VLAD
— Domnule locotenent-colonel, ce activitãþi a
desfãºurat Divizionul 206 Artilerie Munte în perioada
08-12.08.2005?
— În aceastã perioadã au fost organizate ºi s-au
desfãºurat exerciþii tactice cu trageri de luptã cu bateriile 1,
2 ºi 3 aruncãtoare. Aceste exerciþii tactice au avut trei etape.
O primã etapã a constat în creºterea operaþionalã a fiecãrei
structuri ºi s-a desfãºurat în cazarmã. Ne-am axat mai mult
pe probleme de creºtere gradualã ºi completare a structurilor celor trei baterii. În etapa a doua, bateriile au primit
misiunea de a executa deplasarea dintr-un raion de dispunere (raionul de dispunere a fost considerat cazarma
unitãþii), efectuând un marº pe roþi, pe o distanþã de aproape
o sutã de kilometri, în vederea ocupãrii unui dispozitiv de
luptã ºi de a întãri sprijinul direct cu foc al unui batalion de
vânãtori de munte. Marºul s-a executat pe itinerariul
cazarmã-poligonul Grohotiº, sub comanda fiecãrui comandant de baterie. La sosirea în poligon, fiecare subunitate a
trecut la executarea lucrului, înainte de ocuparea poziþiilor
de tragere ºi dupã ocuparea acestora. În cele douã etape
enunþate anterior, subunitãþile au realizat, la parametrii pe
care i-am proiectat, toate activitãþile aflate în lista cu obiective, listã care a fost întocmitã pe timpul pregãtirii acestor
exerciþii tactice, de cãtre statul major al unitãþii. În a treia
etapã, respectiv, etapa de dinamicã, subunitãþile au trecut la
executarea misiunilor de foc, primite. Aceste misiuni specifice au debutat cu un ciocan de foc pe personal ºi mijloace
de foc adãpostite, ulterior, un ciocan de foc de trecere pe
puncte de comandã ºi baterii de artilerie. În dinamicã s-a
mai executat ºi sprijinul de foc la cererea comandantului de
batalion. Toate aceste activitãþi s-au desfãºurat într-o ordine
cronologicã ºi ele au fost în marea lor majoritate îndeplinite
în condiþii foarte bune. Rãmâne ca, la încheierea acestei
activitãþi ºi la bilanþ, sã stabilim mai în detaliu ºi neajunsurile care au existat, pentru cã au fost ºi dintre acestea.
Vom scoate în evidenþã, atât aspectele pozitive, cât ºi cele
negative. Vom trage concluziile de rigoare, astfel ca, pe
baza lecþiilor învãþate, sã ne putem pregãti în continuare.
— Aþi fãcut referiri ºi la neajunsuri. Cu ce probleme
v-aþi confruntat pe durata acestei activitãþi?
— Înainte de a vorbi despre aceste probleme cu care
ne-am confruntat, aº dori sã remarc un lucru. Un adevãrat
artilerist de munte trebuie sã iubeascã muntele. Nu numai sã
îl iubeascã, ci sã-l ºi înþeleagã, sã îi fie aproape. Sã îi fie prieten ºi nu duºman. A înþelege muntele înseamnã a înþelege
fenomenele ºi modul cum se desfãºoarã activitãþile în
munte, care sunt diferite de alte zone, precum cele de la ºes,
câmpie sau litoral. Dupã cum se ºtie, muntele leagã oameni,
leagã prieteni. Tocmai din acest motiv, poate cã vi s-au
pãrut mai altfel relaþiile interumane dintre membri personalului care încadreazã divizionul. Aceste relaþii interumane
sunt date de asprimea mediului în care ne desfãºurãm activitãþile. E firesc sã întâmpinãm o serie de greutãþi în executarea misiunilor. Greutãþile întâmpinate (ºi, mã refer la
cele care au ieºit în evidenþã) au fost datorate condiþiilor
atmosferice. Nu ne putem pune cu Dumnezeu. Trebuie sã
înþelegem natura. Ne adaptãm vicisitudinilor ei. Am început
aceste activitãþi pe o ploaie torenþialã ºi am încheiat-o pe un

soare superb. Este clar cã muntele a þinut cu noi. ªi, de
aceastã datã, ne-a fost prieten. O altã problemã cu care
ne-am mai confruntat este locul de desfãºurare a tragerilor.
Acest poligon pe care îl avem în primire este unul temporar.
Repet: este un poligon temporar. De aceea ne confruntãm cu
probleme pe timpul executãrii tragerilor. Terenul este concesionat de cãtre administraþia localã, pentru pãºunat,
diferitelor persoane particulare. Aºa cã, pentru a desfãºura
activitãþile propuse, a trebuit sã le adaptãm, în funcþie de
activitãþile pe care le desfãºoarã aceºti cetãþeni.
— Muniþia folositã?
— Muniþia folositã, bombele explozive, bombe de iluminare. Acest tip de muniþie este cu prioritate la trageri. Am
avut probleme cu ea. Avem trei bombe explozive neexplodate ºi o bombã de iluminare care nu a funcþionat. Am luat
mãsuri de marcare a locurilor unde au cãzut în vederea
asanãrii poligonului, conform prevederilor legale.
— Recent, divizionul a fost dotat cu un alt tip de
tehnicã. Avantajeazã sau nu acest tip de tehnicã ducerea
acþiunilor de luptã de cãtre divizion?
— Aici, trebuie privitã mai complex dotarea divizionului

cu armament de artilerie. Noi înþelegem foarte bine cã acest
armament de artilerie, respectiv aruncãtorul calibrul 120
mm, este un armament de tranziþie pentru noi, pânã la
dotarea, probabil, cu obuzierul calibrul 105 mm. Din punct
de vedere al posibilitãþilor acestui material de artilerie,
coroborat cu misiunile pe care trebuie sã le îndeplineascã un
divizion de artilerie de munte, nu putem spune cã ne satisface, pentru cã aruncãtorul este un armament de artilerie
care se aflã în dotarea batalioanelor de vânãtori de munte.
Un divizion de artilerie ar trebui sã fie dotat cu un material
de artilerie cu bãtaie mare, pentru a avea posibilitatea sã
facã o manevrã de forþe eficientã ºi sã intervinã cu sprijin de
foc în principalele momente ale luptei la nivelul unei
brigãzi de vânãtori de munte. Înainte de a avea în dotare
aruncãtoarele, am avut tunuri de munte calibrul 76 mm. Din
punctul meu de vedere, cred cã mai bune erau tunurile,
deoarece aveau o bãtaie mult mai mare decât aruncãtoarele.
Cumva, ar fi acoperit un sector al þintelor care este destinat
divizionului de artilerie. În acest moment, cu acest material
de artilerie, noi ne suprapunem cu sectorul þintelor, de la

artileria din organica batalioanelor de vânãtori de munte.
De aceea, dacã aþi observat, temele exerciþiilor tactice au
constat în întãrirea sprijinului cu foc al unui batalion de
vânãtori de munte. ªi aºa lucrãm.
— Pentru prima oarã aþi experimentat un nou sistem
de observare, conectare ºi conducere a tragerii. În ce constã ºi ce aduce nou acesta?
— Studiind ºi aplicând regulamentul de luptã al
divizionului, proiect editat de ªcoala de Aplicaþie pentru
Artilerie, am experimentat, în cadrul acestor exerciþii tactice, acest sistem de observare ºi conducere a focului.
Comandantul de baterie se aflã de aceastã datã în raionul
poziþiei de tragere a bateriei. A dispãrut plutonul comandã.
Toatã munca lui o fac observatorii din cadrul punctelor de
observare mobilã. Ei sunt aceia care observã, identificã,
determinã poziþia þintei ºi corecteazã focul. S-a realizat o
economie importantã de forþã umanã, dar nu ºi de tehnicã.
Deocamdatã, noi avem structura. Încercãm sã lucrãm cu
aceasta. Dar tehnica necesarã nu o avem. În momentul în
care vom fi dotaþi cu tehnica necesarã, respectiv: telemetru
cu laser, G.P.S., camerã video, camerã termicã ºi lunetã de
observare, toate înglobate ºi cu un calculator – toate acestea
fiind integrate într-un sistem centralizat de cumulare a
informaþiilor ºi în sistemul centralizat de conducere a focului – atunci totul va deveni foarte simplu.
— Cum apreciaþi rezultatele exerciþiilor tactice cu
trageri de luptã desfãºurate de cãtre cele trei baterii?
— Suntem de-abia la sfârºitul activitãþii. Bilanþul îl vom
face odatã ajunºi în cazarmã. Cu siguranþã, va fi unul
amplu, pentru fiecare subunitate în parte. Trebuie însã sã
avem ºi timpul necesar pentru a analiza la rece ºi a trage
concluziile ºi învãþãmintele necesare. Ca o concluzie generalã, pot spune cã saltul este evident. De la ultimele exerciþii
cu secþiile de tragere ºi acum cu bateriile, randamentul a
crescut. Au fost ºi stângãcii. Nu pot sã le spun erori. Este
bine cã ele au fost sesizate la timp. Au fost înþelese de cãtre
fiecare comandant pe treapta lui ierarhicã ºi corectate la
timp. Din punct de vedere al misiunilor de foc, marea
majoritate au fost îndeplinite cu foarte bine. Însã nu toate.
Mai avem de muncit.
— Existã ºi loc de mai bine?
— Bineînþeles. Însã, pentru aceasta, trebuie sã menþinem
ºi sã continuãm ceea ce am obþinut pânã acum, pentru a
putea deveni acei profesioniºti pe care te poþi baza oricând.
— Care vor fi activitãþile divizionului în viitor?
— În viitorul apropiat, la jumãtatea lunii octombrie a
acestui an, unitatea va participa la o evaluare parþialã a
operaþionalizãrii ei acþionale. Aceasta se va desfãºura în
cadrul unui exerciþiu tactic fãrã trageri de luptã, organizat ºi
condus de cãtre comandamentul Brigãzii 2 Vânãtori de
Munte. Exerciþiul îl vom desfãºura în complex, cu Batalionul 33 Vânãtori de Munte. Sperãm ca, la aceastã evaluare
parþialã, sã demonstrãm cã am parcurs etapele de pregãtire
din planul cu principalele activitãþi ºi cã ne-am atins obiectivele care au fost planificate la începutul anului în planul
de operaþionalizare acþional.
Maior
Gabriel PÃTRAªCU

Responsabilitatea ºi rãspunderea autoritãþii
Din punct de vedere organizaþional,
autoritatea înseamnã dreptul unui conducãtor
de a lua decizii ºi de a solicita subordonaþilor
sã se supunã acestora, în vederea realizãrii
scopurilor organizaþionale. Autoritatea unui
conducãtor se referã la dreptul acestuia de:
a lua decizii în sfera propriului domeniu
de activitate ºi competenþã;
a formula sarcini subordonaþilor;
a solicita realizarea unor performanþe
satisfãcãtoare din partea subordonaþilor.
Aceastã autoritate a unui conducãtor „de a
decide ºi ordona” este consideratã formalã,
întrucât ea îi este conferitã acestuia în virtutea
funcþiei (poziþiei) pe care o ocupã în structura
ierarhicã a organizaþiei. Autoritatea formalã
este asociatã funcþiei pe care o deþine o persoanã în ierarhia autoritarã a organizaþiei ºi nu
persoanei ca atare. Tocmai de aceea acest tip
de autoritate implicã ºi un anumit grad de consimþãmânt sau de acceptare din partea subordonaþilor. Iar procesul prin care o persoanã
consimte sã fie condusã, respectiv influenþatã
comportamental, prin deciziile luate de alþii se
numeºte legitimitate. Autoritatea formalã

implicã deci un anumit grad de legitimitate
sau acceptare a acesteia din partea celor
conduºi. De aceea, este de presupus cã ori de
câte ori un individ se integreazã într-o organizaþie, el va accepta ºi se va conforma, cel
puþin într-o anumitã mãsurã, structurii
autoritare a acesteia. Altfel spus „alãturându-se organizaþiei, (angajatul) acceptã o
relaþie de autoritate, respectiv consimte ca, în
cadrul unor limite (definite, atât explicit, cât
ºi implicit prin termenii contractului de angajare) sã accepte ordinele ºi instrucþiunile date
de organizaþie ca premise ale comportamentului sãu”. Autoritatea de acest tip mai este
numitã ºi „putere instituþionalizatã”, respectiv
„puterea a cãrei exercitare este guvernatã de
normele ºi statusurile organizaþiilor. Aceste
norme ºi statusuri specificã cine poate avea
autoritatea, câtã autoritate este asociatã
diferitelor statusuri ºi condiþiile în care autoritatea poate fi exercitatã”. Considerând aceastã
semnificaþie a autoritãþii formale sau „puterii
instituþionalizate” este necesar sã înþelegem
cum se diferenþiazã ea de conceptul propriuzis de putere.

Puterea reprezintã capacitatea unui conducãtor de a controla ºi influenþa comportamentul altora chiar împotriva voinþei acestora.
Dacã autoritatea presupune un anumit grad de
consimþãmânt al celor conduºi faþã de deciziile luate de conducãtor, puterea se poate dispensa de aceastã condiþie ºi poate fi impusã
prin diferite mijloace coercitive. Astfel, puterea unui conducãtor poate fi exercitatã prin
manipularea strictã a unui sistem de recompense ºi sancþiuni care ar avea menirea de a
controla comportamentul subordonaþilor în
sensul celor dorite de conducãtor. Este însã
evident cã o conducere bazatã exclusiv pe
putere va determina consecinþe nefaste din
punct de vedere al eficienþei organizaþionale.
Este foarte probabil ca persoanele supuse unui
astfel de sistem de exercitare a puterii sã-ºi
dezvolte propriile strategii de autoprotejare,
cum ar fi: diferite forme de sabotaj a conducãtorului, limitarea deliberatã a standardelor de
productivitate, revolta deschisã sau chiar
pãrãsirea organizaþiei de cei care nu pot fi
constrânºi prin aplicarea exclusivã a unor astfel de mijloace. Mai ales cã în societatea mo-

dernã asistãm la o reducere substanþialã a
dependenþei individului, atât faþã de organizaþie, cât ºi faþã de un anume tip de activitate,
paralel cu creºterea alternativelor de recalificare ºi a oportunitãþilor de angajare în noi
locuri de muncã.
Tocmai de aceea se considerã cã, pentru
asigurarea stabilitãþii ºi eficienþei unei organizaþii, este foarte important ca autoritatea ºi
puterea sã se afle într-un raport de egalitate.
Un conducãtor care are autoritatea (dreptul)
de a lua decizii ºi de a da ordine subalternilor,
dar care nu are puterea (mijloacele) de a le
impune va fi la fel de ineficient ca ºi acela
care va dispune de puterea sau capacitatea de
a constrânge oamenii sã facã ceva, dar este
lipsit de autoritate. Aceastã cerinþã de a investi
o persoanã sau o poziþie anume din ierarhia
autoritarã a unei organizaþii cu aproximativ
acelaºi grad de putere ºi autoritate reprezintã o
condiþie a ceea ce se mai poate numi „putere
legitimã” sau „autoritate de lucru”. Despre
tipurile de autoritate, într-un numãr viitor.
Locotenent-colonel
Petre MARINESCU
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Botezul focului
„Cu cât va curge mai multã sudoare pe terenul de
instrucþie, cu atât va curge mai puþin sânge pe câmpul de
luptã. Aºa sunã o zicalã militarã din secolul al XVIII-lea. Am
avut posibilitatea ca recent sã vãd curgând aceastã sudoare
pe frunþile artileriºtilor de munte. Ei fac ceea ce trebuie sã
facã, adicã instrucþie. Iar, aceasta este fãcutã ca la carte.

“Porniþi motoarele!”

Cobor în gara Braºov, amestecându-mã printre turiºtii grãbiþi ºi
gãlãgioºi, care au în spate imense rucsacuri. Îi privesc ºi îi compar
cu un melc care îºi ia casa cu el. Sunt în vacanþã ºi acum profitã de
timpul frumos pe care îl au la dispoziþie, de a pleca în drumeþie pe
munte. Mã îndrept cãtre biroul de informaþii, locul de întâlnire cu
locotenentul Bogdan HUMINUC, ofiþerul cu relaþiile publice al
Divizionului 206 Artilerie Munte. Ofiþerul este punctual. Împreunã,
ne îmbarcãm într-un autoturism, având ca destinaþie cazarma artileriºtilor. Pe scurt, O.R.P.-ul mã informeazã asupra activitãþilor pe
care militarii divizionului de artilerie le-au executat pânã în prezent.
Începând cu data de 08.08.2005, s-au organizat ºi desfãºurat exerciþii tactice cu trageri de luptã cu bateriile 1, 2 ºi 3, aruncãtoare, în
poligonul Grohotiº. La momentul începerii documentãrii mele,
bateria 1 terminase tragerile, bateria a 2-a se afla ºi ea la finalizare,
urmând ca bateriei a 3-a sã îi vinã rândul la tragere. Ajungem la
poarta unitãþii care are marcat pe ea în dimensiuni mari semnul
vânãtorilor de munte – frunza de brad. La punctul de control al
unitãþii sunt interpelat cu hotãrâre de un maistru militar clasa a V-a.
Mã holbez la ofiþerul de serviciu ºi nu îmi vine sã cred ceea ce vãd.
În faþa
m e a ,
având pe
cap
o
beretã de
culoare
v e r d e
închis, în
picioare,
bocanci
de vânãtor
de
munte, iar
la centurã
un ditamai toc de pistol se aflã o domniºoarã, minionã, cu trãsãturi
adolescentine, hotãrâtã sã îºi facã treaba. ªi o face. Dupã ce anunþã
ofiþerul de serviciu al unitãþii ºi primeºte aprobare îmi permite sã
pãtrund în unitate. Odatã trecut prin furcile caudine, împreunã cu
O.R.P.-ul ne îndreptãm spre platoul de adunare. Aici sunt aliniate
ºase autovehicule, fiecare având împerecheat câte un aruncãtor calibrul 120 mm. În faþa maºinilor, pe piese ºi secþii este adunatã
întreaga baterie a 3-a.
Comandantul de baterie, cãpitanul Sandu DUMITRESCU fãcea
ultimele precizãri subordonaþilor sãi. Conform scenariului tactic,
bateria a 3-a aruncãtoare, aflatã într-un raion de dispunere, a primit
misiunea sã întãreascã sprijinul direct cu foc al unui batalion de
vânãtori de munte, în vederea ocupãrii dispozitivului de luptã ordonat. Bateria va executa un marº de aproximativ 75 km pe itinerarul
Braºov – Sãcele – poligonul Grohotiº. În ordinul de deplasare, cãpitanul DUMITRESCU stipuleazã cine sunt ºefii de maºini, viteza de
deplasare, intervalele între autovehicule, modul de þinere a legãturii,
locul haltei mici, itinerarul de deplasare. ªi, nu în ultimul rând, sunt
precizate mãsurile de siguranþã ce trebuie luate pe timpul deplasãrii.
Marºul se va executa într-un cadru tactic ºi orice surprizã este posibilã. Sunt orele 10.20. Se aude comanda: „Pentru îmbarcare!”,
urmatã imediat de alta: „Porniþi motoarele!”.

Locul piesei de bazã: “Aici!”

În ordine, unul dupã altul, cele ºase autocamioane pãrãsesc unitatea. În prima maºinã se aflã comandantul de baterie. În a doua sunt
urcat ºi eu. Am, în dreapta, pe comandantul secþiei 1, sublocotenentul Alexandru GEANGU, iar, în stânga, se aflã ºoferul, caporalul
Sebastian NOGHI. Traversãm oraºul Braºov. Traficul auto este
mare, ceea ce solicitã din plin calitãþile de conducãtori auto ale
ºoferilor bateriei. Dupã ce ieºim din oraº, facem o scurtã oprire
pentru regrupare. Comandantul bateriei trece pe lângã fiecare piesã.
Permanent, cât a durat deplasarea, acesta a supravegheat din prima
maºinã (ieºind prin turelã) marºul bateriei. Nu are nici un supervizor pe lângã el, (cum, din nefericire, pe la alþii se mai întâmplã) ºi
nici nu are nevoie. Este comandant. A realizat importanþa ºi responsabilitatea actului de comandã la nivelul structurii pe care o
comandã. Cei din statul major al unitãþii au ºtiut ce trebuie sã facã,
atunci când au pregãtit exerciþiile. Un examen mai potrivit nici cã
se putea. Traversãm localitatea Sãcele ºi trecem ºi peste râul Doftana. Cãldura din cabina DAC-ului este înfiorãtoare. Deja crezi cã
te afli într-un cuptor. Nici afarã nu este mai plãcut. Însã, cei de la a
3-a sunt bucuroºi. Au parte de un timp prielnic pentru executarea
tragerilor, nu ca cei de la bateria a 1-a pe care i-a plouat cu gãleata.
Ieºim din localitatea Baba Runca ºi ne înscriem pe un drum forestier care duce cãtre poligon. În stânga ºi în dreapta, drumul este
încadrat de brazi înalþi. ªi aici, mãiestria ºoferilor este pusã la încercare. În dreapta, perete muntos sau brazi, în stânga, prãpastie.
Depãºim o exploatare forestierã ºi oprim în locul ultimei acoperiri
(lângã Casa Roºie). Îi aºteptãm pe cei de la a 2-a, care trebuie sã
coboare. Se serveºte masa. Se încarcã bidoanele cu apã la un izvor
aflat în apropiere. Timpul de repaus se duce repede. Se ordonã
adunarea bateriei. Se prezintã ordinul de recunoaºtere. Grupul de

recunoaºtere al poziþiei de tragere se adunã. Militarii din compunere
(comandantul de baterie, comandanþii de secþii ºi de piese) au
asupra lor, busole, binocluri, jaloane ºi goniometre busole. Tot ceea
ce trebuie sã aibe un grup de recunoaºtere asupra lui. Din deal se
aude un
zgomot de
motoare.
E s t e
coloana
bateriei a
2-a care a
terminat
tragerea ºi
acum exec u t ã
marºul
s p r e
cazarmã.
Subunitatea trece
cu vitezã pe lângã noi. În urma lor vine ºi un autoturism de teren.
Opreºte lângã cãpitanul DUMITRESCU. Din maºinã coboarã,
comandantul divizionului, locotenent-colonelul Vlad CONSTANTIN. Primeºte raportul comandantului bateriei a 3-a. Alãturi de
comandantul unitãþii se aflã ºi ºeful operaþiilor, maiorul Damian
GÂNSCÃ care îndeplineºte ºi rolul de arbitru. Ofiþerul are sarcina
de a verifica, din acel moment ºi pânã la terminarea tragerilor, toate
activitãþile ce se vor desfãºura. Pe faþã i se citeºte oboseala. Se aflã
la al treilea exerciþiu pe care îl monitorizeazã. Scoate din buzunar
un carneþel ºi un cronometru. Este gata de acþiune. Comandantul de
divizion îi atrage atenþia sã îi depuncteze pe cei de la a 2-a din cauza
vitezei neregulamentare. Alãturi de arbitru ºi grupul de recunoaºtere
pornim cãtre viitoarea poziþie de tragere. Ajungem în raionul poziþiei de tragere. La ordinul comandantului de baterie, comandantul
piesei 1, plutonierul Ovidiu MACOVEI, marcheazã locul piesei de
bazã. Se executã activitãþile prevãzute în urgenþa a I-a ºi a II-a. Se
ordonã aducerea aruncãtoarelor în poziþie. Fiecare echipã de servanþi îºi desperecheazã aruncãtorul. Cu ajutorul braþelor, acestea
sunt introduse în poziþie. Se continuã lucrul, atât de cãtre servanþi,
cât ºi de ºoferi. Odatã cu pregãtirea tragerii, sunt luate ºi mãsuri
pentru odihna personalului. Într-un timp foarte scurt, înapoia poziþiilor aruncãtoarelor sunt ridicate corturi care vor fi ascunse sub
plase de mascare. Se iau mãsuri privind siguranþa nemijlocitã ºi
apãrarea apropiatã a poziþiei de tragere. Comandanþii de secþii ºi de
piese sunt “invitaþii” comandantului de baterie. Fiecare îºi prezintã
activitatea desfãºuratã ºi stadiul în care se aflã. Cu toþii au emoþii.
Sunt înainte de botezul focului. Bateria a 3-a a fost înfiinþatã în luna
octombrie 2004. Este prima misiune de acest gen pentru întreaga
subunitate. De modul cum vor trage a doua zi, depinde ºi calificativul bateriei. Cu toþii simt importanþa momentului. Timpul vorbelor a trecut. A venit cel al faptelor. Întunericul se lasã peste poziþia
de tragere. Odatã cu el ºi liniºtea, care este tulburatã doar de cãtre
cei aflaþi în posturile de pazã.

“Trage bateria!”

Dis-de-dimineaþã, întreg personalul e în picioare. Cu toþii se
reped la pârâu. Apa rece de munte scoalã ºi morþii din morminte.
Am senzaþia cã mi-au îngheþat ºi dinþii în gurã când mã spãl. Artileriºtii nici nu bagã în seamã. Cu dezinvolturã, aruncã cu apã pe ei.
Sunt gata sã înceapã tragerea. Soarele apare deasupra brazilor. Mi
se spune cã va fi o zi frumoasã. Toatã bateria se aflã la posturi. Militarii sunt echipaþi cu toþii regulamentar. Înapoia fiecãrei piese, pe
foi de cort, se scot din lãzi ºi se depun bombele explozive. Toþi servanþii lucreazã la pregãtirea muniþiei pentru tragere. Sub privirea
severã a arbitrului, se face verificarea îndreptãrii pe direcþia de bazã
a fiecãrei piese. Totul este verificat, inclusiv limitele de siguranþã,
atât în bãtaie, cât ºi în direcþie. O miime în plus sau în minus, ºi
bomba se duce tocmai unde nu ar trebui sã se ducã. Se verificã ºi
aruncãtoarele. La unul dintre aruncãtoare, venit din baza de

reparaþii, sunt probleme la afet. Armurierul divizionului, maistrul
militar Mihai PAISA intervine. Ajutat de echipa de servanþi, acesta
remediazã incidentul. Prin telefon se transmite cãtre punctul de
observare raportul cã bateria este gata pentru tragere. Se aºteaptã
prima comandã, care nu întârzie sã vinã. Prima misiune constã în
verificarea direcþiei de bazã. Se va trage cu aruncãtorul 1 din secþia
1. Sunt înregistrate elementele ºi prima bombã coboarã pe þeava
aruncãtorului. La comanda comandantului de aruncãtor servantul
trei trage scurt de cordiþã. O bubuiturã înfundatã ºi bomba pleacã pe
traiectorie. Aud raportul servantului doi: „Þeava liberã”. Se
primeºte a doua misiune. Executarea unui reglaj pe reper de tragere

în vederea determinãrii noilor corecþii. Tot cei de la aruncãtorul 1 o
executã. Prin telefon se primesc noile corecþii. Atât comandantul de
baterie, cât ºi cei de secþie ºi de la aruncãtoare calculeazã. Secundele cronometrului trec foarte repede. Secþia 1 raporteazã: “Gata”.
Cei de la a doua mai au de lucru. Sublocotenentul Valentin GRECU
este înconjurat de cei patru comandanþi de aruncãtoare. Ofiþerul
verificã pe rând modul cum au calculat ºi introdus corecþiile la
piesã. Primul terminã comandantul piesei a ºaptea, sergentul Monica BALCAN. Este absolventã de liceu cu profil de matematicã. Din
locul unde este instalat punctul de comandã al bateriei, la circa
treizeci metri de aruncãtoare se aude glasul aspru al comandantului
de baterie: „Ce faci domnule sublocotenent, nu este gata secþia?
Imediat primim comanda: “ALFA ÎNCÃRCAÞI!”. Cãpitanul
DUMITRESCU este gata sã o ia la vale cãtre secþia a doua. Îl
opreºte raportul sublocotenentului: „Secþia a 2-a, gata”. Din nou
telefonul sunã. Pleacã comanda: „Trage bateria!”, explozivã, instantaneu, încãrcãtura a 4-a. O bombã la treizeci de secunde: “Încãrcaþi!”. Toatã poziþia de tragere este în miºcare. Se înregistreazã elementele pe aparatele de ochire. Se încarcã aruncãtoarele. Au apãrut
ºi probleme. La aruncãtorul unu trebuie schimbatã brãþara de pe
þeavã. Reculul puternic a îngropat mai adânc placa de bazã. Intervine comandantul de aruncãtor. Subofiþerul ºtie meserie. Se miºcã
precum argintul viu. Rezolvã repede problema. Aruncãtorul ºase are
ºi el probleme. Nu poate fi vizat punctul de ochire. Se scoate afetul
biped din pãmânt ºi se mutã pânã când ochitorul spune cã poate ochi
pe punctul de ochire de bazã. Dacã la cei de la aruncãtorul unu,
emoþiile au trecut la ceilalþi, mai persistã. Pe rând, fiecare piesã
raporteazã gata pentru tragere. Vine comanda. Întâiul: “Foc!” Al
doilea:” Foc...!” al ºaselea:”Foc!” Pe rând, conform mecanismului
de tragere, bombele pleacã pe traiectorie. Din depãrtare se aude
zgomotul exploziilor care se produc în poligon. Se primeºte o nouã
comandã: „BETA ÎNCÃRCAÞI!”. Emoþiile au plecat ºi ele dupã
bombe. Stângãciile au dispãrut, iar ritmul de lucru s-a înteþit.
Priveºti ºi nu îþi vine sã crezi ceea ce vezi. Zici cã sunt artileriºti de
când lumea. Botezul focului a fost fãcut.

“Executaþi roata!”

Profit de o scurtã pauzã care apare ºi pornesc cãtre locul unde
se aflã punctul de observare. De fapt, urc circa trei sute de metri. Mã
ghidez dupã firul de transmisiuni pe care îl iau ca reper în vederea
ajungerii la destinaþie. Urcuºul este destul de anevoios. Cu destulã
greutate, reuºesc sã ajung în locul dorit. Aici, printre brazi, ascunºi
foarte bine de observarea adversarului se aflã cei care conduc
tragerea. Maiorul Jenicã DIMIAN, locþiitorul comandantului de
divizion tocmai terminã executarea unei misiuni de foc. În
apropiere, comandantul de divizion urmãreºte atent ceea ce face
locþiitorul sãu. Punctul de observare se aflã situat pe pantele de
nord-vest
ale vârf u l u i
Zãnoaga,
la o altitudine de
c i r c a
1.350 de
metri. Din
locul unde
ne aflãm,
avem o
imagine
de ansamblu asupra
poligonului Grohotiº. Comandantul de divizion creeazã o nouã situaþie tacticã care de aceastã datã este datã spre îndeplinire comandantului bateriei asigurare date, locotenentul Gheorghe BARD.
Obiectivul este o staþie de radiolocaþie. Ofiþerul priveºte prin binoclu ºi raporteazã „Vãd obiectivul. Am înþeles misiunea”. Alãturi
de el încep lucru, telemetristul, observatorul de la luneta
goniometru ºi calculatorul. Comanda pleacã cãtre bateria de aruncãtoare. Din poziþia de tragere, prima bombã pleacã pe traiectorie.
Ajunge în poligon, dar nu se iniþiazã. Maiorul DIMIAN observã
locul ºi îl reþine în vederea efectuãrii asanãrii. Pleacã cea de-a doua
bombã. Aceasta explodeazã exact acolo unde trebuie. La fel ºi celelalte. Cu aceastã misiune se încheie ºi tragerea, exerciþiul însã nu.
Celor de la a 3-a li se transmite indicativul: „Executaþi Roata!” Cei
din vale împerecheazã aruncãtoarele ºi executã un salt înapoi în
vederea ocupãrii unui nou dispozitiv de luptã. Activitatea se face la
rece, dar în barem. Pentru antrenarea bateriei se profitã de timpul ºi
locul avute la dispoziþie. Se ordonã încetarea. Comandantul de
divizion îi aduce la cunoºtinþã comandantului de baterie rezultatele
tragerilor: nouã misiuni de foarte bine, trei de bine. Se face verificarea armamentului ºi a tehnicii. Se dã ordinul de marº. În coloanã,
bateria, porneºte acum cãtre cazarmã. Sunt tot în maºina a doua.
ªoferul, caporalul “TOBOªAR”, cum îl alintã colegii, (este un
pasionat al tobelor) conduce cu atenþie. ªtie cã toþi vor sã ajungã
mai repede acasã, dar teferi. Oprim la garã. Cobor din autocamion.
Am ºansa rarã în aceste zile sã vãd trecându-mi prin faþã o baterie
de artilerie. Servanþii sunt pe platforme. Au pe cap beretele de vânãtori de munte. Pe feþe le citeºti oboseala. Mai au pânã când vor
ajunge acasã. Mai întâi trebuie întreþinutã ºi depozitatã tehnica ºi
armamentul. Apoi se vor gândi ºi la ei. Nu prea mult însã. A doua zi
vor intra în serviciul de pazã. Aºa e viaþa la artileria de munte.
Maior
Gabriel PÃTRAªCU

Curierul
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Cartea din vitrinã

Rãzboiul fluturilor

Cartea semnatã de criticul Paul Cernat ºi poetul Andrei
Ungureanu este primul volum-experiment scris la patru mâini din
cadrul colecþiei “Ego. Prozã” a editurii Polirom. Roman pentru
rafinaþi ºi, în acelaºi timp, poveste diafanã pentru copii, “Rãzboiul
fluturilor” descrie rãzboiul teribil care se iscã între regatul Fluturilor de Zi ºi cel al Fluturilor de
Noapte pentru Grãdina Amytis.
Idile ºi pasiuni, graþioase trãdãri,
recuzita clasicã în combinaþie cu
elemente din tehnologia de ultimã
orã ºi discrete trimiteri înspre alte
lumi din literatura românã sau
universalã se întretaie într-un
basm plin de culoare ºi gingãºie.
“Plonjonul extrem de avizat
ºi curajos al celor doi autori în
lumea
lepidopterelor
(ºi,
deopotrivã, în aceea a genurilor
literare cam deficitare din literatura naþionalã) demonstreazã cã
se poate face literaturã nu numai cu orice fel de cuvinte (asta ºtiam
de la Tristan Tzara ºi Arghezi), ci ºi cu eroi (ba chiar ºi subiecte)
de tot felul - hobbiti, zmei, vrãjitori nubili ºi, iatã, ca o supremã ºi
rafinatã gratuitate, fluturi. O carte pe care Nabokov ar fi fost fericit s-o prefaþeze...”. (Dan Petrescu)
Paul CERNAT (n. 1972), unul dintre cei mai cunoscuþi critici
literari din tânãra generaþie, este asistent la catedra de Literaturã
Românã a Universitãþii Bucureºti. Colaboreazã cu cronici literare
ºi eseuri la numeroase publicaþii culturale din þarã. A publicat în
colaborare cu Ion Manolescu, Angelo Mitchievici ºi Ioan Stanomir
volumele colective: “În cautarea comunismului pierdut” (Paralela
45, 2001), “O lume dispãrutã. Patru istorii personale urmate de un
dialog cu H-R. Patapievici” (Polirom, 2004) ºi “Explorãri în comunismul românesc I” (Polirom, 2004); volumul al doilea, în
pregãtire.
Andrei UNGUREANU (n. 1979) este absolvent al Facultãþii
de Drept, Universitatea “Ovidius”, Constanþa. Debut literar:
“Insomnie de peºte”, poezii, “Arc”, Chiºinãu, 2000 (premiul Fundaþiei Culturale Române pentru debut; premiul Fondului Literar
din Moldova). Colaborator cu prozã ºi eseuri la revistele de culturã
Contrafort ºi Sud-Est.

Note de cititor

Universul Coelho
Când deschid o carte, un nou univers de gândire ºi simþire,
mi se dezvãluie ºi sufletul celui care a scris-o, îmi vorbeºte dintre paginile ei, ajutându-mã sã mã identific cu eul sãu, cu modul
sãu unic de a vedea viaþa, oamenii,
lucrurile. Câte bordeie, atâtea obicee,
câþi scriitori, atâtea lumi, atâtea cãrþi,
atâtea caractere.
Mã opresc puþin asupra lui Paulo
Coelho ºi a cãrþilor sale, la “lumea”
trãirilor lui. O singurã carte sã fi citit
mãcar, ºi ai simþit, cu siguranþã, impactul: la început
te simþi omidã, apoi fluture,
iar, în cele din urmã,
mai-mai îþi vine-a crede cã
poþi zbura fãrã aripi. Coelho e un vrãjitor care “opereazã”
suflete ºi cãrþile lui sunt cãrþile sufletului universal, sunt cãrþile
celor care cautã ºi aºteaptã rãspunsuri de le viaþã. ªi totuºi, ele
nu au pretenþia de a oferi pe tavã cheile pentru toate necunoscutele vieþii noastre, dar ne oferã variante de rãspuns, posibile
tãlmãciri, posibile vaiante de drumuri care duc, fireºte, la...
Roma. Fiecare avem o “Romã” a noastrã dupã care alergãm uneori toatã viaþa dar, de cele mai multe ori, în loc sã ne apropiem
de ea, mai tare fugim, ne depãrtãm, ne rãtãcim. ªi cauzele pot fi
multe. ªi circumstanþele. ªi scuzele, faþã de noi înºine sau faþã
de ceilalþi. Coelho ne învaþã calea minimei rezistenþe: nu trebuie
sã fugi de adevãr pentru cã el este întotdeauna înaintea ta.
Omul are în general tendinþa de a crede cã totul are un
început ºi un sfârºit. În “Diavolul ºi domniºoara Prym” Coelho
ne învaþã cã totul e o chestiune de stãpânire de sine ºi de alegere,
cã viaþa poate fi scurtã sau lungã, dupã felul cum o trãim – când
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Cu România în inimã ºi Dumnezeu în suflet

Duminicã, 14 august, în tabãra româneascã din Campul
JULIEN situat în apropierea Kabulului, la aproximativ 1.900 m
altitudine, militarii TF RED SCORPIONS au participat la prima
slujbã religioasã de când executã aceastã misiune.
Preotul militar al detaºamentului, Nicolae LULA, a oficiat
Sfânta Liturghie aºa cum se face în toatã Biserica Ortodoxã în
zilele de duminicã ºi de sãrbãtori. Pe timpul acestei slujbe, pãrintele Nicolae, împreunã cu militarii, s-au rugat pentru binele lor, al
familiilor, bineînþeles, fãrã a uita a se ruga ºi pentru cei care astãzi
nu mai sunt printre noi.
Aceastã primã Sfantã Liturghie oficiatã în Afganistan a precedat una dintre marile sãrbãtori creºtine, Adormirea Maicii Domnului din 15 august.
Cu acest prilej, comandantul TF RED SCORPIONS, locotenent-colonelul Gabriel TOMA, a felicitat personal pe toþi militarii
care îºi sãrbãtoreau ziua onomasticã înmânându-le o felicitare care
se încheia cu urmãtorul mesaj : “Afganistan, Kabul, Camp Julien

– 15 august 2005”. Mulþi dintre militarii sãrbãtoriþi se gãseau a
doua oarã în aceastã situaþie ºi anume de a-ºi sãrbãtori ziua onomasticã în Afganistan.
Maior Renato NADOLU

D e m e t r u D e m e t r e s c u -B
Buzãu (Urmuz)

netrãitã cu adevãrat. Toate tentativele sale par sortite eºecului.” (Nicolae Balotã)
Eºecul sãu este ºi un eºec al societãþii de a se transfigura într-o
lume normalã. Conºtient de inversarea de valori în mijlocul cãreia
trãia, Urmuz se întreba “pânã când aceºti oameni, care-ºi zic buni ºi
nobili, vor continua cu pasivitatea lor faþã de prostia ºi rãutatea pe care
– de silã sã nu se murdãreascã, - se feresc sã o asvârle cu piciorul?!...
(Oare)dacã ai ºtiut sã ocoleºti ºi sã-þi astupi nasul, înseamnã cã murdãria nu poate continua sã creascã ºi sã miroasã mai rãu?!... ªi atunci
numai energia de a avea silã ºi inteligenþa de-a ºti sã ocoleºti vor fi de
ajuns sã facã ca rãutatea ºi prostia sã devinã mai puþin active decât
sunt, iar bunãtatea ºi înþelegerea mai puþin pasive?!...”. (Filã rãzleaþã
dintr-un caiet de cugetãri, Urmuz)

“Paginile bizare” ale
unei vieþi “banale ºi
halucinante”
“ªtii, Urmuz – boschetul de la ªosea, cavou al inimii tale fusese
pânã atunci camerã nupþialã a multor nunþi clandestine... Odatã cu tine,
s-a sinucis o legiune de îngeri ºi Dumnezeu a fost nevoit sã poarte
multã vreme doliu la mânã”.
(Geo Bogza)
23 noiembrie 1923 este clipa
care s-a oprit la cãpãtâiul sãrmanului “ajutor de grefier la Înalta
Curte de Casaþie, alias Urmuz”.
Motivul sinuciderii? “Motivul
sinuciderii a fost lipsa de motiv.
Mintea lui se obiectiva atât de
mult, încât nemaiavând nici un
interes, nemaifiind nici om, nici
pasãre, moleculã, totul i se pãrea
dureros de absurd, ridicol de
inutil”. (Mihail Cruceanu)
Demetrescu-Buzãu s-a nãscut pentru a doua oarã, “plictisit ºi destrãmat” din “mizeriile mãrunte,
postbelice” care au “constituit pentru constituþia fragilã a grefierului-artist o uzurã lentã, continuã”. Blazarea cotidianã este întruchipatã
într-un “om demn, unsuros ºi de formã aproape elipticã, din cauza nervozitãþii excesive la care a ajuns de pe urma ocupaþiilor ce el avea în
consiliul comunal, este silit sã mestece, mai toatã ziua, celuloid brut,
pe care apoi îl dã afarã, fãrâmiþit ºi însalivat, asupra unicului sãu copil
gras, blazat ºi în etate de patru ani, numit Bufty...(Pâlnia ºi Stamate)
Ratatul cu diplomã, funcþionar sau orice altceva, “este scurt ºi pântecos, cu musculatura proeminentã, cu picioarele îndoite de douã ori în
afarã ºi o datã înãuntru ºi veºnic neras. Pãrul negru ca pana corbului e
plin de mãtreaþã ºi încãrcat de sclipitori ºi scumpi piepþeni de baga”.
Spilcuitul de bani gata, agramat ºi cu aere de universalã inteligenþã
“este foarte lung, cârn, cu ochi rotunzi ºi foarte nobili, având gâtul subþire de culoarea cafelei cu lapte ºi fasonat ca la strung, ºi purtând douã
smocuri fine de pãr, lustruite ºi negre ca pana corbului, care-i atârnã ca
un decimetru pe ceafa-i rotunjitã ºi lãsând sã se scurgã din ele vârfuri
câte douã picãturi limpezi de untdelemn franþuzesc”. (Cotadi ºi
Dragomir)
Urmuz “pãrea stãpânit de grele inhibiþii când se gãsea în societate.
Era foarte susceptibl; contrazis se închidea în sine, amuþea. Nu se certa
niciodatã, era supus, nu încerca nici o revoltã, nici mãcar verbalã”.
Totul se consuma într-un interior nu prea îndepãrtat de suprafaþã;
abisurile sufletului sãu aveau pâlpâiri sesizabile în ceea ce scria; însuºi
“actul sãu literar reprezintã un fel de sinucidere a literaturii”.
(N.Balotã) Tot ceea ce a încercat, “totul” de la “ocupaþii” la “încercãrile neizbutite de a crea, în sfera muzicii”, apoi “pierderea unor fraþi
pulmonari” ºi a tatãlui, dar mai ales “plictisul slujbei de grefier - totul
se depunea pe fãptura lui Demetrescu-Buzãu, ca o pulbere de existenþã

spun asta, mã refer la ani, la anii noºtri cei pãmânteºti. În carte
totul e condensat: trecutul e prezent, prezentul – viitor. Oamenii
din carte sunt reali prin felul în care trãiesc, dar, mai ales, prin
modul în care gândesc. Îi “auzim” gândind sentimente, dorinþe,
refulãri, angoase, temeri. Dar, de regulã, gândurile lor sunt dominate de teamã, de teama consecinþelor. Coelho ne ajutã sã-i
vedem, nu cum ºi-ar dori sã fie vãzuþi, ci aºa cum sunt, goi,
“dezbrãcaþi” de orice artificiu, luptându-se sã fie buni, dorinduºi sã fie buni, dar temându-se sã fie buni de teama de a nu fi ridiculizaþi de ceilalþi care ºi ei procedeazã la fel. Sunt oameni care
se tem sã iubeascã, sã urascã, sã plângã, sã se bucure. Într-un
cuvânt, sã fie ei înºiºi; se pãcãlesc unii pe alþii spunând mereu
altceva decât ceea ce gândesc, dar paradoxul este cã nimeni nu
pãcãleºte pe nimeni, fiecare se pãcãleºte pe sine însuºi ºi exact
acesta este ºi rolul personajului-diavol din carte. Mai mult, toþi

În ultimii ani de viaþã, Urmuz “era tot mai afectat de vidul interior care se cãscase în el, de o golire de sens a cuvintelor ºi actelor proprii. Înainte de a-ºi pierde viaþa, viaþa sa îºi pierduse rostul. ªi, nu
numai viaþa sa, ci viaþa în sine. “Începe acuma sã-ºi chinuie inutilitatea
existenþei umane: supunerea oarbã unui destin pe care omul nu-l poate
înfrânge”. Începuse sã-l chinuiascã absurditatea creaþiei omului: “Sã
fii creat ca puterea ta de muncã s-o închini agonisirii hranei zilnice,
sã-þi iroseºti timpul ca tot ceea ce þi s-a dat mai bun, mai frumos –
viaþa – sã fie sortitã operelor de artã, închinatã ºtiinþei, binelui, frumosului, adevãrului – omul însuºi devenind creatorul vieþii lui”. Evident,
întrucât nu poate sã devinã creatorul propriei sale vieþi va deveni
“judecãtorul, cãlãul ei.”
Cãlãu ºi “profet” în acelaºi timp, cãci opera sa este precum un
“sfârc care biciuie conºtiinþele. ªi mai mult decât atât, e o misterioasã
întrupare a neantului. Un damnat prin care se va sãvârºi marea ºi
absurda sintezã: a “Nimicului”, prin care se vor gãsi afinitãþile cu “Nirvana”, care a deschis “robinetele frigului”. Toate aceste formule teribile vor sã indice, doar, în Urmuz, pe marele înainte-mergãtor, pe cel
care congelând, oarecum, spiritul, a îndemnat la miºcare”. (Nicolae
Balotã)
“...lumea noastrã nu poate fi ultimul cuvânt al creaþiunii, e deci o
stare de tranziþie. E o stare prin care se încearcã credinþa noastrã în puterea acestui bine. Când are aceastã putere e cel mai câºtigat cãci în
lumea viitoare binele poate fi activ, iar rãul pasiv”. (Urmuz)

23 noiembrie 1923
“Imediat ne-am transportat în localitate ºi aci în dosul bosketului,
într-un bosket în apropiere de ºoseaua Jianu colþ cu str. D-tru Ghica în
adevãr am gãsit un individ culcat pe pãmânt cu faþa în sus mort
împuºcat în tâmpla dreaptã iar în mâna dreaptã þinea un revolver
marca S.T.M. îmbrãcat în haine gri ºi pardesiu de asemenea gri cu
vergi, ghete negre ºi pãlãrie, maron. La percheziþia fãcutã s-au gãsit
asupra lui mai multe notiþe, scrisori ºi o carte de membru nr.10436 a
soc. funcþionarilor publici pe numele D.Demetrescu-Buzãu, ajutor
Grefier Casaþie, precum ºi suma de lei 943 într-un port moneu de
culoare neagrã, tot asuprã-i s-a mai gãsit un ceasornic de aur fãrã
capac ºi douã chei.”
Adrian MAJURU

ºi fiecare în parte se cred maeºtri în arta disimulãrii ºi trãiesc cu
convingerea cã pot “cumpãra” fãrã sã “plãteascã”. Dar, adevãrul
e frapant: toþi cumpãrã “iluzii” pe care singuri ºi le vând lor
înºiºi fãrã ca mãcar sã realizeze acest lucru. ªi amãgirile continuã de la prima pânã la ultima paginã.
Concluzia e una singurã: natura umanã e departe de a fi
maestra simplicitãþii, deºi asta cãutãm cu disperare toatã viaþa.
Ar mai fi multe de spus ºi aº mai putea aduce argumente în
favoarea acestei cãrþi, pentru a vã convinge cã meritã sã o citiþi,
dar închei aici aceastã scurtã “notã de cititor” cu un ultim gând,
desigur, tot personal: nu poþi lupta cu diavolul, dacã nu conºtientizezi cã el se ascunde acolo unde te aºtepþi mai puþin: în tine
însuþi.
Letiþia-Ofelia GHEORGHE
Biblioteca Cercului Militar Ploieºti
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Comunismul se rãspândeºte în Europa de Est
(urmare din numãrul trecut)

În Albania, comuniºtii s-au folosit cu
multã abilitate de înfrângerile catastrofale suferite de forþele naziste în Balcani,
ºi la 23-24 octombrie 1944, la Barat, se
hotãrãºte instaurarea unui guvern condus
de liderul lor, Enver Hodja. La 1 decembrie 1944, au loc alegeri pentru
Adunarea Constituantã, fãrã adversari,
comuniºtii au obþinut 93,88% din totalul
sufragiilor. Noul for a proclamat, la 11
februarie 1946, Albania, republicã popularã cu o constituþie împrumutatã de la
Iugoslavia.
În Bulgaria, a doua zi dupã pãtrunderea Armatei Roºii, a avut loc o
“insurecþie” cu un caracter comunist. În
urma acestor evenimente s-a format un
cabinet în care, alãturi de comuniºti, au
intrat ºi membri ai altor formaþiuni
politice. Pentru a-ºi consolida poziþiile în
vederea instaurãrii unui regim totalitarist
stalinist, comuniºtii s-au grãbit sã organizeze alegeri (18 noiembrie 1945) pe
care le-au câºtigat. Dupã aceea, a urmat
un lung ºir de activitãþi iniþiate de P.C.B.
menite a da substanþã regimului instituit.
La 8 septembrie, în urma unui referendum, a fost abolitã monarhia ºi Bulgaria
proclamatã Republicã popularã. La 22
noiembrie 1946, dupã alte “alegeri”, se
formeazã un cabinet condus de un vechi
cominternist Gheorghi Dimitrov, iar la 4
decembrie 1947 a fost adoptatã o “constituþie” care a legiferat instituirea
regimului dictaturii proletariatului1.
În toate celelalte þãri ale Europei de
Est trecerea la o democraþie popularã s-a
fãcut pe etape ºi sub presiunea sovieticilor. Într-o primã fazã, “partidele comuniste, încã slabe, au trebuit sã accepte sã
colaboreze cu celelalte partide ºi miºcãri
politice a cãror influenþã era diferitã de
la þarã la þarã, dar care era puternicã în
Cehoslovacia ºi Ungaria unde transformarea regimului a fost mai dificilã ºi a
avut loc mai târziu.
În Ungaria s-a constituit, în decembrie 1944, Frontul Naþional Ungar al
Independenþei în care alãturi de comuniºti, au intrat social-democraþii,
þãrãniºtii, micii gospodari ºi alþii care au
organizat alegeri. La 21 decembrie 1944,
la Debrecen s-a întrunit Adunarea Naþionalã Provizorie în care comuniºtii
deþineau majoritatea. La 1 februarie
1946, Ungaria a fost proclamatã repu-

7 mai 1945, în localul unei ºcoli de
meseriaºi din localitatea Reims,
Franþa, se semna capitularea
necondiþionatã a Germaniei. Astfel, va lua
sfârºit, în Europa, cel de-al doilea rãzboi mondial. Cu acest prilej, la Moscova, Londra,
Washington ºi Paris se vor organiza mari
parade militare, având ca scop sãrbãtorirea victoriei Naþiunilor Unite asupra Germaniei. Un
astfel de eveniment se va desfãºura ºi la
Bucureºti, la 23 August 1945, în vederea
aniversãrii unui an de la momentul 23 August
1944. Atunci, România a pãrãsit alianþa cu puterile Axei ºi s-a alãturat Naþiunilor Unite. Timp
de nouã luni, (începând din 24 august ºi pânã la
12 mai 1945) Armatele 1 ºi 4 române vor duce
acþiuni de luptã pentru eliberarea Ardealului de
Nord, a Ungariei, Cehoslovaciei ºi Austriei. În
crâncenele bãtãlii desfãºurate pe frontul de
Vest, armata românã a suferit pierderi umane
cifrate la 180.000 de militari (morþi, rãniþi, prizonieri ºi dispãruþi).
Sub imperiul momentului respectiv, „guvernul democrat Petru Groza”, va hotãrî sã se
organizeze ºi sã se desfãºoare la 23 August
1945, la Arcul de Triumf o paradã militarã. La

La

blicã având pe Tildi Zoltan preºedinte ºi
pe agrarianul Nagy Ferenc, ºef al guvernului. La alegerile generale din 31
august 1947, prin falsuri ºi înºelãciuni,
comuniºtii grupaþi în Frontul Independenþei au obþinut majoritatea parlamentarã. S-a constituit un guvern de coaliþie
în care comuniºtii erau predominanþi2.
În Polonia, încã din decembrie 1944,
activa un guvern democrat-popular adus
de tancurile sovietice, dar care nu era
recunoscut de puterile occidentale. În
iunie 1945 a fost alcãtuit guvernul de
uniune naþionalã prin intrarea unei pãrþi
din guvernul de la Londra. Însã preponderenþa au avut-o comuniºtii. În ianuarie
1947 au avut loc alegeri în care a învins
Blocul Partidelor Democratice dominat
de comuniºti. Preºedinte al “noului” parlament (Seimul) a fost ales liderul comunist Boleslaw Beirut, iar guvernul
“democrat popular” era condus de Josef
Cyrankiewicz3.
În Cehoslovacia, guvernul cu care s-a
întors preºedintele Edward Bens, în luna
mai 1945, fusese modelat la Moscova,
cu toate cã avea în componenþa sa
miniºtri necomuniºti. Rezultatele
alegerilor desfãºurate pe data de 26 mai
1946 au dat câºtig de cauzã
comuniºtilor, dar insuficient pentru a
guverna singuri. Postul de premier va fi
ocupat de comunistul Clement Gottwald.
Conºtienþi de modesta lor influenþã în
societatea cehoslovacã, în toamna anului
1947, pe fondul unor lipsuri alimentare
în þarã ºi a unor tensiuni internaþionale
Est-Vest, comuniºtii au declanºat un
atac asupra tuturor celor suspectaþi de a
nu fi de acord cu calea comunistã de
evoluþie. Alegerile urmau sã se
desfãºoare în luna mai, 1948. Toatã
lumea se aºtepta la un recul al extremei
stângi. Comuniºtii ajutaþi de Moscova au
trecut la ofensivã. Pe fondul unor tulburãri sociale dirijate de Kremlin, premierul Gottwald l-a somat pe preºedintele Benes sã accepte demisia miniºtrilor
necomuniºti ºi sã formeze “un guvern
fãrã reacþionari”. La 30 mai au avut loc
alegeri dupã sistemul listei unice. La 8
iunie 1947, Benes a cãrui sãnãtate fragilã fusese definitiv marcatã de dramã,
va demisiona. Va muri în luna septembrie a aceluiaºi an. Astfel, “comuniºtii
cehoslovaci, care pãruserã sã fie cei mai
“blânzi” din Europa Centralã ºi de Est,
aveau sã se releve în anii ‘50 ca “partidul

cel mai stalinist din zonã”4.
Istoriografia românã ºi strãinã
privind destinul României în aceastã
perioadã este deosebit de bogatã. În
primul rând, menþionãm volumele de
documente din fondurile arhivistice
româneºti ºi strãine5. O valoare
deosebitã o au ºi volumele de memorii
ale unor personaje contemporane cu
evenimentele, unele dintre acestea participând direct, ºi la cel mai înalt nivel,
la aceste evenimente. Dintre acestea
menþionãm memoriile regelui Mihai I,
ale generalului C.V.R. Schuyler sau ale
lui I.Gh. Maurer6.
De asemenea, foarte importante sunt
ºi lucrãrile generale privind istoria
Europei7, în general, ºi istoria României,
în special, dintre care, printre altele,
menþionãm “Istoria românilor în secolul
XX”, importantã contribuþie a profesorilor Gheorghe Buzatu ºi Ioan Scurtu, ale
cãrei ultime trei capitole se circumscriu
perfect temei abordate (Capitolul XX :
România în anticamera «erei staliniste»,
Capitolul XXI : Agresiunile comunismului în România, Capitolul XXII :
1948 – Anul instaurãrii regimului stalinist în România)8.
Dintre lucrãrile speciale, cele mai

Cristiana MARIN
Titlul aparþine redacþiei.

Note

1. Ibidem, pp. 37-38.
2. Ibidem, pp. 30-31.
3. Ibidem.
4. Ibidem, pp. 29-30.
5.“Agresiunea comunismului în România”, Editura Paideia, Bucureºti, 1998, vol. I-II, editori: Gh. Buzatu ºi
Mircea Chiriþoiu; “România ºi Armistiþiul cu Naþiunile Unite: documente”, vol. I-II, coordonator Marin Radu
Mocanu, “Arhivele Statului din România”, Bucureºti, 1995; “România – marele sacrificat al celui de al doilea
rãzboi mondial. Documente”, coordonator Marin Radu Mocanu, “Arhivele Statului din România”, Bucureºti,
1994; “România. Viaþa politicã în documente. 1945”, coordonator Ioan Scurtu, “Arhivele Statului din România”,
Bucureºti, 1994; “România. Viaþa politicã în documente. 1947”, coordonator Ioan Scurtu, “Arhivele Statului din
România”, Bucureºti, 1994; “România în anticamera Conferinþei de Pace de la Paris: Documente”, coordonator
Marin Radu Mocanu, Naþionale ale României, Bucureºti, 1996; “Armata Roºie în România. Documente I”,
“Revista de Istorie Militarã”, Bucureºti, 1995; “Lovitura de stat de la 30 decembrie 1947”, Fundaþia Academia
Civicã, Bucureºti, 1997, editor Mircea Chiriþoiu.
6. Mircea Ciobanu, “Convorbiri cu Mihai I al României”, Editura Humanitas, Bucureºti, 1991; idem,
“Regele Mihai ºi exilul românesc”, Editura Princeps, Iaºi, 1994; C.V.R. Schuyler, “Misiune dificilã. Jurnal (28
ianuarie 1945-20 septembrie 1946)”, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 1997 (editor Mircea Chiriþoiu); Lavinia
Betea, “Maurer ºi lumea de ieri. Mãrturii despre stalinizarea României”, Editura Ioan Slavici, Arad, 1995; idem,
“Alexandru Bârlãdeanu despre Dej, Ceauºescu ºi Iliescu. Convorbiri”, Editura Evenimentul Românesc,
Bucureºti, 1997; Ioan Lãcustã, “41 de luni care au schimbat România. 23 august 1944 - 30 decembrie 1947”, Editura Viitorul Românesc, 1999; Constantin I. Nãvârlie, “Jurnal. Între abandon ºi crucificare România 1946-1949”,
Editura de Sud, Craiova, 2000.
7. Jean Carpentier, François Lebrun, “Istoria Europei”, Editura Humanitas, Bucureºti, 1997; Joseph
Rotschild, “Întoarcerea la diversitate. Istoria politicã a Europei centrale ºi de est dupã al doilea rãzboi mondial”,
Bucureºti, 1997; Serge Berstein, Pierre Milza, “Istoria Europei”, vol. IV-V, Institutul European, Iaºi, 1998.
8. Gheorghe Buzatu, Ioan Scurtu, “Istoria românilor în secolul XX (1918-1948)”, Editura Paideia, Bucureºti,
1999, 2002.
9. Valeriu Florin Dobrinescu, “România ºi organizarea postbelicã a lumii. 1945 – 1947”, Bucureºti, Editura
Academiei, 1988; Gh. Buzatu, “România ºi Marile Puteri. 1939-1947”, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2003.
10. Nicolae Baciu, “Agonia României 1944-1948”, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1990, pp. 167-169.
11. Elisabeth W. Hazard, “Cold War Crucible: United States Foreign Policy and the Conflict in Romania,
1943-1953”, “East European Monographs, Columbia University Press, New York”, 1996.

O paradã fãrã glorie
aceastã acþiune vor participa militarii din toate
categoriile de forþe armate (terestru, aerian ºi
naval). Fiecare unitate care a participat la acþiunile militare pe frontul din Apus a trimis la
paradã o companie cu drapelul de luptã.
În ziua de 23 august 1945, pe sub Arcul de
Triumf vor trece militarii armatei române
ovaþionaþi de publicul prezent la paradã. În tribuna prezidenþialã s-au aflat prezenþi membrii
guvernului ºi ai Comisiei Aliate de Control din
România. S-au înregistrat însã ºi absenþe notabile. Suveranul statului ºi capul oºtirii, cel de-al
ºaselea mareºal al Armatei României intrase în
„grevã regalã”. A ascultat „mâhnit” la radio
transmisia radiofonicã efectuatã cu ocazia
acelui moment. Cu o zi mai devreme a refuzat
sã semneze Decretul Regal privind instituirea
Ordinului 23 August 1944. Aceastã decoraþie
care urmeazã sã fie conferitã cu ocazia aniversãrii unui an de la evenimentul din 23 August
1944 nu a fost promulgatã. A avut douã clase.
Clasa I se acorda ofiþerilor, iar clasa a II-a tru-

importante privind tema noastrã de doctorat amintim contribuþii mai vechi sau
mai noi precum: “România ºi organizarea postbelicã a lumii. 1945-1947”
sau “România ºi Marile Puteri 19391947”9. Dupã 23 august 1944, în România, coaliþia forþelor politice care au rãsturnat regimul mareºalului Ion
Antonescu n-a putut sã supravieþuiascã
mai mult de câteva luni. În octombrie
s-a creat Frontul Naþional Democrat, o
trambulinã de pe care comuniºtii vor
prelua puterea cu ajutorul Moscovei.
Dupã scenariile care au funcþionat ºi în
alte þãri de sub tutela Moscovei, la
sfârºitul lunii februarie comuniºtii au
trecut la asaltul asupra puterii organizând violente manifestaþii de stradã10.
Dintre contribuþiile istoriografice
strãine privind istoria României în
aceastã perioadã, în contextul rãzboiului rece, amintim volumul “Cold War
Crucible: United States Foreign Policy
and the Conflict in Romania,
1943-1953”11.

pei. Însã numai acelora care luptaserã în Vest
Alte absenþe, de aceastã datã, de valoare au
fost ale generalilor români care comandaserã
mari unitãþi, atât pe frontul din Rãsãrit, cât ºi în
Apus. În loc sã fie în fruntea militarilor care
treceau pe sub Arcul de Triumf, au fost destituiþi, arestaþi, uciºi sau trecuþi în rezervã. ªi, toate
acestea, s-au întâmplat din cauza faptului cã au
luptat aºa cum le-a cerut þara. O prezenþã
masivã în blocul de paradã l-au constituit militarii din compunerea de voluntari, Tudor
Vladimirescu ºi Horia, Cloºca ºi Criºan. Guvernul Petru Groza care fusese instalat la conducere în 6 februarie 1945 (cu sprijinul sovieticilor) dorea sã prezinte mulþimii adunate cum
va arãta viitoarea armatã românã ºi, totodatã,
fidelitatea faþã de marele aliat ºi prieten de la
Rãsãrit. În filmele ºi fotografiile de epocã, militarii respectivi apar echipaþi într-un mod cu
totul ciudat. Pe cap purtau cascã, model olandez
cu monograma suveranului þãrii. Vestoanele
erau tip rubaºcã, model sovietic, pantalonul ºi

maletierele fiind model românesc. Este ºtiut
faptul cã cele douã divizii care fuseserã constituite din foºti prizonieri de rãzboi români de la
Cotul Donului ºi Stalingrad cu sprijinul sovieticilor, fuseserã integrate în Armata Regalã
Românã.
Pentru militari, parada a fost o recunoaºtere
a sacrificiului fãcut pentru þarã, pentru politicieni a fost o acþiune mimatã pentru sufletul ºi
ochiul ocupantului sovietic (aºa-zisul aliat).
Conform Convenþiei de Armistiþiu din 12 septembrie 1944, semnatã la Moscova între România ºi Naþiunile Unite, de fapt U.R.S.S., Armata Roºie, trebuia sã pãrãseascã teritoriul
României dupã 90 de zile de la terminarea
rãzboiului. Este adevãrat cã nu se specificase
care, cel din Europa sau cel din Pacific. „Prietenii noºtri” vor pleca însã dupã 13 ani. Pe sub
Arcul de Triumf, însã, nu se va mai trece decât
dupã anul 1990. Dând la o parte subiectivismul,
acolo, la Arcul de Triumf, în urmã cu 60 de ani,
þara ºi-a primit eroii. Pe aceia care au luptat ºi
sângerat pentru ea, nu nouã luni, ci aproape
patruzeci ºi ºase de luni de rãzboi.
Maior
Gabriel PÃTRAªCU
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Cercetãri în domeniul motoarelor de cãutare

Universitatea californianã Berkeley a propus crearea unui
centru interdisciplinar care sã se ocupe de tehnologiile avansate
de cãutare, facultatea aflându-se în discuþii ºi cu companii de top
din domeniu, care sã se implice în proiect, pe lista numelor
vehiculate aflându-se inclusiv Google. Proiectul este unul din
multele eforturi derulate la universitãþile din SUA pentru a
rezolva problemele aduse de creºterea explozivã a cãutãrilor
realizate pe Internet ºi de consecinþele complexe ce apar în
aceastã zonã.
Universitatea din Berkeley, locul unde a luat naºtere varianta iniþialã a cãutãtorului Inktomi ºi instituþia la care ºi-a obþinut doctoratul Eric Schmidt - CEO Google, va forma o echipã
din circa 20 membri ai facultãþii proveniþi de la diverse departamente pentru a combina lucrul la tehnologiile de cãutare, a
declarat Robert Wilensky - directorul noului centru. Principalele
zone spre care îºi va îndrepta echipa atenþia: menþinerea secretã
a informaþiilor cu caracter privat, fraudele, cãutãrile multimedia
ºi personalizarea interogãrilor.

Imeem intrã în social networking

A apãrut o nouã companie printre multitudinea celor care
oferã servicii de social networking, caracterizate prin segmentul
blogg-urilor, al partajãrii de fotografii sau al mesageriei instantanee.
Imeem lanseazã un software public care le permite oamenilor sã comunice ºi sã partajeze fotografii în comunitãþi private
sau semi-private. Imeem doreºte sã se diferenþieze de restul
competitorilor prin oferirea unei cãi mai simple de specificare
exactã a acelora cu care se doreºte realizarea schimbului de
informaþii, dar ºi prin asigurarea unei tehnologii care sã realizeze controlul accesului de pe desktop, în loc de a fi utilizate
serverele companiei furnizoare a serviciului.

Biblioteca online de pe Google
rãmâne în stand-by

Google va opri temporar scanarea cãrþilor protejate de drepturile de copyright, ca ºi includerea lor în baza de date a companiei, au anunþat reprezentanþii firmei.
Proiectul, lansat anul trecut în decembrie, implica scanarea
lucrãrilor, astfel încât, acestea sã poatã fi regãsite în baza de date
a motorului de cautare. Google colaboreazã la acest proiect cu
bibliotecile de la Stanford University, Harvard University ºi alte
instituþii de învãþãmânt. Ideea a fost criticatã de diverse grupuri,
inclusiv edituri, care au obiectat asupra faptului cã li se încalcã
legea drepturilor de autor.

Intel oferã detalii despre noi cipuri

Intel are de gând sã ofere informaþii despre viitoarea generaþie de procesoare multicore la conferinþa semestrialã. Noile
cipuri vor începe sã aparã din cea de-a doua parte a anului viitor
ºi vor aduce, printre altele, o eficienþã crescutã ºi o mai bunã
administrare a consumului de energie, potrivit unor surse cu
acces direct la planurile companiei. Cipurile au numele de cod
Merom - pentru sistemele notebook, Conroe - pentru desktopuri ºi Woodcrest - cele destinate serverelor.

Neogen a preluat site-ul de jocuri
multiplayer doizece.ro

Neogen a finalizat, zilele trecute, preluarea site-ului de
jocuri doizece.ro.
“Neogen a avut întotdeauna în vedere diversitatea serviciilor pe care le oferã utilizatorilor, încercând permanent sã identifice cele mai interesante oportunitãþi din piaþa de Internet
româneascã. Doizece.ro va aduce un plus de divertisment ºi
interactivitate reþelei de site-uri Neogen” a declarat Cãlin Fusu,
director general Neogen SA.
“Avem încredere cã neogen.ro va menþine doizece.ro ca cel
mai bun site de divertisment ºi jocuri online din România”, a
declarat Octavian Costache, coordonator proiect doizece.ro,
referindu-se la aceastã preluare. Pãrþile n-au fãcut publicã valoarea tranzacþiei.

Netscape prinde din urmã
patch-urile din Firefox

Netscape a lansat o nouã versiune de Netscape 8 pentru a
aduce navigatorul la zi cu patch-urile de securitate ce au fost
deja lansate cu Firefox.
Netscape 8.0.3.3 are incluse toate noutãþile legate de securitate ce au apãrut ºi în browserul open-source Firefox. Este
vorba despre totalitatea patch-urilor introduse pânã la Firefox
1.0.6 (inclusiv), cele mai recente dintre ele fiind lansate luna trecutã de cãtre grupul de dezvoltare al Mozilla Foundation.
Netscape 8 foloseºte implicit motorul de randare Gecko al
Firefox, însã suportã ºi motorul Internet Explorer, prezent în
Microsoft Windows. Netscape lasã utilizatorii sã comute dupã
necesitãþi între cele douã motoare.

Grupaj realizat de
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
Sursa: www.agoranews.ro

Metode de cãutare pe Internet
Internetul reprezintã, atât o imensã bibliotecã virtualã, cât ºi un loc în care se pot
face cumpãrãturi, se pot asculta posturi de
radio, se poate coresponda ºi câte ºi mai
câte. În aceastã imensitate ºi diversitate,
ajutorul unui “motor de cãutare” se
impune, iar a ºti sã-l folosim înseamnã sã
gãsim ceea ce cãutam într-un timp cât mai
scurt.
Fãrã ajutorul acestora ºi fãrã a ºti
adresa exactã a unui website, este imposibil
de localizat informaþia doritã, mai ales cã
Internetul creºte exponenþial în fiecare zi.
Un motor de cãutare reprezintã un sistem dedicat de cãutare a informaþiei online
în Internet. În spatele motoarelor de cãutare
se aflã o bazã de date, un index ºi un algoritm de relevanþã. Acestea constau dintr-un
server sau dintr-o colecþie de servere dedicate pentru indexarea paginilor web, stocarea rezultatelor ºi întoarcerea paginilor
cu rezultatele interogãrilor utilizatorilor.
Când cãutaþi ceva pe internet, înseamnã
cã specificaþi ceva unui mecanism de
cãutare. Acesta “se uitã” dupã
cuvintele-cheie cu care este înregistrat
site-ul respectiv în baza de date a motorului
de cãutare folosit.
Anumite tehnici de cãutare vã pot
îmbunãtãþi timpul ºi calitatea rãspunsurilor
întoarse de motoarele de cãutare:
* este foarte important sã fiþi cât mai
precis în definirea cuvântului cheie;
* puteþi folosi mai multe cuvinte într-o
interogare ( cele mai multe motoare de

cãutare folosec implicit operatorul logic
“ºi”, în momentul când executã, interogarea);
* evitaþi cuvintele uzuale;
* când cãutaþi o anumitã frazã folosiþi
ghilimele (Ex: “Ministerul Apãrãrii
Naþionale”);
* folosiþi sinonime ale cuvintelor cãutate;
* folosiþi operatorul “+” ºi “–” în faþa

cuvintelor cãutate. Operatorul + în faþa
unui cuvânt specificã motorului de cãutare
cã doriþi sã gãsiþi paginile web care includ
acel cuvânt, iar operatorul – pe cele care nu
conþin acel cuvânt;
* folosiþi-vã de opþiunile avansate pe
care vi le pun la dispoziþie motoarele de
cãutare.
În paginile motoarelor de cãutare
existã, de asemenea, ºi o opþiune de cãutare
în anumite directoare. Diferenþa faþã de
cãutarea obiºnuitã o reprezintã modalitatea
în care au fost structuratã informaþia de
cãtre administratorii motoarelor de cautare.
Scopul acestora este de a structura pe categorii ºi subcategorii informaþia, cãutarea
fãcându-se doar în secþiunea selectatã. De
asemenea, site-urile adãugate în aceste categorii sunt verificate de cãtre administratorii motoarelor respective ºi nu sunt in-

dexate automat.
Cele mai cunoscute motoare de cãutare
se aflã la adresele:
http://go.com
http://www.altavista.com
http://www.excite.com
http://www.google.com
http://www.lycos.com
http://www.hotbot.com
http://www.msn.com
http://www.webcrawler.com
http://www.yahoo.com/
Sugestii de final:
Folosiþi ca paginã de pornire pentru

browserul dumneavoastrã unul din
motoarele de cãutare preferate astfel încât,
timpul pânã la resursa cãutatã sã fie cât mai
scurt.
Dacã aþi gãsit informaþia cãutatã, salvaþi-o ºi pe calculatorul dumneavoastrã,
deoarece dacã veþi mai avea nevoie de ea,
dupã o perioadã, s-ar putea sã nu o mai
gasiþi. Administratorii site-urilor web reîmprospãteazã informaþiile, iar motoarele de
cãutare nu le memoreazã prea mult timp.
Instalaþi-vã bara de butoane oferitã de
firma care gestioneazã motorul de cãutare.
Aceasta este disponibilã gratuit ºi include
mai multe funcþii pentru cãutare.
Locotenent ing.
Cãtãlin CÂRSTEA
carstea.catalin@forter.ro

Ruºii stabilesc
un nou record în spaþiu

osmonautul Serghei
Krikalev,
actualul
comandant al Staþiei
Spaþiale Internaþionale, este omul
care a petrecut cel mai mult timp în spaþiu.
Cu cele 748 de zile trãite în imponderabilitate,
rezultate
din ºase
misiuni în
spaþiu, cosmonautul
rus de 47
de
ani
deþine
recordul
celui mai
lung timp
cumulat pe
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Navigare în Web

orbitã. Astfel, el a doborât performanþa
compatriotului sãu, Serghei Andreev, care
cumulase „numai” 747 de zile pe orbitã în
cele trei misiuni executate la bordul lui
MIR.
Krikalev este la bordul lui MIR de la
începutul lui aprilie, când a plecat împreunã cu astronautul american John Phillips .
El a rãmas de douã ori la bordul staþiei
ruseºti MIR, unul dintre ele durând peste
300 de zile. Recordul celui mai lung timp
petrecut în spaþiu îi aparþine lui Valeri Poliakov, care a stat 438 de zile pe MIR.
Serghei Krikalev a participat la primul
zbor comun ruso-american executat în

S e c r e t e windows
pentru începãtori
Home sau Proffessional? (XP)

Când vã decideþi sã faceþi un upgrade la Microsoft
Windows XP sau sã achiziþionaþi un sistem nou, va
trebui sã alegeþi versiunea care vi se potriveºte cel
mai bine, Itome Edition sau Professional. Pentru
majoritatea clienþilor, versiunea mai ieftinã, Home
Edition sau Proffesional, este foarte bunã. Windows XP Pro, care
poate fi privit ºi ca un Home Edition cu dotãri suplimentare, constituie alegerea evidentã pentru majoritatea firmelor, cu toate cã,
organizaþiile mai mici, probabil cã, nu vor avea nevoie de modalitãþile mai sofisticate de control a accesului, de gradul mai înalt de
securizare ºi nici de posibilitãþile conective ale acestei versiuni.

T r ã i m î n t r -o
o
lume ciudatã
Victoria Beckham, spune cã în viaþa ei nu a citit o carte.
Ea a declarat unui ziarist spaniol cã preferã revistele ilustrate ºi muzica, aceasta în pofida faptului cã numele sãu
apare pe coperta unei cãrþi autobiografice.
Potrivit cotidianului britanic “Daily Mail”, citat de
site-ul Ananova, ea a declarat: “Nu am citit o carte în viaþa
mea. Prefer sã ascult muzicã”, pe locul întâi în topul preferinþelor sale fiind, totuºi, revistele de modã.
Într-un interviu acordat publicaþiei “Chic”, ea a mai spus
cã îºi doreºte sã aibã mulþi copii ºi, cel mai mult, o fetiþã. Ea
a spus: “Mã pot imagina fãcându-i unghiile cu ojã,

1994 cu naveta spaþialã,
precum ºi la misiunea de
asamblare a staþiei MIR din
1988. Fiecare perioadã de
timp petrecutã în spaþiu este o adevãratã
probã fizicã pentru astronauþi, deoarece
pierd o mare parte din masa osoasã, ceea
ce implicã o perioadã de recuperare
îndelungatã, de mai multe luni sau mai
mulþi ani.
În afarã de aceasta, ei sunt expuºi
radiostaþiilor cosmice, o parte din acestea
putând fi cancerigene.
Krikalev ºi Phillips, care au primit
naveta spaþialã Discovery, trebuie sã mai
execute încã douã ieºiri în spaþiu dupã
care, în luna octombrie, vor reveni pe
Pãmânt.
Lt. col Dragoº ANGHELACHE

Printre caracteristicile suplimentare versiunii Professional se pot
enumera:
suportul pentru dual-processor (procesare dualã);
posibilitatea de conectare la
un domeniu Windows NT;
Internet Information Services/ Personal Web Server (IIS
Web Server 5.1 );
SNMP (Simple Network Management Protocol) pentru administrarea reþelelor;
facilitatea Remote Desktop pentru controlul de la distanþã.
În plus, existã ºi noul Windows XP 64-Bit Edition, o versiune
destinatã exclusiv calculatoarelor construite în jurul procesoarelor
Itanium sau Itanium II de la Intel, ºi care, din punct de vedere
funcþional, este similarã cu Windows XP Pro. (D.A.)

ajutând-o sã se macheze,
alegându-i hainele”.
Bineînþeles cã, pentru
aceste activitãþi artistice,
nu este nevoie sã citeºti
prea multe cãrþi. În plus,
nefiind ocupatã cu lectura,
mintea-i stã lejerã, setatã
pe fãcut copii. Or, atare
îndeletnicire, se învaþã mai
mult din “revistele cu
poze”, unde singurele
cuvinte de citit sunt
“Ooooh!”, “Aaaah!” ºi
“Mmmmm!”. (D.A.)
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SHOWBIZ
“TORTURA” Shakirei pe
scena VMA -ului!
Shakira va fi prima
solistã latinã care va cânta
în spaniolã la Video
Music Awards 2005.
Evenimentul, ce va avea
loc la finele lunii august,
va fi prezentat de rapperul american P. Diddy.
Columbianca
va
interpreta probabil melodia care i-a asigurat succesul în toate topurile
internaþionale “La tortura’’. De asemenea, Shakira a fost singura cântãreaþã latinã care a fost
invitatã sã participe la o serie de concerte “Live 8’’ destinate strângerii de fonduri pentru lupta împotriva foametei din Africa.
Shakira a lansat “Fijación Oral, Vol. 1’’ , pe 7 iunie,
un album ce conþine melodii în limba spaniolã, urmând
sã lanseze, în noiembrie, “Oral Fixation, Vol.2’’. Decizia
de a lansa douã albume ºi nu doar unul a venit dupã ce
vedeta a realizat cã a compus aproximativ 60 de piese.

Mariah va cânta la
World Music Awards 2005
Mariah se pregãteºte
intens pentru World
Music Awards 2005 care
va avea loc la the Kodak
Theatre din Hollywood,
la sfârºitul lunii august.
Grandiosul spectacol va
fi difuzat în 160 de þãri,
iar audienþa va atinge
peste 1 miliard de
ascultãtori.
La scenã deschisã vor evolua, alãturi de frumoasa
cântãreaþã, cei mai buni artiºti, la cele mai diverse categorii de muzicã, vor fi prezentate cele mai bine vândute
albume ale anului, iar spectatorii vor avea parte ºi de
multe alte surprize. Premiile sunt unice ºi vor fi acordate
doar pe baza recordului de vânzare, ceea ce înseamnã cã
fanii din întreaga lume sunt cei care decid.
Fondurile care se strâng vor fi gestionate de cãtre o
fundaþie de întrajutorare cu sediul în Monaco, fundaþie
care construieºte orfelinate, ºcoli ºi spitale pentru copiii
defavorizaþi din þãrile lumii a treia.

Cu Morandi în Europa
Morandi cu “Beijo (Uh-la-la)” , al doilea single de
succes dupã “Love Me”, se aflã pe primul loc într-un top
difuzat de MTV Europe, realizat pe
baza topurilor din þãrile europene.
Proiectul lui Marius Moga în
colaborare cu Andreas Tefas Ropcea
(Randi) a ajuns în World Chart
Express, devansându-i pe bãieþii de la
Coldplay sau pe cei de la U2, Shakira
ºi Jamoroquai.
Play-back-ul ne conduce, aºadar,
mai departe în Europa!
Dacã Morandi va avea mai multe
oferte de cântãri în strãinãtate,
Andreas ar avea ºi el ºansa sã-l
însoþeascã pe Marius Moga, care este
mai ocupat cu munca de studio ºi nu se
mai oboseºte sã aibã grijã sã nu sarã discul la concerte
sau sã nu se accidenteze vreo dansatoare!
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Inflaþie de jocuri
Caesar IV – anunþat

Vivendi Universal a decis sã dea o mânã de
ajutor superbei serii Caesar ºi a anunþat cã al
IV-lea joc e în producþie. Evident, anunþul a fost
fãcut în spiritul picãturii chinezeºti care nu þine
de sete, ci stârneºte pofta ºi mai tare. Ca noutãþi,
se promit peste 100 de clãdiri, 3D cât încape,
peste 100 de ore de joc ºi aºa
mai departe.
Partea proastã este cã jocul
se aflã pe mâna celor de la Tilted Mill, autorii anemicului
Immortal Cities: Children of
the Nile. Dacã va fi demn de
numele de Caesar sau nu, vom
vedea în 2006.

Xbox 360 - ‘eftin ºi bun

Cei de la Microsoft ºi-au cãlcat pe ceea ce
credem noi cã este inimã ºi au anunþat ce ne
aºteaptã de la noua consolã. Astfel, Xbox 360 va
fi o scumpete de 299 euro. De fapt, aceasta este
varianta Xbox 360 Core System, alias “sãrac ºi
cinstit”. Sãrac în dotãri ºi, cinstit, vorbind pentru un pachet dotat doar cu un controller tipic ºi
un cablu standard AV (plus consola în sine).
Varianta a doua de Xbox va costa 399.99
euro ºi va aduce HDD de 20 GB (cam puþin
totuºi!), controller wireless ºi multe alte bunãtãþi
mai mult sau mai puþin (in)utile.

Dark Messiah of Might and Magic primele imagini

Întâmplãtor sau nu, odatã cu deschiderea
porþilor expoziþionale din Leipzig, avem
primele imagini din Dark Messiah of Might
and Magic, un website simbolic ºi un mic amãnunt narativ. Rolul nostru în acest nou capitol al
bãtrânei serii va fi (evident) unul eroic,
urmând sã luptãm ca chiorii împotriva
unei profeþii obscure numitã “Dark
Messiah”, din postura lui Sareth - warrior, mag sau asasin, dupã pofta carnalã
sau arcanã a fiecãruia.
Reþeta e clasicã, însã gusturile ciudate insuflate de Ubisoft ºi seriei
Heroes of Might and Magic ar putea da naºtere
unui joc... cel puþin interesant. Mai ales cã
proiectul a fost încredinþat celor de la Arkane
Studios (Arx Fatalis), cu engine-ul Source cu
tot.

Bani falºi în
EverQuest II

Un
“duping
bug” ºi un exploit în
codul lui EQ II au
fost de ajuns pentru
niºte bãieþi cu iniþiativã. Ei ºi-au creat cantitãþi
serioase de platinium (moneda EQ II) ºi au ple-

DE LA LUME ADUNATE...
Trei tipi, un american, un neamþ
ºi un român se ciocnesc cu maºinile
într-o intersecþie:
Americanu’: - Vai, Fordul meu,
economiile mele de 3 luni s-au dus
pe apa sâmbetei!
Neamþu’: - Vai, Mercedesul meu,
economiile mele de 6 luni s-au dus
pe apa sâmbetei!
Românu’ – Vai, Dacia mea,
economiile mele de-o viaþã s-au dus
pe apa sâmbetei!
La care ceilalþi doi: - Cine naiba
te-a pus sã-þi cumperi o maºinã aºa
de scumpã?

☺

Ardeleanu’ cu soacrã-sa pe
câmp. La un moment dat, un trãznet
la 10 m de ei. Ardeleanu’:
- No, mã...
Peste 5 minute un trãznet la 5 m
de ei:
- No, nu aºa, mã...
Peste încã 5 minute trãznetul
loveºte în soacrã-sa:
- NO, AªA, MÃ...

☺

- Ospãtar, e un gândac în supa
mea!
- Ne pare rãu, dar am rãmas fãrã
muºte!

☺

Un beþiv se suie într-un taxi ºi
spune:
- ªofer, du-mã la garã.
- Dar, suntem la garã!
Beþivul spune atunci un pic afectat:
- Uite 50.000, iar data viitoare sã
nu mai mergi aºa de tare, cã am rãu
de vitezã!

☺

Vine Alioºa acasã. O vede pe
Nataºa trebãluind. Fãrã sã salute, se
apropie ºi jap o palmã...Nataºa, oarecum încurcatã:
- De ce dai, Alioºa?
Ehei...dacã
ºtiam...te
omoram!...

☺

Un vânãtor povesteºte:
- Dupã mine, animal mai ºiret
decât vulpea nu existã! Nu demult,
am mers pe urmele unei vulpi o zi
întreagã ºi, când în sfârºit am
împuºcat-o, s-a dovedit a fi câine!

☺

Popescu vine radiind de la vânãtoare ºi aruncã un iepure pe masa de
bucãtãrie.
- Ai avut ºi tu odatã cu adevãrat
noroc, zice nevastã-sa!
- Aºa mi-am zis ºi eu, dacã te
gândeºti cã eu am tras de fapt dupã
un porumbel!... (C.F.)
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Surpriza lui Iron Maiden!
Iron Maiden au pregãtit pentru finalul verii o mega
surprizã pentru toþi fanii lor din Europa ºi Statele Unite!
Idolii a milioane de rockeri din întreaga lume lanseazã un
dublu DVD cu imagini din concertul de pe Westfalenhalle Arena din Dortmund, în Germania, eveniment ce a
avut loc în decembrie 2003. DVD-ul conþine ºi un documentar care încearcã sã surprindã cât mai multe amãnunte din bucãtãria celor de la Iron Maiden, acest lucru
fiind cu adevãrat o premierã, pentru cã pânã acum bãieþii
nu au permis niciodatã sã fie filmaþi ºi în spatele scenei.
Pentru cã întotdeauna niºte vedete adevãrate, ca Iron
Maiden, se gândesc la fani, ei au hotãrât sã le punã la dispoziþie admiratorilor ºi un Cd, care sã conþinã piesele din
concert, mergând pe ideea cã sunt mulþi rockeri care nu
au acasã un DVD player. În cazul în care vrei sã ai în
colecþie ta personalã acest DVD nu trebuie decât sã
aºtepþi începutul lunii septembrie ºi sã ceri în magazine
DVD-ul sau Cd-ul Iron Maiden “Death On The Road”.
Cristina FRATU
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cat la cumpãrãturi în lumea jocului. Evident, au
fost mânã spartã! În 24 de ore, cantitatea de bani
a crescut cu 20% ºi inflaþia a început sã-ºi facã
de cap. Spre deosebire de lumea realã, Sony a
intervenit prompt, a dres toate stricãciunile, a
fãcut sã disparã toatã moneda falsã, a închis
conturile bãieþilor veseli ºi lucrurile au revenit,
cicã, la normal.
ªi, totuºi, de ce? Pãi item-urile din joc se pot
vinde ºi pe bani reali, ºi umblã zvonul, cã unii au
reuºit sã scoatã peste 70.000$ din afacerea asta.
Tot în EverQuest II!

Tomb Raider The
Angel of Darkness moka?

Speriaþi cã ultimul
lor Tomb Raider a
convins de-a rupt,
Eidos oferã acum 60 de minute moka de Tomb
Raider The Angel Of Darkness. Pachetul are
1338 MB ºi sperã sã convingã jucãtorul cã meritã sã arunce cu banii în vânt dupã un cd-key
care sã-i deblocheze ºi restul aventurii.
De banii ãia mai bine fãceau un nude patch.
Sau includeau niºte poze cu Angelina
(mmm...Angelina!).
PS: merg ºi poze cu Abramburica...
CRISTINA FRATU

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

1. Cum erau udate plantele ºi copacii din Grãdinile
suspendate din Babilon?
2. Pe cine reprezenta statuia Colosului din Rhodos,
socotitã una din minunile lumii antice?
3. ªtiþi de cãtre care arhitect ºi când a fost construit
templul lui Zeus, ce urma sã adãposteascã statuia lui
Zeus?
4. Care ziar francez a oferit reprezentanþilor presei o
recepþie la care s-a interpretat pentru prima datã melodia
popularã „Ciocârlia”?
5. Când ºi unde s-a construit prima linie de cale feratã?
6. Cine a spus: „Nu existã mai orb decât acela care
nu vrea sã vadã”?

Rãspunsurile testului 15 (179)

1. În anul 307 î.Ch., Demetrios, fiul lui Antigonos
(cel mai puternic dintre diadohii Asiei), a pornit într-o
expediþie de rãzbunare împotriva Rhodosului, în fruntea
unei flote de 370 de corãbii, ce transportau 40.000 de
ostaºi – mai mulþi decât întreaga populaþie a insulei.
Locuitorii au luptat cu disperare, rezistând aproape 12
luni asediului. Ar fi fost învinºi, în pofida eroismului,
dacã în anul 306 î.ch., Ptolemeu I (supranumit Soter –
„salahorul”), diadohul Egiptului, n-ar fi venit cu o flotã
puternicã, silind asediatorii sã pãrãseascã insula. În
amintirea acestei victorii, locuitorii oraºului au hotãrât
înãlþarea unei statui.
2. Mausoleul a avut o soartã asemãnãtoare atâtor alte
monumente de artã distruse de urgiile naturii ºi, mai ales,
de urgia ignoranþei ºi stupiditãþii urmaºilor. În anul 1402
d.Ch. a început distrugerea sa, din douã pricini: un puternic cutremur de pãmânt ºi ocuparea Halicarnasului de
cãtre cavalerii ioaniþi care au început sã construiascã în
apropierea castelul Sf. Petru. Cavalerii au folosit la fortificarea castelului Sf. Petru, solul mausoleului ca materie
primã ºi au ars marmura din care fusese ridicatã partea
superioarã a monumentului pentru a obþine var.
În 1522, opera de distrugere era complet terminat.
3. Editorul muzical român Constantin Gabauer a
tipãrit „Ciocârlia” de câteva ori înainte de 1900, fãrã a
menþiona autorul.
4. În 1898, studentul Mario Gabauer, venit în vacanþã
din Elveþia a adus cu el o minge de fotbal ºi a avut un
asemenea succes încât de atunci se joacã fotbal în þara
noastrã.
5. Prima paraºutã a fost inventatã înaintea avionului.
În 1770, profesorul francez Defontage a experimentat
„mantaua zburãtoare” alcãtuitã din pene, cu ajutorul unui
condamnat la moarte.
6. N. IORGA, Cugetãri, 46.
Selecþie realizatã de locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT
S, S, T, V, T, VENALITATE, VADEMECUM,
NEVINOVATE, RI, ERA, ER, RIGA, ATOLI,
TALC, URÂT, TATONÃRI, A, TOC, PÃCAT,
DERAPA, ENE.
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Modificãri la
instrucþiunile privind
locuinþele de serviciu
Ministrul apãrãrii naþionale a modificat, prin ordin, articolul 14 din “Cz.-50, Instrucþiuni privind evidenþa, repartizarea,
închirierea ºi folosirea locuinþelor de serviciu ºi locuinþelor de
intervenþie din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale”.
Astfel, potrivit noilor modificãri, dacã titularul contractului
de închiriere este clasat inapt, pensionat pe caz de boalã sau
decedeazã, în timpul ºi din cauza serviciului militar, “membrii
lui de familie înscriºi în contractul de închiriere, pot folosi în
continuare locuinþa de serviciu sau de intervenþie, aflatã în
administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, cu plata chiriei
legale, pe perioada de timp prevãzutã în contractul de
închiriere.”
Dupã încheierea acestei perioade, instrucþiunea prevede cã
“reînnoirea contractului de închiriere pentru spaþiul locativ în
cauzã se face cu aprobarea ministrului apãrãrii naþionale, la
propunerea comandantului garnizoanei respective, cu avizul
Direcþiei Domenii ºi Infrastructuri, numai în cazul în care personalul armatei sau membrii de familie ai acestuia nu au
locuinþã proprietate personalã sau nu li s-a repartizat un spaþiu
locativ de cãtre organele administraþiei locale.”
În ceea ce priveºte cadrele militare în rezervã ºi retragere,
precum ºi ale foºtilor salariaþi civili ai acestui minister, care nu
deþin, ei sau membrii lor de familie, locuinþã proprietate personalã, contractele prin care aceºtia au închiriat locuinþele se
prelungesc pe o perioadã de 1 an, de la data intrãrii în vigoare a
ordinului, respectiv pânã pe 28 iulie 2006. În aceastã prevedre
se încadreazã ºi personalul disponibilizat ca urmare a procesului de restructurare a armatei. Nu beneficiazã de prevederile
mai sus menþionate personalul militar ºi civil a cãrui activitate,
respectiv, contract de muncã, a încetat prin demisie sau din
motive imputabile acestuia.
În celelalte cazuri, instrucþiunea prevede cã “reînnoirea
contractului de închiriere se face în conformitate cu prevederile
legale” iar dacã “numãrul de persoane înscrise în contractul de
închiriere nu mai corespunde cu cel din momentul atribuirii
locuinþei de serviciu sau de intervenþie” se poate repartiza o altã
locuinþã corespunzãtoare, dacã existã aceastã posibilitate.
Ordinul a intrat în vigoare la data semnãrii, pe 28
iulie 2005.
Locotenent-colonel Manole VÂRVEA

Armata “ºnur”
Printr-o Dispoziþie tehnicã a ºefului Direcþiei Medicale,
emisã pe 3 august, se reglementeazã modul în care se aplicã standardele privind corespondenþa înãlþime-greutate în procesul de
apreciere a cadrelor militare, în conformitate cu art. 45 din
MRU-3/1.
Potrivit dispoziþiei tehnice, mãsurarea parametrilor greutateînãlþime este atributul medicului unitãþii, datele fiind consemnate
în fiºele de control medical periodic. În funcþie de acestea, cadrului militar i se acordã calificativul (la aceastã secþiune) de corespunzãtor sau necorespunzãtor. Indicele
de masã corporalã (BMI)
se calculeazã dupã formula G/I2, unde G reprezintã greutatea, iar
I înãlþimea cadrului militar. Persoanele care au BMI cuprins între
19 ºi 29 sunt apreciate cu calificativul “corespunzãtor”.
Cei care au BMI mai mare de 30 vor intra într-un “program
de normalizare a greutãþii”, care va fi coordonat de cãtre medicul
unitãþii. Potrivit Dispoziþiei tehnice, programul constã fie în tratament medicamentos – dacã obezitatea are cauze metabolice,
urmând ca cei în cauzã sã fie reevaluaþi dupã 6 luni – fie în
urmarea unui program de pregãtire fizicã, sub îndrumarea
ofiþerului responsabil cu aceastã activitate ºi directa supraveghere
a ºefului nemijlocit.
Nu se spune nimic despre cei care au BMI mai mic de 19.
Probabil li se va oferi o masã gratuitã la popota unitãþii.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE

Cooperare româno-americanã
La începutul lui august, comandantul Batalionului 26 Infanterie,
locotenent-colonelul Gabriel TOMA s-a întâlnit cu comandantul Brigãzii
Multinaþionale din Kabul (KMNB), generalul de brigadã Claudio
GRAZIANO ºi cu locþiitorul acestuia, generalul de brigadã AMMON.
La întrevedere au mai participat comandanþii Battle Group-urilor din
compunerea KMNB, comandantul “Scorpionilor” fiind însoþit de ofiþerii
cu funcþiile de rãspundere din statul major al batalionului.
Locotenent-colonelul Gabriel TOMA a prezentat, în cadrul acestui
briefing, posibilitãþile batalionului românesc, efectivele, înzestrarea cu
tehnicã ºi armament ºi misiunile pe care le poate executa. Alãturi de
comandantul Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab” a participat ºi
comandantul detaºamentului de militari americani din subordinea
unitãþii române, maiorul Robert DIXON .
La încheierea briefingului, generalul de brigadã Claudio
GRAZIANO ºi comanda KMNB, l-au invitat pe comandantul
detaºamentului românesc ºi pe ceilalþi comandanþi de detaºamente, la o
discuþie informalã, unde aceºtia s-au putut cunoaºte mai bine. De aici,
locotenent-colonelul Gabriel TOMA, împreunã cu ofiþerul de legaturã
pentru operaþii, cãpitanul Cristian RÃDUCU ºi cu ºeful subofiþerilor,
plutonierul Florea SAS, s-au deplasat în Campul Phoenix, unde i-au vizitat pe militarii din compania americanã “US DRAGON”, care
acþioneazã în cadrul TF RED SCORPIONS.
Maiorul Robert DIXON i-a prezentat comandantului TF RED
SCORPIONS structura ºi posibilitãþile companiei americane, precum ºi
gama variatã de misiuni pe care le poate executa. Militarii americani au
spus cã-i cunosc pe “Scorpionii Roºii” din acþiunile pe care le-au
desfãºurat împreunã cu ceilalþi colegi de-ai lor, în urmã cu trei ani, în
Kandahar. “Acþionãm cu plãcere în cadrul TF RED SCORPIONS
deoarece am auzit lucruri extraordinare despre voi de la colegii noºtri cu
care aþi executat misiuni în Afganistan acum trei ani. ªtim de la ei cã sun-

Banca Centralã Europeanã

(5)

Sistemul European de Bãnci Centrale (SEBC) este compus
din Banca Centralã Europeanã (BCE) ºi toate celelalte bãnci centrale naþionale ale statelor membre. Termenul “Eurosistem”
defineºte Banca Centralã Europeanã ºi bãncile centrale/naþionale
ale statelor care au aderat la zona Euro.
Obiectivele acestui sistem sunt:
definirea ºi implementarea politicii monetare a zonei euro
- derularea operaþiunilor externe;
pãstrarea ºi administrarea rezervelor statelor membre;
promovarea unui sistem eficient de plãþi;
SEBC este guvernat de structurile de decizie ale BCE, ºi
anume Consiliul Director ºi Comitetul Executiv.
Consiliul Director este compus din membri Comitetului Executiv ºi din guvernatorii bãncilor centrale naþionale din statele
zonei Euro. Comitetul Executiv este compus din preºedintele
BCE, vicepreºedintele ei ºi alþi patru membri, aleºi dintre profesioniºtii recunoscuþi în domeniul monetar bancar.
Consiliul General este compus din preºedintele ºi vicepreºedintele BCE, precum ºi din guvernatorii bãncilor centrale din
toate statele membre UE.
Dupã aderarea la UE, România va fi reprezentatã în Consiliul
General de cãtre Guvernatorul Bãncii Naþionale. La momentul
aderãrii României la moneda unicã, acesta va deveni ºi membru al
Consiliului Guvernatorilor.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
Sursa: Agenþia pentru Strategii Guvernamentale
www.publicinfo.ro

teþi militari foarte buni ºi cã ne vom putea baza unii pe alþii în timpul
misiunilor viitoare” – maior Robert DIXON.
Referindu-se la viitoarea colaborare româno-americanã, locotenentcolonelul Gabriel TOMA a declarat: “Astãzi este timpul sã lucrãm
împreunã, încã odatã aici, în Afganistan, ca parte a Forþei de susþinere a
alegerilor sub mandatul ISAF. Suntem aici pentru a sprijini cu toþii
poporul afgan sã îºi schimbe viaþa, sã le creeze un viitor mai bun copiilor sãi. Aº dori sã subliniez cã, pentru mine ºi subordonaþii mei, a vã
avea alãturi de noi, pe timpul acestei misiuni, este o mare onoare ºi sunt
sigur cã ne vom îndeplini sarcinile, iar militarii noºtri vor coopera în
totalitate. Când spun aceasta, mã bazez pe buna cooperare pe care am
avut-o pânã acum cu camarazii americani din Diviziile 101, 82 ºi Brigada 197 Artilerie Terestrã. Vã asigur cã, la finalul misiunii, soldaþii noºtri
nu vor fi doar camarazi, ci vor ramâne foarte buni prieteni”.
Maior Renato NADOLU

Un bun început în Babilonul modern

Miercuri, 17 august, la Campul Mittica, unde este dislocat Batalionul 20 Infanterie “Scorpionii Negri”, o celulã din statul major al unitãþii, condusã de locotenentcolonelul Nicolae IOAN, s-a întâlnit cu ºefii consiliilor locale ale provinciei Dhi
Qar, din aria de responsabilitate a “Scorpionilor Negri”. Militarii români au dorit ca,
în acest fel, sã stabileascã un prim contact cu autoritãþile locale ale provinciei, subliniind încã o datã, cu aceastã ocazie, rolul ºi locul Armatei Române în reconstrucþia
ºi stabilizarea situaþiei din Irak.
Pe parcursul întâlnirii, comandantul “Scorpionilor” a solicitat liderilor locali sã
sprijine militarii români în îndeplinirea misiunilor, lucru ce se poate concretiza prin
informarea populaþiei irakiene privind motivele prezenþei armatei noastre în zonã,
þinând sã-i asigure pe ºefii consiliilor locale de tot sprijinul nostru, ca reprezentanþi
ai Armatei României, în pregãtirea, aprobarea ºi finalizarea unor proiecte CIMIC.
La finalul întâlnirii, ºeful consiliului local al oraºului Al Fudlyia, dl. Haider
Salman FAISAL ne-a mulþumit pentru ospitalitatea ºi amabilitatea de care “Scorpionii Negri” au dat dovadã ºi a urat “Bun venit!” Armatei Române, exprimându-ºi
totodatã dorinþa ca, la sfârºitul misiunii, sã ne întoarcem cu toþii cu bine acasã.
Cãpitan Florin SPÃTÃCEAN

S

âmbãtã, 6 august 2005, a
fost comemorat, la Mausoleul
Eroilor
din
Mãrãºeºti momentul August 1917,
lunã în care trupele germane care
înaintau spre Moldova au fost oprite pe aliniamen-

Misiune CIMIC româno-italianã

Militarii Batalionului 20 Infanterie “Scorpionii Negri” din Craiova, în
cooperare cu militarii italieni din Brigada “Folgore” au distribuit în localitatea Al Abrat, marþi, 16 august, ajutoare umanitare constând în: hranã
(paste fãinoase), haine ºi un aparat de potabilizare a apei. Materialele au
valoarea de aproximativ 30.000 USD ºi au fost donate de guvernul italian.
În perioada urmãtoare, militarii români vor participa la mai multe
acþiuni de tip CIMIC (cooperare civili-militari), vizând refacerea infrastructurii ºi serviciilor publice, precum ºi acordarea de asistenþã medicalã ºi distribuirea de ajutoare umanitare în localitãþile din zona de
responsabilitate a batalionului.
Situaþia generalã din zona de responsabilitate a Batalionului 20
Infanterie “Scorpionii Negri” este calmã. Militarii noºtri îºi executã misiunile ordonate, care constau în patrulãri pe principalele cãi de comunicaþie, pentru a asigura libertatea de acþiune a Forþei Multinaþionale, monitorizarea traficului ºi descurajarea jafurilor, asigurarea elementelor de
infrastructurã -conductele petroliere, liniile de înaltã tensiune, asigurarea
pazei ºi securizãrii bazei Camp Mittica, precum ºi misiuni de cooperare
civili-militari care au scopul de a contribui la creºterea stabilitãþii ºi dezvoltarea infrastructurii în provincia Dhi Qar. (F.S.)

Primarul oraºului Mãrãºeºti,
Emilian BRAªOV, a deschis seria
alocuþiunilor. Acesta a þinut sã
aminteascã istoricilor necesitatea
ca momentul de la 1917 sã-ºi
regãseascã locul meritat în cãrþile de istorie. A vorbit apoi generalul în retragere Nicolae Zamfir,
preºedintele Asociaþiei judeþene a veteranilor ºi
vãduvelor de rãzboi Vrancea.
În continuare, a luat cuvântul generalul maior
dr. Florian PINÞÃ, care a subliniat importanþa acelor
zile din august 1917 pentru istoria actualã a þãrii ºi
Armatei Române.
În încheiere, a luat cuvântul prefectul judeþului
Vrancea, Ioan OPREA, care a þinut sã remarce
importanþa momentului august 1917, dar ºi
urmãrile acestuia, resimþite pânã în prezent.
A urmat ceremonialul depunerii coroanelor de
flori, iar, în încheiere, garda de onoare a garnizoanei
Focºani a prezentat onorul în sunetele sobre ale
muzicii militare.
Eugen ANGHEL
ºeful Cerccului Militar Foccºani
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tul Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz.
La eveniment au participat locþiitorul Statului
Major General, general maior dr. Florian PINÞÃ,
comandantul garnizoanei Focºani ºi comandant al
Brigãzii 8 Artilerie Mixtã, colonel dr. Radu IGNAT,
comandantul Brigãzii 282 Mecanizatã “Unirea Principatelor”, colonel dr. Ioan COTROPAI, comandanþii
unitãþilor din garnizoana Focºani, cadre militare
active, în rezervã ºi în retragere, veterani de rãzboi,
membri ai administraþiei publice a judeþului
Vrancea ºi ai oraºului Mãrãºeºti.
La manifestãri a luat parte ºi un grup de femei
din cadrul asociaþiei “Cultul Eroilor”, filiala Brãila.
Prima, în ordinea manifestãrilor, a fost slujba
religioasã la care a participat un sobor de preoþi
condus de preotul ganizoanei Focºani, Ioan
VRÂNCEANU. Aceasta a fost închinatã eroilor care
ºi-au dat viaþa pe câmpurile de luptã în Rãzboiul
pentru reîntregirea neamului.

Cercurile militare la orizont

Repere constãnþene
Localitatea Mihail Kogãlniceanu este situatã pe drumul european ce face legãtura între
Constanþa ºi Hârºova. Cercetãrile arheologice
au dus la descoperiri ce confirmã existenþa
unor aºezãri umane încã din perioada
rãzboaielor daco-romane, sub denumirea de
VICUS CLEMENTIANI. Aceste teritorii
cunosc o dezvoltare înfloritoare în perioada
domnitorilor Basarab ºi Mircea Cel Mare.
Localitatea are aproximativ 16.000 de
locuitori, remarcându-se mulþi cetãþeni de etnie
turcã ºi tãtarã.
Garnizoana Mihail Kogãlniceanu a fost
cunoscutã prin unitatea de aviaþie ºi Brigada 34
Mecanizatã Teritorialã; documentele de arhivã
au certificat înfiinþarea Regimentului 36 Infanterie la 1 aprilie 1909; acest regiment a fost dislocat în garnizoana Cernavodã, a participat la
cele douã conflagraþii mondiale, având eroi
care s-au distins în luptã ºi au fost trecuþi în
Cartea de aur a naþiunii. Din anul 1951, Regimentul 36 Infanterie primeºte denumirea de
Regimentul 34 Mecanizat ºi se redislocã în
Garnizoana Mihail Kogãlniceanu, iar la 1 fe-

bruarie 1959 acesta redevine Regimentul 36
Mecanizat. Începând din 23 octombrie 1969
unitatea a reprimit denumirea istoricã de
“VASILE LUPU”. În anul 1994, regimentul
s-a transformat în Brigada 36 Apãrare Litoral,
iar la 26 ianuarie 1995 a luat fiinþã Brigada
Infanterie Moto “VASILE LUPU” care,
începând cu 2001, devine Brigada 34 Mecanizatã Teritorialã “VASILE LUPU” structurã
care în martie 2005 a fost redislocatã în garnizoana Bucureºti.
Pentru a ajunge în garnizoana Mihail
Kogãlniceanu se pot folosi mijloace terestre
sau aeriene deoarece aeroportul Internaþional
se aflã la ieºirea din localitate, în direcþia
Constanþa; persoanele care vin cu trenul la
Constanþa, din Autogara TOMIS III pot lua
maxi taxi sau microbuze care circulã la interval
de cel mult 30 de minute, între orele 06.00 21.00, biletele eliberându-se la urcare; de la
gara Constanþa pânã la autogara TOMIS III, se
poate ajunge cu autobuzele 43 sau cu autobuzul
care circulã spre Satul de Vacanþã, coborând în
staþia TOMIS III. Cãminul ºi Cercul Militar

Mihail Kogãlniceanu sunt situate al aproximativ un kilometru de la intrarea în localitate dinspre Constanþa în spatele Parcului din localitate; la cãminul militar sunt posibilitãþi de
cazare, aprobarea fiind datã de comanda U.M.
01227 Constanþa. În garnizoanã, demne de
frecventat, ca locuri de agrement, sunt pãdurea
Mihail Kogãlniceanu ºi parcul, unde în colaborare cu Instituþiile de culturã civile ºi militare ºi
cu instituþiile de învãþãmânt se organizeazã
diferite festivitãþi sau serbãri populare; în ceea
ce priveºte posibilitatea de servire a mesei, se
remarcã motelul EMY de la intrarea dinspre
Constanþa în imediata vecinãtate a Aeroportului Internaþional ºi restaurantul din complexul
hotelier situat lângã Parcul Comunal. Un alt
aspect demn de reþinut pentru persoanele care
vin în misiune în Mihail Kogãlniceanu este
faptul cã prin localitate trec majoritatea
microbuzelor care fac legãtura între Constanþa
ºi Moldova sau Bucureºti.
ªeful Cercului Militar
Mihail Kogãlniceanu
Doloresa GHENCIU

