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Unii dintre ei sunt de-abia la începutul carierei militare. Alþii ºi-au stabilit clar traiectul acesteia. Cu toþii au
ales aceeaºi armã –
artileria terestrã.
Iar, pentru a profesa în aceastã specialitate, au fãcut
ºi sacrificii. ªi, nu
numai ei, ci ºi cei
apropiaþi lor.

UNIVERS SPIRITUAL
Traian Demetrescu (Tradem)

Un cronicar
al intimitãþilor eºuate

“Tu eºti reginã într-o þarã unde toþi oamenii sunt graºi,
proºti ºi nesimþitori. N-au altã îndeletnicire decât sã stea în
faþa unei tarabe, sã speculeze ºi sã înºele. În þara acestor
pântecoºi s-a nãscut odatã un poet mare ºi a murit de
foame; iar un erudit care a þinut o conferinþã despre altruism a fost ucis cu pietre pe stradã.” Dar cum altã þarã mai
bunã nu avem ºi trebuie sã respirãm alãturi “de creiere care
ºi-au întrerupt creºterea la 11 ani” (Mircea Eliade), Traian
Demetrescu a descris drama sufleteascã ºi spiritualã a
omului cultivat, a aceluia altfel, diferit de majoritate.

LECÞIA DE ISTORIE
Bateria de “La vii”
Î ntre
localitãþile
Lazu ºi Agigea, în locul
numit „La Vii” se mai
poate observa ºi astãzi
o ridicãturã de pãmânt
acoperitã de verdeaþã.
Nu este o movilã, cum de altfel întâlneºti foarte
des în Dobrogea ºi nici vreun gorgon care sã te
facã sã speri cã ar adãposti vreun sit arheologic.
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Protecþia
antivirus
Aici, în acest poligon ºi-a
au primit botezul focului
Interviu cu comandantul Brigãzii 6 Rachete Antiaeriene,
domnul general de brigadã Sandu SEREA
În perspectivã, câºtigul cel mai mare pentru brigadã constã în faptul cã vom putea executa lansãri, de aici încolo, cu complexul
O.S.A. pe bombe de iluminare, care sunt mult
mai ieftine. În cursul zilei de mâine, se va
continua activitatea la care voi participa ºi
eu. De fapt, se va face un experiment în ceea
ce priveºte lansarea unor rachete-þintã, de pe
uscat, pe mare. Lansarea de pe mare este mult
mai pretenþioasã. Presupune o platformã care
se deplaseazã în larg. Nu întotdeauna marea

este atât de bunã cum a fost astãzi cu noi. ªi
apar ºi diverse
inconveniente care
duc la amânarea
tragerilor. Sunt ºi
riscuri în ceea ce
priveºte
stabilitatea platformei, a
securitãþii ºi siguranþei
racheteiþintã.
(pag. 6)

Dezinvolturã, paroxism ºi calm
23 august, ora 16.00, toate regimentele primesc comenzile specifice pentru executarea tragerilor. Echipajele trec la posturi. Ardelenii sunt cei mai
numeroºi. Au în dispozitivul de luptã complexuri de rachete O.S.A. ºi KUB.
Dobrogenii ºi oltenii au numai KUB-uri. În tot poligonul nu se aude decât
zumzetul staþiilor de radiolocaþie ºi nu vezi decât antenele parabolice care se
rotesc. Ora 16 ºi 15 minute. Aerodromul militar de la Borcea. Avionul-sondã
se aflã la start. De la turnul de control se
aprobã decolarea. În scurt timp, sonda e
în aer ºi se îndreaptã cu vitezã cãtre Capu
Midia. Survoleazã la joasã altitudine
poziþiile de tragere ale Brigãzii 6. Totul
este în ordine. Nici o rachetã nu a plecat
de pe rampe. Prima celulã de Mig-uri
ruleazã pe pistã, îndreptându-se în forþã
(pag.7)
cãtre Midia.
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Batalionul 341 Infanterie
ºi-a încheiat misiunea în Kosovo

TURCIA: Coliziune între un submarin american ºi
un cargou turcesc. Un submarin american a intrat în
coliziune cu un cargou care naviga sub pavilion turcesc,
în dimineaþa zilei de luni, 5 septembrie, în Golful Persic,
a anunþat Flota a V-a americanã, precizând cã incidentul
nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale, relateazã
Agenþia France Presse (AFP). Potrivit Comandamentului central al Flotei a V-a, coliziunea s-a produs în timp
ce submarinul se îndrepta cãtre Bahrain”, navigând la
suprafaþã. RUSIA: Vladimir Putin l-a demis pe
comandantul Marinei. Preºedintele rus, Vladimir
Putin, l-a demis, duminicã, 4 septembrie, pe comandantul forþelor navale ºi i-a decorat pe membri echipajului
de pe submarinul care a rãmas blocat, timp de mai multe
zile, la începutul lunii august, în Oceanul Pacific, ºi pe
membri echipei internaþionale de salvare, transmite
AFP. Amiralul Masorin, noul comandant al forþelor
navale ruse, declara, la jumãtatea lunii august, cã Marina rusã dispune de toate echipamentele necesare
salvãrii echipajului submarinului, dar nu a putut sã le
foloseacã din cauza unor neglijenþe. FRANÞA:
Riscul atacurilor teroriste la nivel global este mai
ridicat ca oricând. Judecãtorul francez Jean-Louis
Bruguiere, specialist în lupta antiteroristã, a apreciat cã
riscul atacurilor teroriste în lume nu a fost niciodatã atât
de mare, se precizeazã într-un interviu publicat luni de
cotidianul japonez Sankei Shimbun, citat de AFP.
Judecãtorul considerã cã Japonia ºi alte þãri din
regiunea Asia Pacific ar putea fi þinta unor grupãri
extremiste. JAPONIA: Ameninþãri cu bombã la
spitalele din Tokyo. Unsprezece spitale universitare din
Tokyo au primit ameninþãri cu bombã, într-un moment
în care mãsurile de securitate au fost sporite pe întregul
teritoriu naþional, în vederea alegerilor legislative din 11
septembrie, a anunþat agenþia de presã Kyodo, citatã de
AFP. Informaþia nu a fost confirmatã oficial de poliþia
capitalei nipone. MAREA BRITANIE: Atacurile de
la Londra au avut legãturã cu Irakul. Atentatele
comise la Londra, pe 7 ºi 21 iulie, au avut, în mod clar,
legãturã cu rãzboiul din Irak, iar a susþine contrariul ar
fi “absurd”, a declarat fostul ambasador britanic la
ONU, Crispin Tickell, citat de AFP. La 19 iulie, premierul Tony Blair a respins orice legãturã între rãzboiul
din Irak ºi atentatele de la 7 iulie, susþinând cã acesta a
fost un simplu pretext folosit de teroriºti în linia unei
“logici perverse”. IRAN: Propriul act de acuzare
împotriva lui Saddam. Liderul autoritãþii judiciare
iraniene, ayatolahul Mahmud Hashemi Shahrudi, a criticat procesul fostului dictator irakian Saddam Hussein,
afirmând cã actul de acuzare în cazul acestuia nu
include crimele comise împotriva Iranului ºi a kurzilor,
transmite AFP. Saddam Hussein, împreunã cu ºapte dintre locotenenþii sãi vor fi judecaþi, începând de la 19
octombrie, pentru masacrarea, în 1982, a 143 de
locuitori ºiiþi din satul Dujail, localitate situatã la 60 de
kilometri nord de Bagdad. SUA: Peste 50.000 de militari, mobilizaþi în sudul Statelor Unite. Peste 50.000
de militari ºi membri ai Gãrzii Naþionale americane,
precum ºi numeroase nave, printre care se aflã ºi Portavionul cu propulsie nuclearã USS Harry S. Truman,
iau parte la operaþiunile de salvare declanºate în sudul
Statelor Unite dupã trecerea uraganului Katrina, a
anunþat armata americanã, citatã de AFP. Sosirea USS
Harry S. Truman ridicã la 23 numãrul navelor Marinei
americane implicate în operaþiunile de salvare. (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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Pe data de 22 august, anul curent, la sediul Batalionului 341
Infanterie de la Topraisar, s-a desfãºurat ceremonialul militar prilejuit de încheierea misiunii în Kosovo de cãtre militarii din compunerea Detaºamentului R.O.F.N.D.V. Începând cu luna aprilie, cei
86 de militari, care au încadrat detaºamentul comandat de cãtre
maiorul Ovidiu BOTA, s-au deplasat în teatrul de operaþii din Kosovo, unde, pe parcursul a patru luni,
au desfãºurat misiuni de menþinere
a pãcii sub comandã N.A.T.O. Pentru modul cum ºi-au adus contribuþia la efortul internaþional pentru reconstrucþia securitãþii ºi stabilitãþii în aceastã regiune, toþi militarii detaºamentului au fost decoraþi
cu medalia „NON ARTICLE 5”. Un
numãr de patruzeci de militari au
fost decoraþi în Kosovo. Ceilalþi
patruzeci ºi ºase, fiind decoraþi la
Topraisar, în cadrul ceremonialului,
de cãtre reprezentantul Statului

DEMEX
2005

Major al Forþelor Terestre, colonelul Marian COJOCARU.
În cuvântul sãu de rãmas bun, maiorul BOTA le-a reamintit
foºtilor sãi subordonaþi ceea ce le spusese la primirea misiunii în
urmã cu cinci luni.
„Aceastã misiune este o speranþã pentru noi. De noi toþi depinde
ca ea sã devinã o certitudine”. Ceea ce s-a ºi întâmplat. Cu acest
detaºament, Batalionul 341 ºi-a
încheiat misiunea din Kosovo,
începutã în luna iulie a anului 2004,
cu Detaºamentul R.O.F.N.D.VIII,
continuatã apoi cu R.O.F.N.D. IX.
Pentru militarii constãnþeni, Kosovo a constituit preambulul misiunilor internaþionale pe care le vor
executa începând din luna decembrie în teatrul de operaþii din Afganistan.
Maior Gabriel PÃTRAªCU
patrascu.gabriel@forter.ro

În perioada 19-23 septembrie, în poligonul CINCU din judeþul Braºov se va desfãºura cel mai amplu
exerciþiu tactic cu trageri de luptã, organizat în ultimii cinci ani, DEMEX 2005. La exerciþiu vor participa mari unitãþi, unitãþi ºi subunitãþi din compunerea Forþelor Terestre, cu aproximativ 3000 de militari,
200 de vehicule de luptã (tancuri, maºini de luptã ale infanteriei ºi transportoare amfibii blindate) ºi 500
de autovehicule. Pânã la începerea exerciþiului, unitãþile participante vor urma un proces de antrenament
(testare ºi evaluare operaþionalã a unor echipamente noi intrate în dotarea marilor unitãþi ºi unitãþi din
Forþele Terestre). Ulterior, vor fi evaluate/certificate/afirmate ºi vor participa la exerciþiul demonstrativ.
Structurile din Forþele Terestre, participante la acest exerciþiu, vor trebui sã pregãteascã ºi sã desfãºoare
activitatea în condiþii NATO conform concepþiei DEMEX 2005. Aceasta constã în desfãºurarea unui
exerciþiu tactic de nivel brigadã ºi reprezintã încheierea procesului de pregãtire ºi opraþionalizare parcurs
de structuri ale Forþelor Terestre, proces al cãrui termen de finalizare este 2005.
Maior Gabriel PÃTRAªCU
patrascu.gabriel@forter.ro

“Scorpionii roºii” în
“oraºul canadian”
Camp Julien se aflã situat în vecinãtatea capitalei Kabul, fiind
unul dintre cele mai mari camp-uri existente în zonã. Este situat
într-o zonã muntoasã, la 1820 m altitudine, cu o climã de tip deºertic
cu temperaturi cuprinse între 35-40 grade celsius, ziua, scãzând
pânã la 16-18 grade, noaptea ºi umiditate scãzutã, praful ce se ridicã
permanent, fãcând ca aerul sã fie greu respirabil pe timpul zilei. În
luna august precipitaþiile sunt aproape inexistente, vegetaþia fiind
alcãtuitã din mici arbuºti adaptaþi la mediul arid. De-o parte ºi de
alta a Campului Julien, strãjuiesc douã castele, amintind de vremuri
nu demult apuse, când Afganistanul era guvernat de o altã formã
statalã ºi anume, monarhia. Munþii ce-l înconjoarã par mai degrabã
o adunãturã de cenuºã, fiind complet lipsiþi de
vegetaþie. Contrastând cu acest peisaj selenar,
Camp Julien este foarte bine organizat din toate
punctele de vedere, oferind militarilor care îºi
desfãºoarã activitatea aici, inclusiv “Scorpionilor
roºii”, condiþii dintre cele mai bune.
Campul este organizat ºi se aflã sub conducere canadianã, regulile de comportament ºi
acces, în ºi din camp, fiind stabilite de cãtre
canadieni. Facilitãþile puse la dispoziþia militarilor români sunt complete, cuprinzând o gamã
largã, începând cu cazarea, hrãnirea, igiena, legãtura socialã, precum ºi posibilitãþi de distracþie ºi
relaxare. “Scorpionii roºii” sunt cazaþi în corturi
puse la dispoziþie de cãtre partenerul canadian,
acestea fiind dotate cu paturi ºi saltele confortabile, podea din lemn, sistem de încãlzire ºi ventilare a aerului, precum ºi un sistem pentru prevenirea ºi stingerea
incendiilor. Ulterior, partea românã a dotat aceste corturi ºi cu instalaþii de aer condiþionat pentru a oferi condiþii cât mai bune de muncã
ºi odihnã militarilor. Hrãnirea efectivelor este asiguratã de cãtre o
societate civilã canadianã, aceasta punând la dispoziþie, în sãli de
mese moderne, o gamã completã ºi diversã de produse de foarte
bunã calitate, necesare susþinerii efortului militarilor. În fiecare sãptãmânã, sâmbãta, bucãtarii pregãtesc militarilor români un barbeque, iar, de douã ori pe sãptãmânã, o masã cu specific românesc.
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Igiena joacã un rol important, camp–ul punând la dispoziþie “Scorpionilor roºii” spaþii moderne, dotate cu duºuri ºi toalete individuale. De asemenea, militarii români au la dispoziþie mai multe posibilitãþi pentru a comunica cu cei de acasã (reþeaua localã de telefonie mobilã ºi reþeaua de telefonie prin satelit pe bazã de cartelã).
Asistenþa medicalã este asiguratã de cãtre infirmeria proprie, cât ºi
de cãtre spitalul canadian care dispune ºi de serviciu de ambulanþã.
Existã, de asemenea, locuri unde militarii se pot relaxa în timpul
liber: salã cinema, salã de jocuri video, fitness, handbal, volei. Totodatã, în interiorul camp–ului funcþioneazã un magazin de tip “PX”,
de unde militarii îºi pot procura cele necesare.
“Imediat ce am ajuns aici, în Camp Julien, partea canadianã
ne-a oferit tot sprijinul în ceea ce priveºte facilitãþile de cazare,
hrãnire, igienã, fãcând în aºa fel încât militarii sã poatã sã beneficieze încã de la început de toate acestea. Aceste facilitãþi sunt, cu
mult, peste tot ceea ce am vãzut pânã acum în celelalte teatre de

operaþii, remarcând, totodatã, amabilitatea deosebitã a gazdelor
noastre” – maior Liviu DINU, Batalionul 26 Infanterie “Neagoe
Basarab”.
Considerat de cei mai mulþi dintre cei care l-au vizitat sau ºi-au
desfãºurat activitatea în el, drept o “nestematã” între camp-urile
militare, Campul Julien rãmâne un loc unde militarii au asigurate
toate condiþiile pentru a-ºi desfãºura activitãþile.
Plutonier Dumitru PÂRVAN
Secretariat tehnic de redacþie
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Comandantul Suprem al Forþelor Aliate din
Europa în mijlocul “Scorpionilor roºii”
Seria vizitelor deosebit de importante pe care le-a primit
Batalionul 26 Infanterie “Neagoe Basarab”, a continuat marþi, 30
august, cu vizita comandantului Comandamentului Suprem al
Forþelor Aliate din Europa (SACEUR) ºi al Comandamentului
Forþelor SUA din Europa, generalul James L. JONES.
În cadrul vizitei domniei sale în Kabul, generalul James L.
JONES a dorit sã viziteze “Scorpionii roºii” dislocaþi în Campul
JULIEN, batalionul românesc fiind unul din cele 3 batalioane
destinate de SACEUR pentru asigurarea securitãþii pe timpul
alegerilor parlamentare din Afganistan.
Generalul James JONES a fost însoþit, de-a lungul vizitei
sale, de o delegaþie SACEUR, de membri ai Comitetului NATO,
ofiþeri din Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din
Europa (SHAPE), comandantul ISAF VIII, generalul locotenent
Mauro DEL VECCHIO ºi comandantul Brigãzii Multinaþionale
Kabul (KMNB), generalul de brigadã Claudio GRAZIANO.
În cadrul unui ceremonial de primire a oficialitãþii NATO,
comandantul Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab” a
prezentat raportul dinstinsului oaspete, dupã care, generalul
JONES a trecut în revistã batalionul românesc ºi compania americanã “Dragon”, aflatã în subordonarea “Scorpionilor roºii”.
În cuvântul sãu, adresat “Scorpionilor roºii” ºi “dragonilor”
americani , generalul James JONES a spus: “Cãlduroase salutãri
acestei mari formaþii militare. Sunteþi o mare formaþie unitã întrun scop comun, este o mare onoare pentru mine sã fiu aici
reprezentând NATO, partea americanã a Alianþei în Afganistan.
Misiunea la care dumneavoastrã participaþi, ºi sunt sigur cã ºtiþi
foarte bine care este aceasta, este una complexã, dar sper cã este
una care poate fi din ce în ce mai eficientã. ªi, voi aþi arãtat nu o
datã, cã NATO ºi-a extins misiunile sale, inclusiv misiunea
ENDURING FREEDOM, ºi cã noi toþi lucrãm sub o singurã
comandã, pentru a aduce pacea ºi securitatea în Afganistan. De
când sunt comandant al SACEUR, de aproximativ doi ani ºi
jumãtate, nu-mi pot imagina un loc pe pãmânt unde NATO sã fie
prezent, ºi sã se facã mai multe progrese, zilnic, ca aici. Motivul
acestui progres stã în faþa mea. Marinarii, aviatorii,

infanteriºtii marini, forþele speciale, militari ai
NATO, prietenii ºi aliaþii noºtri iau parte la
aceastã mare misiune. Voi sunteþi aceia care
faceþi diferenþa prin muncã ºi comportarea voastrã zilnica, în plus, a fi soldaþi, fãrã nici o exagerare, pot sã spun cã puteþi fi numiþi ambasadori.
Afganistanul este pe drumul sãu de reconstrucþie. Nu este o þarã fãrã probleme, dar, când
vã opriþi un moment ºi vã gândiþi în urmã, la ce
a fost în trecut, acum câþiva ani, ºi la ce este
acum, progresul este evident. Fiecare membru al
ISAF meritã sã fie felicitat pentru asistenþa pe
care a acordat-o în aceastã dramaticã transformare. Mai este mult de lucru, dar, cu perseverenþa, curajul ºi exemplul vostru, dar ºi cu sacrificiul pe care sunteþi dispuºi sã-l faceþi,
aceastã misiune va avea succes. ªi noi vom avea
succes într-o aºa perioadã de timp, astfel încât,
oricine sã poatã vedea acest lucru. Este o mare
onoare ºi mulþumire pentru mine sã fiu alãturi de
voi astãzi. Îmi lipseºte aceastã parte a vieþii mele foarte mult, ca
ofiþer de infanterie. Dumnezeu sã vã binecuvânteze misiunea
dumneavoastrã, sã aibã grijã de familiile voastre ºi de propriile
voastre vieþi ºi, poate aceastã misiune se va sfârºi la un moment
dat ºi familiile voastre se vor reîntregi. Mulþumesc foarte mult
pentru aceastã minunatã formaþie (militari români ºi americani)
ºi pentru cã sunþeti ceea ce sunþeti.”
Imediat dupã încheierea ceremonialului, generalul James
JONES, împreunã cu invitaþii sãi, s-au deplasat în sala de briefing unde comandamentul ISAF a susþinut o prezentare despre
calendarul, modul de organizare ºi desfãºurare a campaniei electorale, a alegerilor, a procesului de numãrare a voturilor ºi de
anunþare a rezultatelor. De asemenea, au fost prezentate mãsurile
întreprinse de ISAF pentru creºterea securitãþii pe timpul întregului proces electoral din zona de responsabilitate a ISAF VIII.
Comandantul “Scorpionilor roºii”, locotenent-colonelul

Vizitã americanã în
tabãra Scorpionilor

brigãzi care are un comandant italian ºi este parte componentã
a unei forþe conduse tot de un general italian care se subordoneazã SACEUR. Acesta este NATO. Este prima oarã când o
structurã militarã americanã este subordonatã unei alte structuri militare din NATO ºi aceasta nu este, tocmai, întâmplãtor,
armata României. Sunt uimit în câte misiuni a putut participa
acest tânãr batalion românesc, “Scorpionii roºii” a declarat
generalul B.B.BELL.
Comandantul Batalionului 26 Infanterie “Neagoe
Basarab”, locotenent-colonelul Gabriel TOMA a mulþumit oficialitãþii americane pentru aprecierile fãcute la adresa armatei
României ºi Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab” ºi a
þinut sã reafirme faptul cã “suntem aici pentru a ajuta la reconstrucþia acestei þãri, ai cãrei locuitori au fost greu încercaþi în
ultimii ani. Este mult de muncã, dar sunt convins cã determinarea noastrã ºi buna colaborare cu armata americanã ne va
ajuta sã ne îndeplinim ºi aceastã misiune. Pe noi ne bucurã
încrederea manifestatã de dumneavoastrã, vrem sã vã asigurãm
cã suntem capabili sã ducem la bun sfârºit misiunile încredinþate
împreunã cu militarii dumneavoastrã ºi cu ceilalþi aliaþi ºi sã
participãm eficient la rezolvarea situaþiilor critice pe întreaga
perioadã a desfãºurãrii procesului electoral din aceastã þarã în
folosul cetãþenilor afgani”

Vineri, 26 august, în Kabul, compania americanã “Dragon”,
aflatã în subordinea Batalionului 26 Infanterie “Neagoe
Basarab”, a primit vizita generalului B.B.BELL, comandantul
Comandamentului Forþelor Terestre Aliate din Europa – Heidelberg.
Generalul B.B.BELL a dorit ca, în cadrul acestei vizite, sã
discute cu comandantul Batalionului 26 Infanterie “Neagoe
Basarab”, locotenent-colonelul Gabriel TOMA, în legãturã cu
viitoarea cooperare dintre compania americanã ºi batalionul
românesc.
“Am primit misiunea de la generalul James JONES, comandantul SACEUR, de a trimite o companie americanã în Kabul cu
misiunea de a sprijini desfãºurarea procesului electoral.
Aceastã companie va acþiona sub comanda unui batalion
românesc, ceea ce nu este nici o problemã pentru noi, pentru cã
România este o þarã membrã NATO, sunt partenerii noºtri. Am
participat la un exerciþiu în România, ROMEX 05, unde militarii
din acelaºi batalion s-au instruit alãturi de militarii americani.
Deci, avem o companie americanã care lucreazã pentru un
batalion românesc în vedera îndeplinirii unei misiuni foarte
importante. Toþi aceºtia îºi desfãºoarã activitatea în cadrul unei

Corespondenþã din Afganistan

Un Babilon Afgan
Locotenent-colonelul Viorel ORÞAN, ºeful compartimentului de tradiþii militare din comandamentul Corpului 1
Armatã Teritorial, executã, începând cu 15 iulie, o misiune
de observator ONU în Afganistan. Un prilej de a cunoaºte
oameni ºi locuri noi, de a lua contact cu o civilizaþie diferitã
de a noastrã. Câteva dintre primele impresii afgane le-a
trimis publicaþiei noastre, spre publicare.
Dupã trei zile petrecute în Kabul – de la sosirea mea, la
începutul lunii trecute – am fost detaºat în Herat, un oraº în vestul Afganistanului, care este un fel de Timiºoara, pentru România. Este o localitate destul de frumoasã, cu oameni mai bogaþi
faþã de cei din restul þãrii. Este un oraº în care se munceºte ºi se
construieºte mult. Provincia de Vest, pentru care sunt rãspunzãtor în îndeplinirea atribuþiilor, are o întindere cam cât trei sferturi din þara noastrã.
Aici, timp de câteva luni, nu plouã deloc, în fiecare zi cerul
este senin, nu se vede nici un nor, dar bate permanent un vânt
rãcoritor. Temperaturile sunt mai ridicate decât la noi, aici
media fiind în jurul la 350 Celsius.

Gabriel TOMA, a prezentat organizarea, posibilitãþile ºi misiunile viitoare pe care le va avea de îndeplinit Batalionul 26 Infanterie “Neagoe Basarab” împreunã cu compania “Dragon” ºi a
rãspuns în continuare întrebãrilor adresate de generalul James
JONES ºi de membri delegaþiei SACEUR.
Programul a cuprins, în continuare, vizitarea taberei militare
româneºti, unde întreaga delegaþie s-a deplasat ºi i-a putut vedea
la lucru, pe ofiþerii din statul major al batalionului ºi a discutat cu
militarii români ºi americani.
La plecarea sa, generalul James JONES a declarat cã “Am o
admiraþie deosebitã pentru «Scorpionii roºii» datoritã contribuþiei lor deosebit de importante pentru asigurarea unui climat
de pace, siguranþã ºi securitate în Afganistan. Voi faceþi diferenþa
ºi scrieþi istoria. Sunt foarte mândru cã sunt alãturi de voi. Semper fidelis!”
Maior Renato NADOLU

Expoziþie de
tehnicã militarã
Luni, 29 august, Batalionul 26 Infanterie “Neagoe
Basarab”, a participat, cu armament ºi tehnicã militarã, la o
expoziþie de gen, organizatã de comandamentul Brigãzii
Multinaþionale Kabul (KMNB), în Campul INVICTIA.
La expoziþie, alãturi de Scorpionii Roºii, au participat
toate Battle Group-urile din compunerea KMNB, scopul acestei activitãþi fiind acela ca militarii din subordinea KMNB (IT,
GE, NOR, UK, FR, US, RO) sã se familiarizeze cu armamentul ºi tehnica militarã a fiecãrui contingent, în vederea
desfãºurãrii, în condiþii excelente, a viitoarelor misiuni.
Expoziþia a fost vizitatã ºi de comandantul KMNB, generalul de brigadã italian Claudio GRAZIANO, iniþiatorul acestei activitãþi, însoþit de comandamentul brigãzii ºi de comandanþii Battle Group-urilor.

Maior Renato NADOLU
În ceea ce priveºte locul ºi oamenii, pot sã afirm cã, aici,
totul este o îmbinare ciudatã între vremuri uitate de lume ºi
modernitatea de ultimã orã. Este surprinzãtor sã vezi strãzile
oraºului cu sensurile delimitate de spaþii verzi, acoperite cu un
asfalt de cea mai bunã calitate (care nu se înmoaie la temperaturile ridicate de aici), pe care circulã maºini de ultimã generaþie, alãturi de cele vechi, printre care se strecoarã o puzderie de
motorete ºi biciclete, totul asezonat cu cãruþe ºi oameni cãlare
pe mãgari.
Oamenii, în schimb, sunt suprinzãtor de politicoºi ºi primitori, dar extrem de înrãdãcinaþi în tradiþiile, religia ºi cultura lor.
Acesta este un aspect de care cãlãtorul prin aceste þinuturi trebuie sã þinã neapãrat seama ºi sã nu le încalce.
Am reuºit sã mã adaptez condiþiilor de muncã ºi viaþã de
aici, diferite de ceea ce fãceam în þarã. Am avut ocazia sã întâlnesc, în scurta perioadã de când sunt la Herat, personalitãþi pe
care, în România, le vedeam doar la televizor: guverantori de
provincii, ambasadori, înalþi funcþionari ONU. Se munceºte
mult. Sunt o puzderie de organizaþii aparþinând ONU sau neguvernamentale, care contribuie la stabilizarea þãrii. Mulþi dintre
angajaþii acestora sunt tineri, veniþi din toate colþurile lumii, iar
limba comunã este engleza. De altfel, am fost surprins sã constat cât de mulþi afgani vorbesc ºi înþeleg limba englezã.
Locotenent-colonel Viorel ORÞAN

Standul românesc s-a bucurat de un real succes, militarii
strãini fiind plãcut impresionaþi de caracteristicile ºi performanþele armamentului ºi aparaturii de cercetare ºi observare,
dar ºi de faptul cã acesta era, în totalitate, de provenienþã
româneascã.
“Este de remarcat cã tehnica, armamentul ºi aparatura
prezentate de cãtre militarii români nu au fost cu nimic mai
prejos decât cele ale contingentelor prezente, fiind mult mai
diversificatã decât cea prezentatã de subunitãþi specializate
pe diferite domenii” a declarat maiorul Dan IONESCU, locþiitorul comandantului Batalionului 26 Infanterie “Neagoe
Basarab”.
Scorpionii Roºii, împreunã cu militarii canadieni, au preluat posturile de pazã în care se asigurã securitatea Campului
JULIEN.
Maior Renato NADOLU
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Între speranþã ºi certitudine
Unii dintre ei sunt de-abia la începutul carierei militare.
Alþii ºi-au stabilit clar traiectul acesteia. Cu toþii au ales aceeaºi
armã - artileria terestrã. Iar, pentru a profesa în aceastã specialitate, au fãcut ºi sacrificii. ªi, nu numai ei, ci ºi cei apropiaþi lor.

Acum trece timpul ºi vine repartiþia

Studentul sergent Viorel CÎÞU este în anul trei la Academia
Forþelor Terestre de la Sibiu. Împreunã cu alþi colegi de-ai lui au
fost trimiºi în stagiu la unitãþi. Sã vadã pe viu ceea ce învaþã din
cãrþi la academie. A fost încadrat pe funcþia de înlocuitor comandant de piesã, iar, acolo, în poligonul de la Grohotiº, încearcã sã
fure ceva meserie. Contactul cu artileria l-a fãcut tot în academie, atunci când a tras cu tunul de câmp, calibrul 76 mm. Acolo,
însã, era doar servant, aici, rolul s-a schimbat. Periodic, trece la
comanda aruncãtorului de 120 mm. Are o ºansã unicã de a face
instrucþie pe viu. ªi, timpul nu trebuie pierdut, mai ales cã se vor
executa ºi trageri de luptã. Despre artileria de munte nu ºtia prea
multe. A lucrat mai mult cu aparatura artileristicã. Misiunile de
foc în zonã muntoasã sunt mai interesante decât la câmpie.
Tragerile indirecte sunt diferite faþã de cele directe. Partea practicã îl avantajeazã, nu numai din punctul de vedere al meseriei de
artilerist, ci ºi din prisma exercitãrii actului de comandã. Ca student, are posibilitatea sã poatã vedea ce înseamnã rãspunderea ºi
grija faþã de oameni, tehnicã, armament ºi instrucþie. Fiind
braºovean, a
fost interesat
sã facã practicã la artileriºtii de la
munte. Acum
trece timpul
ºi vine repartiþia. Aici a
vãzut realitatea, nu ca în
ºcoalã, unde
totul e ca la
carte.
La
trupã, acolo,
la talpa oºtirii
scapi repede
de
trac.
Acolo sunt
toate întâmplãrile. Îmi spune cã, privind prin aparatele de ochire de la
aruncãtor, a început sã vadã deja conturul tresei de sublocotenent.

Rochia albã de mireasã

Când a tras pentru prima oarã cu aruncãtorul prin ochire
directã i-a cãzut pe ochi casca de metal. Întrebatã fiind de cãtre
comandantul de divizion, dacã i-a fost teamã, a rãspuns cã nu.
Sergentul Monica BALCAN este o luptãtoare. Vine dintr-o familie de militari. Tatãl ei este ofiþer în rezervã. A ales sã fie bãiatul tatei ºi sã îi calce pe urme în cariera armelor. A fãcut un liceu
de matematicã în Buzãu. Apoi a urmat cursurile unei post-liceale
sanitare timp de trei ani. Îniþial, s-a hotãrât sã se înscrie la o
ºcoalã de subofiþeri sanitari, dar namaifiind locuri, a ales artileria. La prima vedere, i s-a pãrut ceva interesant. Artileria este
frumoasã, dar, totodatã, ºi foarte grea. A fãcut doi ani de ºcoalã
militarã. A terminat în 2004 ºi, în funcþie de media obþinutã, a
primit repartiþia într-o unitate din Moldova. Acolo a stat doar o
lunã. Unitatea s-a mutat într-o nouã locaþie ºi, între timp, s-a desfiinþat. A participat la o nouã repartiþie, care a adus-o la artileria
de munte. Aici
a trebuit sã ia
totul de la
început, chiar
dacã a trezit ºi
zâmbete ironice. ªi-a luat
în serios rolul
de comandant
de aruncãtor.
Nu a cãutat o
funcþie într-un
birou, la cãldurã. În februarie, când au
executat trageri
cu piesa ºi cu
secþia, a împins prin zãpadã cu echipa ei de servanþi, aruncãtorul
spre poziþia de tragere. Vãzând-o cã pune mâna, subordonaþilor
le-au pierit zâmbetele ºi au urmat-o. La fel au fãcut ºi la aceastã
tragere. ªi sunt mândri de ea, pentru cã, subofiþerul ºtie carte.
Mai ales atunci când au de pregãtit o comandã, ea este întotdeauna prima. În curând va pleca în concediu. Pe 27 august, va
îmbrãca rochia albã de mireasã. Este fericitã cã are ºansa de a
trãi acest moment. Pe viitorul soþ l-a cunoscut în ºcoala militarã.
Va fi o nuntã între artileriºti. Îºi doreºte foarte mult sã cãlãtoreascã, atât în þarã, cât ºi în strãinãtate. Totodatã, vrea sã se
înscrie la o facultate ºi sã înveþe o limbã strãinã, iar, dacã se va
putea, îºi doreºte sã plece ºi într- o misiune internaþionalã.

Trebuie sã fii un om al muntelui

Aflat înapoia lunetei-goniometru, sergentul-major Cristian
RARINCEA, observã spargerile produse în poligon de cãtre
bombele de aruncãtor. Prin telefon, comunicã poziþiei de tragere
observãrile. De modul cum îºi îndeplineºte misiunea primitã,
depinde ºi rezultatul tragerilor. Orice neatenþie se plãteºte
printr-un consum mai mare
de muniþie, de
timp ºi efort,
toate ducând
cãtre un calificativ pe care
nu ºi-l doreºte
nimeni. „Sunt
promoþia anului 2002. Din
ºcoalã,
am
ajuns la Brãila,
la un divizion
de
artilerie
antitanc. Acolo
lucrurile erau
mai simple. În
lupta cu tancul,
lucrurile erau
ceva mai clare,
ori noi, ori tancul. Pe când, la
munte, sunt
alte cerinþe ºi, de ce nu, mult mai deosebite
decât la câmpie. Adversarul poate folosi din
plin proprietãþile terenului. Observarea câmpului de luptã în teren muntos se face cu mai
multã greutate. Trebuie sã fii un om al muntelui.
„Sunt, de loc, din Curtea de Argeº. În 2004 am
venit la Divizionul 206 Artilerie de Munte. Am
fost ºi în poziþia de tragere. Ulterior, am ajuns la
aceastã subunitate, în funcþia de ºef post cercetare. În luna iulie a acestui an am fost avansat
la gradul de sergent-major. Este primul exerciþiu cu noul grad.
Aici, în punctul de observare, totul trebuie fãcut cu multã atenþie.
Cei din vale se bazeazã pe mine. Dacã observãrile sunt corecte,
scade ºi consumul, se reduce ºi timpul. Ori descoperim primii
obiectivul ºi tragem rapid ºi precis, ori ne descoperã el pe noi ºi
atunci primul va trage el. Pentru a fi un bun observator, este
nevoie de multe ore de antrenamente continue ºi asidue. Dacã
celor din poziþia de tragere nu le reuºeºte tragerea, singurul
responsabil sunt eu, deoarece nu am fãcut observãrile corecte.
Însã, pânã acum, nu au avut de ce sã se plângã. Tragerea a mers
bine. ªi sper sã meargã la fel ºi în continuare”.

Un început frumos de carierã

A fi ºeful pazei la un poligon de artilerie este o sarcinã de
care toatã lumea fuge. Însã, pe unii (din nefericire pentru ei) cade
aceastã responsabilitate, care nu este deloc uºoarã, din contrã, e
foarte grea prin rãspunderea pe care o are cel ce o primeºte. O
bombã de aruncãtor, calibrul 120 mm, nu este un cartuº de 7,62
mm. În poligon, te poþi trezi oricând cu surprize din cele mai
neplãcute. Sublocotenentul Alfred BAYER îmi este o mai veche
cunoºtinþã. Ne-am cunoscut în anul 2003, când eu urmam cursul
de Stat Major, iar el, pe cel de bazã, la ªcoala pentru Aplicaþie a
Artileriei de la Sibiu. A primit repartiþia la un divizion de artilerie
din Ardeal, care, însã, din pãcate, s-a desfiinþat. A ajuns la o altã
unitate. ªi aceea s-a desfiinþat, ajungând astfel la artileria de
munte. În doi ani de carierã militarã a ajuns în trei
unitãþi. Frumos început de carierã se poate spune. Pe
unde a trecut s-au desfiinþat unitãþile. Aici, a fost
încadrat la o baterie, în funcþia de comandant de pluton. La acest exerciþiu cu trageri de luptã a primit de
la început ºi pânã la sfârºit funcþia de ºef al pazei. Se
trezeºte primul ºi se culcã ultimul. Cu subordonaþii lui
aleargã pe toate potecile pentru a verifica dacã în
poligon nu sunt ºi turme de animale. Înºtiinþeazã
primãriile ºi ocolurile silvice. La unii gãseºte
înþelegere ºi sprijin, la alþii, însã,
nu. Trebuie dusã
muncã de lãmurire cu ei. Dacã
intrã cu turmele
în poligon, pe
timpul tragerii ºi
cade o bombã în
mijlocul
lor?
Cine dã cu subsemnatul la procuraturã? ªeful
pazei. El ºi cu
subordonaþii lui
poartã rãspunderea, dacã poligonul e securizat. În permanenþã, stã cu binoclul la ochi. Staþia
radio este deschisã, iar, jos, e gata pentru plecare un autocamion.
Prin staþia radio se aude apelul fãcut de cãtre unul din militari,

aflat într-un post de pazã al poligonului. Anunþã cã, în raza lui de
observare, au intrat câþiva cai. Se ordonã oprirea tragerii. Se
porneºte maºina pazei. Cu ajutorul ei, se ajunge în locul respectiv. Bidivii sunt la pãscut. Ce le pasã lor de responsabilitatea
sublocotenentului. Sunt scoºi din poligon ºi mânaþi cãtre o stânã
unde proprietarul sprijinit în bâtã îi aºteaptã. Are armata ºi grija
cailor lui. Ofiþerul revine în punctul de observare ºi raporteazã
comandantului de divizion: „Poligonul este liber. Se poate
trage”.

Puþini, dar buni

Mulþi dintre militari au rezerve în privinþa jurnaliºtilor, fie ei
militari sau civili. Nici locotenentul Gheorghe BAR nu face
excepþie. Cu destulã greutate îl determin sã purtãm un dialog. A
venit la acest divizion în luna aprilie 2005, de la o bazã de
instrucþie pentru artilerie. A primit comanda unei baterii, consideratã subunitatea etalon a unitãþii. A înþeles de la început care
sunt cerinþele. ªi acestea, nefiind deloc uºoare sau reduse
numericeºte. Din contrã. A avut, însã, ºi ºansã sã gãseascã aici,
la aceastã baterie, militari puþini ca numãr, dar bine pregãtiþi.
Problema cu care s-a confruntat ºi se confruntã este dotarea
tehnicã. Se aplicã procedee noi de observare, corectare ºi conducere a focului artileriei, însã, cu luneta ºi telemetru model, din
primul ºi al doilea rãzboi mondial. Sperã ca, într-un viitor nu
prea îndepãrtat, sã fie dotaþi corespunzãtor. Bateria comandatã
de el a fost prezentã în
poligon din prima zi. Au
instalat tabãra sub o
ploaie torenþialã. Au
continuat apoi lucrul în
punctul de observare,
fiind gata pentru tragerile de luptã cu prima
baterie. Cu subordonaþii
lui a sprijinit bateriile de
aruncãtoare prin activitatea desfãºuratã de cãtre
posturile de cercetareobservare. Adeseori, a
primit din partea comandantului de divizion diferite misiuni de foc pe care sã le execute.
ªi, le-a îndeplinit pe toate. Dar nu singur. Împreunã cu subordonaþii sãi.

Veteranul unitãþii

De ºaptesprezece ani se aflã în aceeaºi unitate. A venit de pe
bãncile ºcolii militare, în urma repartiþiei la 206 Artilerie, în anul
1988. A prins timpurile când, la artileria de munte în dotare, se
aflau obuzierele Skoda, calibrul 100 mm monofleº, cu roþi cu
spiþe de lemn ºi bandaj de cauciuc, tractate de cai. Apoi, a trecut
la tunurile
de munte
calibrul 76
mm.
ªi,
aici, cu cai.
Mai târziu,
s-a trecut la
tractarea cu
a u t o camioane.
A prins ºi
aruncãtoarele de
120 mm. A
lucrat, atât
în poziþia
de tragere,
cât ºi în
punctul de
comandã observare. A fost comandant de secþie ºi de baterie. De
patru ani, însã, se aflã numai în punctul de observare al
divizionului, îndeplinind funcþia de ºef al cercetãrii. Cãpitanul
Aurelian SMARANDA este sibian, la origini. A ales ºi a reuºit sã
rãmânã în Ardeal. A fãcut-o, atât pentru el, ca militar, cât ºi pentru familia lui. A dorit sã îi aibã alãturi, permanent. Este cunoscut faptul cã militarii se confruntã cu o mare crizã de locuinþe.
Ofiþerul a reuºit sã îºi facã o casã în Braºov. Poate ºi aceasta a
fost una dintre condiþiile care l-au legat de aceastã unitate. Au
venit pânã acum trei comandanþi de unitate. Au fost diferite stiluri de comandã ºi de lucru cu oamenii. S-a adaptat. ªaptesprezece ani într-o singurã unitate înseamnã o vastã experienþã.
Experienþa dobânditã de cãtre el este folositoare colegilor mai
tineri sosiþi în unitate. Cercetaºul este acel militar care vede totul,
fãrã a fi vãzut ºi aude totul, fãrã a fi auzit. Aduce informaþia pe
baza cãruia se ia decizia cea mai corectã. O loviturã de artilerie
costã foarte mult. A arunca cu bombe la întâmplare înseamnã
lipsã de profesionalism. Cercetarea pentru cãpitanul SMARANDA este o muncã plãcutã, chiar dacã este grea. Nu o face din
birou, ci din teren, atât pe timp de varã, cât ºi pe timp de iarnã.
Are satisfacþia de a vedea finalizate, practic, în teren misiunile
încredinþate. Acolo, în poligon, unde se sparg bombele, se face
meserie. ªi o va face atâta timp cât va fi la artileria de munte.
Maior Gabriel PÃTRAªCU
patrascu.gabriel@forter.ro
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Un raport cu defectele transportorului STRYKER

Armata americanã a dislocat, la un moment dat, în teatrul de
operaþiuni din Irak, un eºantion de vehicule de transport al trupelor, vehicule cu foarte multe defecþiuni, care au pus în pericol
de moarte militarii implicaþi în misiuni de luptã, din cauza
lansatoarelor de grenade din dotarea vehiculelor. Aceastã situaþie
a ridicat serioase întrebãri cu privire la dezvoltarea pe mai
departe a proiectului în sine, care ºi aºa a costat în jur de 11 miliarde de dolari.
Numele dat transportorului a fost STRYKER. 331 de astfel
de blindate pe roþi au fost aduse cu cargouri speciale pe mare ºi
dislocate în nordul Irakului, din luna octombrie a anului 2003 ºi
pânã în prezent. Armata SUA s-a arãtat foarte încântatã de performanþele vehiculului, demonstrate în teren, iar generalul Peter
J. SCHOOMAKER, în calitate de ºef de stat major al trupelor de
uscat americane, a declarat cã “ este foarte entuziasmat de ceea
ce Stryker a arãtat cã poate face într-un teatru de operaþii.”
Pe de altã parte, un anumit raport, datând din 21 decembrie
2004, extras din mai multe interviuri cu operatorii acestor transportoare în timpul misiunilor din Irak, listeazã, practic, un catalog întreg plin cu reclamaþii referitoare la proasta fiabilitate a
acestei maºini de luptã, la design, sisteme inoperabile ºi la
diferite probleme de mentenanþã, “probleme care nu au putut fi
remediate, ci dimpotrivã, s-au agravat.” Deºi mulþi soldaþi aflaþi
în teritoriu afirmã cã le place acest vehicul blindat, documentul
menþionat mai sus, intitulat “Raport de impresii – Operaþiunea
din Mosul, Irak”, indicã faptul cã performanþele militare ale lui
Stryker nu sunt atât de satisfãcãtoare.
Acest val de critici incisive vine parcã sã alimenteze, într-un
moment total nepotrivit, o nouã controversã iscatã de decizia
Pentagonului din 2003 de a disloca o brigadã Stryker în Irak,
decizie care a venit doar la câteva luni de la încetarea conflictului armat ºi înainte ca vehiculul sã fie testat cu o rigurozitate maximã pentru folosirea lui într-un spectru larg de operaþiuni combatante.
Raportul mai spune cã, de exemplu, un scut blindat, instalat
anume pentru protecþia vehiculului împotriva atacurilor neaºteptate din parte insurgenþilor irakieni, anihileazã doar jumãtate dintre grenadele folosite împotriva lui. Acest scut, instalat într-o
bazã din Kuweit, este atât de greu, încât este absolut necesarã
verificarea presiunii din cauciucuri de cel puþin trei ori pe zi. Astfel, cca. 11 cauciucuri au fost înlocuite zilnic pe durata misiunii
din Irak. “Greutatea adiþionalã are un impact semnificativ
asupra manevrãrii transportorului în sezonul ploios.” – se scrie
undeva în raportul care a fost întocmit la un centru specializat
din Fort Leavenworth, Kansas. “Noroiul vâscos se pare cã
induce un efort suplimentar motorului, cutiei de direcþie ºi modulelor diferenþiale”, nici una dintre aceste componente nefiind
proiectate pentru a suporta o armurã suplimentarã.
De asemenea, se face ºi o referire la computerele de bord
care sunt prea lente ºi se supraîncãlzesc la temperaturile ridicate
din deºert sau se opresc în momentele critice. Unul dintre aceste
momente a fost atunci când mai multe transportoare Stryker s-au
deplasat simultan cu o vitezã destul de mare, vitezã care, practic,
le-au suprasolicitat senzorii.

Sistemul principal de tragere este un lansator de grenade în
valoare de 157.000 de dolari. ªi acest dispozitiv complicat a ratat
de mai multe ori þintele, atunci când transportorul s-a aflat în
miºcare pe teren denivelat, contrar tuturor aºteptãrilor indicate
de parametrii de folosire din proiect.
Sistemul laser, senzorii, zoom-ul, stabilizatorul de vitezã ºi
cel de rotaþie, toate ar trebui sã fie reproiectate. La toate aceste
neajunsuri se mai adaugã ºi faptul cã unele sisteme nu
funcþioneazã pe timp de noapte, iar consola de display este albnegru, deºi prevenirea unor situaþii imprevizibile se bazeazã pe
sesizarea imediatã pe ecran a unor culori de identificare. Câteva
echipaje au scos din proprie iniþiativã anumite piese ale
lansatorului de care se puteau dispensa, pentru cã miºcarea de
rotaþie le fãcea sã ruleze într-un mod deficient, putând rãni pe cel
ce se afla în poziþia de lider al subunitãþii.
Centurile de siguranþã nu pot fi cuplate atunci când militarul
poartã echipamentul complet de luptã, circumstanþã care a dus la
moartea a trei soldaþi în timpul unei nefericite rostogoliri a transportorului. Eric MILLER, investigator pe teme de apãrare în

cadrul unui proiect independent al Guvernului, obþinând o copie
a acestui raport intern acum câteva sãptãmâni, a declarat: “o astfel de criticã virulentã aratã faptul cã Pentagonul încã nu a
învãþat cã folosirea pe câmpul de luptã a oricãrui tip de armament în scopul testãrii lui costã vieþi omeneºti, nu doar simplii
dolari!”.
Întrebaþi despre raport, oficialii militari, implicaþi direct în
programul Stryker, au spus cã se lucreazã la remedierea câtorva
deficienþe, dar cã nu au luat la cunoºtinþã despre existenþa altor
defecþiuni specificate în raport. “Noi suntem foarte mândri de
echipa Stryker”, a declarat lt. col. Frederick J. GELLERT,
comandantul Brigãzii Stryker, dar este conºtient cã existã anu-

mite probleme care trebuie soluþionate de urgenþã.
Conform ultimelor statistici, 17 militari din brigada combatantã Striyker au decedat pe timpul misiunilor din Irak, din cauza
a 157 de explozii cu bombã, însã nu se face o delimitare clarã,
între cei ce au murit în interiorul transportorului ºi cei ce au
murit în apropierea lui. Alþi 5 soldaþi au decedat când vehiculul
blindat s-a rostogolit din diferite cauze. Existã un singur caz în
care un militar a fost omorât de ºrapnelul care a penetrat cele
douã armuri de siguranþã: blindajul transportorului ºi vesta
antiglonþ. Un echipaj întreg a scãpat cu rãni uºoare dupã ce transportorul Stryker a rezistat în faþa a nouã grenade aruncate asupra
lui.
Superiorii militari din Irak, ca ºi cei din cadrul Pentagonului,
au fost surprinºi sã constate intensitatea ostilitãþilor din ultima
vreme, unii ofiþeri declarând cã sunt dependenþi de acea armurã
blindatã pentru a proteja vieþile soldaþilor pe timpul desfãºurãrii
misiunilor intravilane, operaþiuni în care ºi tancurile au suferit
neaºteptate stricãciuni. Cu toate acestea, generalul maior
Stephen M. SPEAKES, director al Forþelor de Dezvoltare ale
Armatei SUA, ºi-a exprimat pãrerea cã “mergând cu un astfel de
transportor Stryker, pentru prima
datã, mi-am dat seama cât de minunat este în comparaþie cu un
vehicul Bradley sau cu un alt
transportor mai bãtrân, cum ar fi
M113, care acum se aseamãnã mai
degrabã cu un tomberon din aluminiu în care se dã continuu cu un
ciocan!”
Raportul a fost completat la un
moment dat, pe timpul dislocãrii
brigãzii în teatrul de operaþiuni din
Irak, de cãtre Pentagon, care,
acum, a luat decizia ca vehiculul
blindat Stryker sã fie folosit doar
în misiuni de micã anvergurã ºi cu
un contingent minim de personal.
“Prima brigadã de acest fel nu
ºi-a putut demonstra la adevãrata
valoare capabilitãþile, dând
dovadã ºi de putere, ºi de slãbiciune în acelaºi timp.”
Un grup independent de ofiþeri în rezervã, care nu sunt de
partea transportorului blindat, au costatat cã proiectul Stryker din
2003 a fost motivat, în mare parte, de dorinþa ºi voinþa Armatei
SUA, dar ºi de interesele producãtorului General Dynamics,
pentru construirea unui suport congresional în vederea susþinerii
unei brigãzi suplimentare. Ca replicã, SPEAKES îi contrazice
declarând cã: “Brigada STRYKER a fost dislocatã în Irak
deoarece Armata SUA avea nevoie de ea!”

Pentru 38 de deþinuþi de la Guantanamo
a fost ridicatã acuzaþia de”combatant inamic”

Statele Unite au ridicat acuzaþia de
“combatant inamic” pentru 38 de strãini
deþinuþi la baza navalã din Guantanamo
(Cuba), unde 558 de persoane sunt încã
închise. Potrivit ediþiei electronice din 30
martie a cotidianului “Le monde”,
autoritãþile americane au declarat, de asemenea, cã aceºti prizonieri vor fi trimiºi cât mai
curând în þãrile lor de origine, fãrã a preciza
naþionalitatea deþinuþilor nevinovaþi. La vremea respectivã, numai cinci dintre ei fuseserã trimiºi acasã. Departamentul de Stat a
fãcut demersurile necesare pentru reîntoarcerea a 33 de prizonieri rãmaºi “cât mai
rapid posibil”, a precizat Gordon England,
secretar la Marinã, citat de cotidianul
francez.
Totuºi, un numãr neprecizat de musulmani care aparþin minoritãþii chineze udgure
nu a fost retrimis acasã, chiar dacã aceºtia
fuseserã ºterºi de pe listele “combatanþilor
inamici”. Potrivit lui Gordon England, Pentagonul se teme cã udgurii, un grup religios
persecutat în China, vor fi rãu trataþi de cãtre
Beijing. Pentru rezolvarea acestei probleme,
diplomaþii americani încercau sã le gãseascã
o nouã þarã-gazdã, a mai adãugat acesta.

Dupã zece luni de examinare a
dosarelor celor 558 de prizonieri, tribunalele speciale au confirmat statutul
de “combatant inamic” pentru 520 dintre ei, a mai precizat England. Secretarul marinei a dezminþit cu putere cã
prizonierii ar fi fost încarceraþi la
Guantanamo din greºealã. Pentru a
argumenta cele spuse, Gordon a precizat faptul cã “un prizonier care nu
mai îndeplineºte criteriile pentru care
fusese calificat drept «combatant inamic» nu înseamnã în mod absolut necesar cã precedenta clasificare de «combatant inamic» fusese falsã”.

Tribunale militare “neconstituþionale”

În ceea ce priveºte justiþia americanã,
aceasta susþine un alt punct de vedere. În
ianuarie, un judecãtor federal american
declarase cã tribunalele militare din Guantanamo ar fi “neconstituþionale” ºi reafirmã
drepturile prizonierilor deþinuþi în baza
americanã de la Guantanamo. Aceasta era o
poziþie opusã faþã de cea a preºedintelui
George W. Bush, care declarase cã deþinuþii

de la Guantanamo ar fi cu toþii “combatanþi
inamici” în “rãzboiul împotriva terorismului”. Astfel, justiþia americanã ar fi autorizatã sã þinã în detenþie aceste persoane fãrã a fi
inculpate ºi sã le priveze de a recurge la serviciile unui avocat. Potrivit acestei optici,
statutul de prizonier de rãzboi, definit de
cãtre convenþia de la Geneva, fusese ridicat
cu uºurinþã prizonierilor de la Guantanamo.
England a întãrit acest punct de vedere, afirmând cã tribunalele militare ºi-ar lua deciziile pe baza unor elemente care, unele dintre
ele, ar fi secrete militare.
Însã, la începutul lui aprilie, justiþia
americanã a amendat o nouã miºcare a
administraþiei Bush, blocând trimiterea în
þara lor a treisprezece yemeniþi închiºi la
Guantanamo. Motivaþia acestui demers era
riscul ca aceºtia sã fie supuºi la torturi sau la
încarcerarea arbitrarã. În decizia sa, judecãtorul federal Henry Kennedy a considerat cã
menþinerea calificativului de “luptãtori
inamici” de cãtre autoritãþile americane, în
privinþa yemeniþilor, nu a putut fi confirmatã.
Lt. col. Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

Cristina FRATU
fratu.cristina@forter.ro

Confruntãri armate
în estul Arabiei
Saudite, soldate cu
ºapte morþi

Confruntãrile
violente
înregistrate
începând de duminicã, 4 septembrie, într-un
cartier din oraºul Ammam, situat în estul Arabiei Saudite, s-au soldat cu moartea a cinci
militanþi islamiºti ºi a doi poliþiºti, au anunþat,
marþi, 6 septembrie, surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de Agenþia France
Presse.
"Alte trei persoane înarmate au fost ucise
în seara zilei de 5 septembrie de cãtre forþele
de securitate", care au asediat o casã unde se
baricadaserã mai mulþi suspecþi, au precizat
sursele citate.
În plus, doi poliþiºti au fost uciºi în confruntãrile armate dintre forþele de securitate ºi
militanþii asediaþi.
Potrivit unui bilanþ provizoriu, anunþat
duminicã, 4 septembrie de Ministerul saudit
de Interne, incidentele de la Ammam se
soldaserã cu moartea a doi suspecþi ºi a
unui poliþist.
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Aici, în acest poligon ºi-a
a u primit botezul focului
Interviu cu comandantul Brigãzii 6 Rachete Antiaeriene, domnul general de brigadã Sandu SEREA
— Domnule general de brigadã, în perioada 15 la
25 august, Brigada 6 Rachete Antiaeriene s-a aflat în
Poligonul Capu-Midia. Ce activitãþi a desfãºurat în
aceastã perioadã, marea unitate pe care o comandaþi?
— În aceastã perioadã am executat activitãþi vizând
pregãtirea de specialitate, pregãtirea tacticã ºi, totodatã,
am experimentat
proceduri noi de
ducere a acþiunilor de luptã ºi
probleme
de
trageri
noi.
Dupã cum s-a ºi
vãzut de altfel.
Ultima lansare a
fost o problemã
de tragere nouã,
respectiv trageri
cu complexul
O.S.A.,
pe
bombe de iluminare. Avânduse în vedere faptul cã þintele
avion, dirijate de
la sol sunt foarte scumpe, nu ne putem permite acest tip
de þintã aerianã. Ca urmare, în perspectivã, câºtigul cel
mai mare pentru brigadã constã în faptul cã vom putea
executa lansãri, de aici încolo, cu complexul O.S.A. pe
bombe de iluminare, care sunt mult mai ieftine. În cursul zilei de mâine, se va continua activitatea la care voi
participa ºi eu. De fapt, se va face un experiment în
ceea ce priveºte lansarea unor rachete-þintã, de pe
uscat, pe mare. Lansarea de pe mare este mult mai pretenþioasã. Presupune o platformã care se deplaseazã în
larg. Nu întotdeauna marea este atât de bunã cum a fost
astãzi cu noi. ªi apar ºi diverse inconveniente care duc
la amânarea tragerilor. Sunt ºi riscuri în ceea ce
priveºte stabilitatea platformei, a securitãþii ºi siguranþei rachetei-þintã.
— Atât sãptãmâna trecutã, cât ºi în cursul zilei de
astãzi, v-aþi confruntat din punct de vedere tehnic cu
probleme. Mã refer aici, la rachetele folosite la

trageri. Aceste neajunsuri afecteazã cumva rezultatele tragerilor?
— Trebuie sã fiu sincer cu mine ºi cu subordonaþii
mei. Aceste neajunsuri nu afecteazã în nici un fel rezultatele obþinute aici, în poligon de cãtre brigadã. ªi
vreau sã vã mai spun cã ºi la alte trageri cu rachetele
respective au apãrut o serie de incidente care puneau în
pericol viaþa trãgãtorului. ªi, în consecinþã, s-au fãcut
unele intervenþii care au dus la remedierea lor. Dar, iatã
cã, în seria aceasta au apãrut din nou incidente. ªi, pentru a nu pune în pericol viaþa oamenilor, am dispus
oprirea tragerii cu aceastã categorie de tehnicã. Se vor
face investigaþii de cãtre uzinã ºi, când se va obþine
aprobarea reluãrii tragerii cu acestea, vom relua lansãrile.
— În urmã cu un an ne aflam în acelaºi loc. Cum
apreciaþi cã au fost rezultatele obþinute atunci, comparativ cu cele de astãzi?
— Cele din acest an au fost cu mult mai bune
decât cele din anul trecut. Trebuie însã sã þinem cont
ºi de aspectele colaterale. De data aceasta, marea a
fost foarte liniºtitã. Cei care au tras am fost doar noi,
iar tragerile nu s-au suprapus. Conducerea tragerilor
le-a aparþinut integral comandanþilor de unitãþi pe
care îi am în subordine. Nu ne-am grãbit. Am avut
timp suficient pentru a ne pregãti, atât în cazãrmi,
cât ºi aici, în poligon. Dar, rezultatul cel mai bun pe
care l-am putut obþine a fost acela cã, în acest an, un
divizion din Regimentul 50, a executat pentru prima
oarã lansãri cu complexul KUB pe care l-a primit
anul trecut în dotare. Putem spune cã nu am avut
acolo nici un specialist pe acest complex. Militarii sau instruit temeinic, iar rezultatele au fost peste
aºteptãri. Au tras foarte bine. Ultima rachetã lansatã
a fãcut de fapt un spectacol veritabil. Prin aceastã
tragere au verificat oamenii, au verificat tehnica.
Toate acestea, real, în poligon. Este cu adevãrat un
imens câºtig din punct de vedere al pregãtirii de specialitate ºi pentru luptã. Astfel cã, în acest moment,
îi pot considera ca un divizion de rachete KUB
instruit ºi pe care te poþi baza. Aici, în acest poligon
ºi-au primit botezul focului, pe respectivul complex
de rachete.

— Astãzi, pe lângã personalul brigãzii, participant
la trageri, aþi invitat aici, în poligon, metaforic
vorbind, trecutul ºi viitorul sã asiste. Ce s-a dorit, de
fapt?
— Au fost invitate sã asiste cadrele în rezervã ºi în
retragere din arma rachete ºi artilerie antiaerianã care
au fãcut parte din unitãþile brigãzii. Am invitat familiile cadrelor care au venit ºi cu copiii lor. Dacã noi suntem prezentul, nu trebuie sã uitãm pe cei care au fost
înaintea noastrã, care ne-au îndrumat primii paºi în
aceastã meserie. Iar, pentru a avea continuitate, pentru
ca, ceea ce am fãcut pânã acum sã dãinuie de-a lungul
timpului, trebuie sã pregãtim ºi viitorul, adicã pe copiii noºtri. Nu ne-a interesat sã ne facem publicitate. A
fost doar o bunã intenþie de a arãta ce poate sã facã
aceastã apãrare antiaerianã. Cã noi, cei din Brigada 6
Rachete Antiaeriene suntem în mãsurã sã îndeplinim
misiunile pe care le primim, cã suntem pregãtiþi sã ne
apãrãm þara.
— Ce activitãþi vor urma?
— Pânã în prezent, anul acesta a fost deosebit pentru noi, în privinþa participãrii la diferite exerciþii. În
luna iunie am desfãºurat în acest poligon, în cooperare
cu militarii francezi un exerciþiu cu trageri de luptã. A
fost o activitate pe care partea francezã, a apreciat-o ca
fiind deosebitã, dovadã fiind scrisoarea de felicitare
primitã din partea omologului meu francez participant
la exerciþiu, generalul Thierry. A urmat executarea
tragerilor de luptã cu complexul Ghepard. Dupã
aceastã tragere urmeazã participarea la un alt exerciþiu
tactic cu trageri de luptã, în luna septembrie. Aici vom
participa cu divizionul care are în dotare complexul
Ghepard.
— Se poate spune cã proba de foc pe anul 2005
pentru Bg.6 nu s-a încheiat aici, la Capu Midia?
— Vom executa trageri de luptã în poligoanele
Cincu ºi Cârþiºoara în cadrul exerciþiului, alãturi de alte
categorii de tehnicã. Sper cã vom obþine ºi acolo ceea
ce ne-am propus ºi pentru ceea ce a curs sudoarea de pe
noi atâta timp.
A consemnat,
maior Gabriel PÃTRAªCU
patrascu.gabriel@forter.ro

Conflicte de autoritate între categoriile de personal

Problema autoritãþii într-o organizaþie este
deseori analizatã ºi din perspectiva relaþiilor de
autoritate ce se stabilesc între diferitele categorii de membri ai organizaþiei. Din acest punct
de vedere, autoritatea poate fi clasificatã în trei
mari tipuri: autoritate directã, autoritate auxiliarã, autoritate funcþionalã.

Autoritatea directã ºi autoritatea auxiliarã
Autoritatea directã (“line authority”) este
tipul de autoritate specificã persoanelor care se
aflã în diferite poziþii de conducere ºi care dau
ordine ºi instrucþiuni subordonaþilor lor direcþi.
Acest tip de autoritate va urma întotdeauna un
traiect descendent, dinspre vârful ierarhiei
organizaþionale spre baza ei. Se considerã cã
persoanele învestite cu acest tip de autoritate
sunt ºi cele care poartã o responsabilitate directã pentru îndeplinirea obiectivelor organizaþionale.
Autoritatea auxiliarã (“staff authority”) este
specificã acelei categorii de personal al unei
organizaþii care are rolul de a facilita în mod
indirect realizarea obiectivelor organizaþionale
prin îndeplinirea unor activitãþi de genul:
colectarea, analizarea ºi sintetizarea informaþiilor pentru conducerea superioarã, asistenþã ºi
consultanþã în formularea unor strategii de dezvoltare sau creºtere a eficienþei, a politicii de
personal, a cercetãrii pieþei etc. Cu toate cã
acest personal este considerat “auxiliar” în
raport cu cel “de bazã” (ºi care contribuie în
mod direct la realizarea obiectivelor organizaþionale), a devenit din ce în ce mai evident cã
prezenþa acestuia în organizaþiile moderne constituie o necesitate pentru funcþionarea lor eficientã.

Din perspectiva gradului de autoritate cu
care sunt învestite cele douã categorii de personal (de bazã ºi auxiliar), se considerã cã
autoritatea directã presupune o autoritate
nelimitatã a conducãtorului asupra subordonaþilor direcþi, pe când autoritatea auxiliarã este
limitatã la domeniul specific de activitate al
persoanei respective.

Surse ale conflictelor de autoritate
Aceastã diferenþiere cu privire la gradul de
autoritate, specific fiecãrei categorii de personal, a condus la apariþia aºa-numitului conflict
între personalul de bazã ºi cel auxiliar. Încercând sã explicãm sursele acestui conflict,
putem afirma cã “una din cele mai profunde
tensiuni în organizaþia modernã, deseori exprimatã ca un
conflict între
grupurile de
bazã ºi cele
auxiliare,
derivã
din
divergenþa a
douã fundamente
ale
autoritãþii –
autoritatea
legitimizatã
de
funcþia
deþinutã ºi
autoritatea
bazatã
pe
competenþa profesionalã”.
În fapt, acest conflict este creat de modul de
raportare a fiecãreia din cele douã categorii de
personal la statusul, rolul ºi importanþa

celeilalte în cadrul structurii organizaþionale.
Astfel, personalul de bazã tinde sã fie considerat “de prima mânã”, întrucât joacã un rol mai
important, prin implicarea directã în realizarea
obiectivelor organizaþionale. De obicei, membrii personalului de bazã sunt persoane de
vârstã medie, a cãror poziþie în organizaþie este
datoratã activitãþii ºi experienþei lor îndelungate. Ei sunt cei care iau deciziile finale asupra
problemelor din domeniul lor de activitate.
Pe de altã parte, personalul auxiliar este
considerat “de mâna a doua” ºi privit “de sus”,
întrucât nu are o responsabilitate directã pentru
îndeplinirea unor sarcini ºi obiective specifice.
Deseori, personalul auxiliar este perceput ca
depãºindu-ºi gradul de autoritate cu care a fost
învestit, considerându-se cã asistenþa, consultanþa ºi programele pe care le oferã conducãtorilor de drept
nu sunt de un
real ajutor în
rezolvarea
problemelor
cu care se
confruntã
aceºtia. De
cele
mai
multe
ori,
membrii personalului auxiliar sunt
oameni tineri,
care dispun
de un grad
mai înalt de instrucþie decât de experienþã, fiind
extrem de imaginativi cu privire la soluþiile ºi
alternativele de creºtere a eficienþei.

Experienþã contra instruire

Acuzând tocmai lipsa de experienþã a acestora, ca ºi faptul cã responsabilitatea deciziei nu
le aparþine în ultimã instanþã, membrii personalului de bazã opun o rezistenþã destul de mare
faþã de ideile, recomandãrile sau sugestiile promovate de personalul auxiliar. În aceeaºi
mãsurã, membrii personalului auxiliar îi considerã pe ceilalþi ca fiind conservatori, depãºiþi
de vremuri ºi lipsiþi de curiozitatea de a se confrunta cu idei ºi cunoºtinþe noi. Ei ar dori sã
obþinã mai multã autoritate în domeniul lor de
competenþã ºi, totodatã, sã aibã un cuvânt mai
greu de spus în implementarea soluþiilor ºi
alternativelor oferite de ei.
Conflictul potenþial dintre cele douã categorii de personal nu trebuie însã sã sugereze cã
acestea s-ar afla într-o permanentã stare de
luptã sau dezacord, fãrã sã existe ºansa unui
efort de cooperare între ele. Mai degrabã, explicaþia acestui conflict poate fi argumentatã prin
aceea cã “ori de câte ori existã oameni care
ocupã poziþii variate într-o organizaþie, existã
posibilitatea apariþiei conflictului din când în
când. ªi posibilitatea existã nu numai cu privire
la relaþiile dintre membrii personalului de bazã
ºi ai celui auxiliar, ci, în orice situaþie, unde doi
sau mai mulþi oameni trebuie sã interacþioneze,
pentru obþinerea rezultatelor”. Necesitatea integrãrii ºi coordonãrii tuturor eforturilor umane
în scopul eficientizãrii activitãþii organizaþionale implicã, deci, accentuarea într-o mai
mare mãsurã a problemelor comunicãrii dintre
oameni.
Locotenent-colonel
Ilie Petre MARINESCU
Titlul ºi intertitlurile aparþin redacþiei
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Dezinvolturã, paroxism ºi calm
August 2004. Pãrãseam poligonul de la Capu Midia,
purtând imprimatã pe reportofon ºi aparatul de fotografiat
nemulþumirea întipãritã pe chipurile ºi în sufletele celor de la
Brigada 6 Rachete Antiaeriane. O nemulþumire apãrutã în
urma rezultatelor obþinute la trageri. Anul acesta, tot în luna
august, am revenit la Capu Midia, aflându-mã în rândurile
celor de la Brigada 6. De aceastã datã, lucrurile au stat altfel.

Locul de unde se dã startul la rachetã

„Dacã vrei sã ºtii cum se pregãteºte o tragere, trebuie sã
mergi neapãrat la cei de la Bateria Tehnicã”, spune zâmbind
locotenent-colonelul Alexandru GHEORGHE. Îmi aratã cãtre
extremitatea nordicã a poligonului, hãt departe ºi greu vizibil, un
punct în teren. Suntem
lângã bariera care stopeazã accesul cãtre
poziþiile de tragere în
partea sudicã a
poligonului. Bucuros
de o asemenea plimbare matinalã, pornesc
plin de entuziasm
cãtre locul indicat,
avându-l alãturi pe
maiorul-inginer Viorel
CONSTANTIN, ºeful
logisticii de la Regimentul 53 de la Medgidia. Este o zi toridã de varã, numai bunã
pentru plajã.
Apa mãrii care scaldã latura esticã a poligonului îþi face cu
ochiul. Sunt adus la realitate de cãtre maiorul CONSTANTIN,
care îmi cere sã ne grãbim, deoarece ziua va fi încãrcatã de activitãþi. Locul unde se aflã situat dispozitivul de luptã al bateriei
tehnice aratã ca o adevãratã uzinã. Douã corturi imense, compresor, macarale, maºini de transport ºi încãrcare a rachetelor, o
staþie mobilã de încãrcare ºi verificare a rachetelor ºi, lângã ele,
ºase imense containere în care se gãsesc rachetele care vor fi
lansate ºi cãrucioarele necesare pentru transportul lor. Într- unul
din corturi, activitatea e în toi. Militarii, reprezentând regimentele brigãzii ºi o echipã de civili, trebãluiesc pe lângã
imensele rachete KUB aºezate pe cãrucioare. Mai marele uzinei,
cãpitanul-inginer Cristinel URSULEASA îmi vorbeºte despre
ceea ce se petrece acolo. „Misiunea celor aflaþi aici, la Bateria
Tehnicã constã în pregãtirea rachetelor pentru luptã, în vederea
tragerii. Rachetele sunt aduse aici în regim de conservare
îndelungatã. Trecem racheta prin fluxul tehnologic pânã la
pregãtirea ei, finalã, în vederea tragerii. Activitatea este deosebit
de importantã ºi totodatã foarte periculoasã. Umplerea
baloanelor sferice cu aer la înaltã presiune (300 de atmosfere),
de aceea, suntem atât de izolaþi faþã de ceilalþi. Pericolul mai
existã ºi atunci când se asambleazã cartuºele pirotehnice. Dacã
nu este atent, personalul se poate trezi cu câteva degete lipsã. În
cel mai bun caz. De pe cãrucior, racheta se transbordeazã pe
maºina de transport ºi încãrcare, unde merge la bateria de luptã.
Printre noi sunt prezenþi ºi reprezentanþii Uzinei Electromecanica Ploieºti care au, ca sarcinã, sã instaleze pe rachetã un dispozitiv de siguranþã suplimentar. Este o mãsurã de protecþie
binevenitã. Dacã racheta iese de la dirijare, riscã sã ajungã pe
telegondolele din Mamaia. Atunci, acest dispozitiv îºi va face
datoria, iniþiind racheta în spaþiul aerian al poligonului”. Lângã
uzinã opreºte o maºinã. Din ea coboarã comandantul marii
unitãþi, generalul de brigadã Sandu SEREA. Generalul dã mâna
cu toatã lumea ºi intrã în cort, unde urmãreºte cu atenþie operaþiunile ce se desfãºoarã. Discutã, atât cu oltenii ºi ardelenii, dar,
mai ales, cu dobrogenii. Celor din urmã le-a fost, timp de un
deceniu, comandant de regiment. Cei mai în vârstã au efectuat
sub comanda lui, lansãri în poligonul Aºuluk. ªtiu cã generalul
este un as al KUB-ului ºi cã, în prezenþa lui, nu merge cu
jumãtãþi de mãsurã. Ori ºtii meserie, ori, dacã nu ºti, îþi cauþi de
lucru în altã parte. Preferabil, la civili. Dar nu este nevoie pentru
cã, oamenii de la bateria tehnicã ºtiu meserie. Generalul
pãrãseºte uzina mulþumit.

Ardeal, Dobrogea ºi Oltenia

Defilez din nou pe ºoseaua poligonului având ca scop precis
sosirea în tabãra ardelenilor,
dobrogenilor ºi a oltenilor.
Primii la care opresc sunt cei
din Ardeal. Comandantul
unui regiment, colonelul
Remus DRÃGAN, îmi spune
cã: „Vom lansa pentru prima
oarã în cursul zilei de mâine
rachete KUB. Va fi botezul
focului pentru cei care
încadreazã divizionul de
KUB. Vom lansa douã rachete
KUB ºi trei O.S.A. Am
convingerea fermã cã vom
reuºi sã facem o figurã frumoasã. Altfel, ar fi pãcat de tot drumul fãcut din Ardeal ºi pânã
aici, la Capu Midia”.
Din nou pornesc la drum ºi ajung în timp scurt la dobrogeni.

Aici, sunt întâmpinat de cãtre colonelul Ion BLANÃ, comandantul altui regiment. „Suntem prezenþi în tabãra de instrucþie ºi
poligonul de trageri Capu Midia din data de 13 august. Conform
ordinelor eºalonului superior, vom executa trageri de instrucþie ºi
de luptã cu complexul de rachete KUB. Aceastã activitate este
finalul de pregãtire al regimentului pe anul 2005 în poligon.
Mâine vom executa trageri cu rachete antiaeriene cu bãtaie micã.
Regimentului pe care îl comand i-a revenit misiunea sã deschidã
primul focul. Fiind într-un fel ºi gazde, am mai primit din partea
comenzii brigãzii unele sarcini pe linie de logisticã, care au
uºurat foarte mult sarcinile celorlalþi. Þinând cont de la ce
depãrtare vin aici”.
De la Medgidia, ajung, în câteva minute, la Craiova. Aici, în
punctul de comandã al regimentului craiovean,
sunt informat de cãtre locotenent-colonelul Constantin STROESCU (împuternicit la comanda
unitãþii) despre ceea ce au fãcut ºi vor face oltenii.
„Începând cu 10 august am îmbarcat tehnica pe
calea feratã, la Craiova. Pe 11, am sosit la Midia
unde am trecut imediat la ocuparea poziþiilor de
tragere ºi amenajarea acestora. Începând cu 14, am
început antrenamentele pentru efectuarea tragerilor de luptã. Pânã la aceastã datã, am executat
lansãri cu complexul CA-95. Am executat patru
trageri de luptã, toate apreciate cu calificativul de
foarte bine. Mâine vom susþine proba de foc a regimentului. Este încununarea muncii depuse de
cãtre rachetiºtii antiaerieni pe parcursul unui an întreg de
instrucþie. Sperãm ca tragerile sã iasã foarte bine. Am echipaje
foarte bine instruite, oamenii cu experienþã. De fiecare datã, la
tregerile cu complexele de rachete antiaeriene, oltenii au fost cei
mai buni. Sper ca, ºi de aceastã datã, tot noi sã fim primii”.

Tragerea de instrucþie

23 august, ora 16.00, toate regimentele primesc comenzile
specifice pentru executarea tragerilor. Echipajele trec
la posturi. Ardelenii sunt cei mai numeroºi. Au în dispozitivul de luptã complexuri de rachete O.S.A. ºi
KUB. Dobrogenii ºi oltenii au numai KUB-uri. În tot
poligonul nu se aude decât zumzetul staþiilor de radiolocaþie ºi nu vezi decât antenele parabolice care se
rotesc. Ora 16 ºi 15 minute. Aerodromul militar de la
Borcea. Avionul-sondã se aflã la start. De la turnul de
control se aprobã decolarea. În scurt timp, sonda e în
aer ºi se îndreaptã cu vitezã cãtre Capu Midia. Survoleazã la joasã altitudine poziþiile de tragere ale
Brigãzii 6. Totul este în ordine. Nici o rachetã nu a
plecat de pe rampe. Prima celulã de Mig-uri ruleazã
pe pistã, îndreptându-se
în forþã cãtre Midia. A
doua celulã vine la start.
Prima e deja deasupra
mãrii, unde executã un
rondou ºi vine în forþã
spre poligon. Aici, toate
complexele de rachete
sunt în acþiune. De la distanþã este luatã la însoþire
fiecare þintã aerianã.
Avioanele trec cu rapiditate peste poligon. A doua
celulã vine ºi ea, de
aceastã datã, de la nord.
Timp de aproape trei ore, între aviaþie ºi rachetele antiaeriene se
dã o bãtãlie acerbã. Învingãtoare au ieºit ambele tabere. A fost
doar o „tragere de instrucþie”, prin care s-a dorit antrenarea tuturor echipajelor care vor lansa a doua zi. De aceastã datã, real.

Botezul ardelenilor cu vinul oltenilor

A sosit ºi ziua lansãrilor. Aºa cum ºi-au dorit rachetiºtii, este
o zi deosebit de frumoasã, cu o mare liniºtitã, un soare arzãtor ºi
cer senin. De la primele ore ale dimineþii, gabara (platforma plutitoare) a ieºit în larg, îndreptându-se cãtre raionul, de unde, de
la bordul ei, se vor lansa rachete-þintã cãtre poligon. Tragerea va
începe exact la jumãtatea zilei. Primii care vor lansa sunt dobrogenii. Pe lângã fiecare complex
se lucreazã. Se dau jos învelitorile de pe rachete, se fac
ultimele verificãri, iar antenele
radar încep sã se învârtã. Ceasurile trec repede ºi vine ora
lansãrii. În dreptul poziþiilor
fiecãrui regiment sunt strânºi
(la distanþa de siguranþã) toþi
militarii unitãþii. Nu le-a ordonat nimeni acest lucru, dar nu
pot sta deoparte când ai lor vor
da piept cu þintele. Printre ei se
aflã ºi numeroºi civili. Sunt
membrii familiilor militarilor
care au fost invitaþi sã asiste la trageri. Dobrogenii se îndreaptã
cãtre cele douã instalaþii de lansare. Sunt dezinvolþi, la fel ºi
galeria. Comandanþii de instalaþii urcã pe rampe, scot cuiele de

siguranþã ºi, rapid, intrã în camerele de luptã, trãgând dupã ei
obloanele de închidere. Ambele instalaþii încep sã culiseze.
Cautã þinta. De la prima instalaþie se aude pocnetul cartuºului
pirotehnic. Din clipã în clipã, se aºteaptã plecarea rachetei de pe
rampã. De pe gabara, racheta a plecat. Încordarea e la maximum.
Subit, instalaþia îºi înceteazã miºcãrile, revine la poziþia iniþialã.
În zona dobrogeanã se lasã liniºtea. Aflãm cã, datoritã buteliei cu
aer a rachetei, care nu a cuplat circuitul pirotehnic, nu s-a efectuat lansarea. Trec cele treizeci de minute (prescrise de regulament privind securitatea tragerii) ºi echipajul iese din instalaþie.
Pe feþe le citeºti tristeþea. Dar, nu e totul pierdut, mai au o
rachetã, care, de aceastã datã, îºi face treaba. O bubuiturã puternicã semnaleazã asistenþei pãrãsirea rampei de lansare de cãtre
cea de-a doua rachetã care pleacã cu vitezã la întâlnire cu racheta
lansatã de pe gabara, în înaltul cerului, deasupra mãrii. ªi, întâlnirea se produce, spre bucuria celor de la Medgidia, militari ºi
civili. Vine rândul oltenilor. Echipele sunt lângã instalaþii, gata sã
acþioneze la primirea ordinului. Cei care nu lanseazã sunt strânºi
cu toþii unul lângã celãlalt – o adevãratã echipã. Sunt cu gândul
ºi sufletul lângã ai lor. Toþi sunt în picioare. Au pumnii strânºi.
Dacã stai mai aproape de ei, auzi cum inima le bate la unison.
Celor care sunt cardiaci, nu le recomand sã stea lângã ei. Sunt
scoase cuiele de siguranþã. Instalaþiile îºi încep baletul. Se aude
pocnetul cartuºului pirotehnic, ºi prima rachetã olteneascã
pleacã spre vãzduh. Racheta loveºte în plin þinta plecatã de pe
platforma plutitoare, spre bucuria taberei craiovene. Oltenii rup
rândurile ºi se reped cãtre staþia de cercetare ºi detectare. Bat cu
pumnii în obloane ºi chiuie de bucurie. Maiorul Marius DRÃGAN îi tempereazã spunându-le cã nu s-a terminat. Revine în tribune. Aºteaptã cea de-a doua lansare. Clipele trec foarte greu. În
tabãra olteneascã, paroxismul atinge cotele cele mai ridicate.
Cea de-a doua rachetã pleacã ºi ea însoþitã de privirile întregului
regiment, priviri care o duc direct în þintã ºi la propriu, ºi la figurat. E greu sã descrii euforia care i-a cuprins pe olteni. În tabãra
ardeleneascã e liniºte. ªi ei sunt adunaþi lângã ºosea ºi privesc

cãtre instalaþiile care au deja echipajele la
posturi. Sunt calmi, doar mâinile strânse a
rugãciune le desconspirã emoþiile ce îi stãpânesc. Sunt la prima tragere cu KUB-ul. Anul
acesta, vor trage doar de instrucþie, nu ºi de
apreciere. Pentru ei, însã, e tot o tragere de
luptã pe care o abordeazã cu aceeaºi seriozitate. Liniºtea e apãsãtoare. Toþi privesc cãtre
rachete. Unul nu mai are rãbdare ºi strigã „sã
o þâpe-odatã”. Racheta îl ascultã ºi pleacã
cãtre înaltul cerului, unde, spre bucuria
începãtorilor, loveºte þinta. Urmeazã cea de-a doua. Ardelenii se
inspirã de la vecinii lor. Se strâng unii lângã alþii. Bat uºor din
palme ca pentru o încurajare a celui de-al doilea echipaj. Ultima
rachetã KUB pleacã pe traiectorie ºi, spre mulþumirea ardelenilor, loveºte þinta aerianã. Urmeazã botezul focului pe care
oltenii îl fac ardelenilor. Dupã tradiþie, în urma primei lansãri, cu
racheta KUB, trebuie sã consumi un pahar mare de vin, care are
pus în el, “din întâmplare”, inelul de siguranþã. Cele douã
echipaje ardeleneºti consumã lichidul auriu strângând între dinþi
metalul rece care le aduce aminte de emoþia primei lansãri.
Penultimul cuvânt îl au tot ardelenii. Cele trei instalaþii O.S.A.
sunt în dispozitivul de luptã, gata pentru deschiderea focului. Vor
fi lansate trei rachete. Douã pe o þintã fictivã, ale cãror coordonate geografice sunt stabilite de cãtre arbitri, într-un raion aflat
în spaþiul aerian, deasupra apei. Prima rachetã, urmatã de a doua
pleacã din containere. Rãmâne cea de-a treia, ce va fi lansatã pe
o bombã de iluminare, care încearcã sã înlocuiascã þintele-avion
din dotarea poligonului. Prima bombã se sparge sub nori. Aºteptãm plecarea rachetei. Nimic. Urmeazã cea de-a doua bombã. La
fel. Vine rândul celei de-a treia. Pleacã ºi racheta, care spre
mulþumirea tuturor, loveºte în plin. Ultimul cuvânt îl au cei de la
bateria tehnicã. Pentru ei, nu s-a terminat tragerea. Mai au de
lucru cu rachetele care nu au vrut sã plece. În poligon se aude
doar forfota fãcutã de cei care strâng tabãra. O fac cu spor. Se
grãbesc, deoarece vor sã ajungã acasã, lângã familii. De aceastã
datã, sunt veseli. Au ºi de ce. Rezultatele obþinute le-au rãsplãtit
munca efectuatã de-a lungul unui an întreg. Un an care, de
aceastã datã, a fost foarte bun pentru ei.
Maior Gabriel PÃTRAªCU
patrascu.gabriel@forter.ro
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Cartea din vitrinã

Sertarul scriitorului român
- dialoguri pe hârtie

Editura Polirom a trimis pe rafturile librãriilor o nouã
carte din colecþia “Ego. Publicisticã”. În cele 248 de pagini ale volumului “Sertarul scriitorului român. Dialoguri
pe hârtie”, domnul Daniel Cristea-Enache iclude interviuri cu o serie de personalitãþi ale culturii române, printre
care: Mircea Anghelescu, Augustin Buzura, Nina Cassian,
ªtefan Augustin Doinaº, Nicolae Manolescu, Zigu Ornea,
Octavian Paler, Andrei Pleºu,
pentru a numi numai pe câþiva dintre ei.
Editura Polirom prezintã
“Sertarul scriitorului român”
ca pe o adevãratã dezbatere
de idei, un caleidoscop al
lumii literare româneºti,
depãºind astfel o simplã
carte de interviuri realizate în
mod clasic. “Este o incursiune – uneori incomodã pentru cei care dialogheazã cu
Daniel Cristea-Enache – în
mentalitãþile câtorva generaþii de intelectuali, de la regretatul Zigu Ornea, la Cristian Tudor Popescu. Bun cunoscãtor al mediului scriitoricesc de la noi, autorul ºtie sã punã
degetul pe ranã ºi sã provoace. Amintirile – literare, ori
politice –, inamiciþiile vechi ºi noi, bârfele, taifasul plãcut
sau argumentaþia rece compun textura extrem de vie a
acestor dialoguri pe hârtie.”
Fost redactor la “Adevãrul literar ºi artistic”, Daniel
Cristea-Enache este caracterizat de Gabriel Dimisianu ca
fiind plasat “la antipodul autorilor «dezinvolþi» de interviuri, hãrþuitori ºi insolenþi, azi la modã, preocupaþi prea
puþin de interlocutor ºi prea mult de a se pune pe ei în evidenþã. Criticul e însã un conlocutor cu iniþiativã, deferent
fãrã timorãri ºi extrem de stãruitor, reclamând ducerea
pâna la capãt, pânã în nuanþe, a discuþiei în jurul unui
subiect.” (D.A.)

Note de cititor

Universul Coelho

Joc Divin
Fiecare avem pasiuni în ale lecturii. Eu una, deºi iubesc
foarte mult diferite genuri literare, mã declar “coelhistã” ºi
mi-ar plãcea sã cred, “alchimistã”.
Da, “Alchimistul” lui Paulo Coelho
m-a cucerit de la prima lecturã..
Spun prima, pentru cã am recitit-o
de câteva ori ºi, de fiecare datã, am
avut senzaþia cã o redescopãr: m-a
sedus, m-a vrãjit. Ca format, ar putea
fi consideratã o “carte de buzunar” dar,
credeþi-mã, ar fi o greºealã de
neiertat sã o trataþi ca atare.
E o carte atât de mare, încât
nu ºtiu dacã eu sunt în vreun fel
îndreptãþitã sã vorbesc despre ea.
Pentru mine, sã-mi fie iertatã îndrãzneala,
e ca ºi cum aº vorbi despre esenþa Divinului, ori, ºtiþi ºi dumneavoastrã, asemenea subiecte sunt teribil de delicate ºi,
oricum, teribil de subiective, întrucât, fiecare avem propria
noastrã percepþie de naturã subtilã.
Ca ºi concepþie, avem o simplã poveste: cãlãtoria unui
pãstor prin lume în cãutarea unei comori visate ºi toate
peripeþiile prin care trece în drumul sãu cãtre Mecca sa personalã. Acþiunea are de fapt douã planuri: cel real – pãstorul
ºi comoara, cel subtil – sufletul omenesc ºi nãzuinþele sale
cele mai de preþ, adevãratele noastre “comori”. Ce bine ar fi
dacã am învãþa sã ne urmãm visele! Ce trist cã doar câþiva dintre noi au curajul de a-ºi asculta inima ºi de a-ºi asuma riscul
necunoscutului.
Coelho ne dezvãluie cã singurul lucru care face orice vis
imposibil este propria noastrã fricã de a da greº. În planul acþiunii avem senzaþia cã toate întâmplãrile nu au absolut nici o
logicã, cã totul e hazard în formã purã. Dar, surprizã: este un
“joc divin” în care toþi actorii joacã rolul principal fãrã ca vreunul dintre ei sã realizeze mãcar. Asta ne învaþã Coelho: în
istoria lumii toþi oamenii sunt importanþi, fiecare om este o za
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Actriþa Tora Vasilescu a premiat
trupa Cercului Militar Medgidia

În perioada 19-21 august a avut loc la Mahmudia, judeþul Tulcea, Ediþia I a Festivalului de teatru “Salsovia”, la care au participat ºase trupe de teatru, din care douã ale Cercurilor Militare Medgidia ºi Mangalia. Trupa de teatru “Thetis” a Cercului Militar
Medgidia, sub conducerea domnului Cornel MIRCIOIU, ºeful acestei instituþii, s-a prezentat cu piesa “Rãmãºagul” de Vasile Alecsandri, în regia domnului Ion CRIªU.
În luna iunie a acestui an, trupa “Thetis” a primit trofeul ºi titlul de “Laureat” la Festivalul Naþional de Teatru “ªtefan Bãnicã”
de la Cãlãraºi, cu piesa “Idolul ºi Ion Anapoda” de G.M. Zamfirescu, regizor, tot domnul Ion CRIªU.
La aceastã ediþie, satisfacþia a fost mult mai mare, întrucât juriul prezidat de actriþa Tora VASILESCU a acordat trupei Cercului
Militar Medgidia, ºi de aceastã datã, trofeul ºi titlul de “Laureat” ºi, în plus, trei premii de interpretare actorilor Mariana
DRAGOMIR, Ileana CREÞU ºi Marian DIACONU.
Cãpitan Adrian VOICILÃ

Traian Demetrescu (Tradem)

“Tu eºti reginã într-o þarã unde toþi oamenii sunt graºi, proºti ºi
nesimþitori. N-au altã îndeletnicire decât sã stea în faþa unei tarabe,
sã speculeze ºi sã înºele. În þara acestor pântecoºi s-a nãscut odatã
un poet mare ºi a murit de foame; iar un erudit care a þinut o conferinþã despre altruism a fost ucis cu pietre pe stradã.” Dar, cum altã
þarã mai bunã nu avem ºi trebuie sã respirãm alãturi “de creiere care
ºi-au întrerupt creºterea la 11 ani” (Mircea Eliade), Traian Demetrescu a descris drama sufleteascã ºi spiritualã a omului cultivat, a
aceluia, altfel, diferit de majoritate.
Autorul nu îndrãzneºte sã invite un suflet ales prin þara lui, cãci
“dacã te-aº lua de mânã ºi te-aº purta pe drumurile copilãriei ºi adolescenþei mele, ai crede cã te duc într-o stepã unde n-a strãlucit
niciodatã soarele, n-a rãsãrit nici o floare ºi nu s-a auzit nici un glas
de pasãre. Stepa aceea e copilãria ºi adolescenþa mea. ªi pentru ca
s-o pot strãbate, am înfrumuseþat-o cu visurile mele: i-am creat eu
soare, flori, cântece... .” (Cum iubim)
Mai târziu, cãtre maturitate, descoperi cã întotdeauna “decepþiunile vin tocmai din dezacordul dintre idealizare ºi realitate.
Oamenii care n-au avut niciodatã iluzii sunt adevãraþii fericiþi.” Cu
alte cuvinte “în viaþa asta proºtii ºi îndrãzneþii trãiesc fericiþi, pentru genii ºi învãþaþi sunt spitale ºi ospicii”. (Iubita)
Devenim melancolici, ne izolãm în propriul suflet deoarece “în
sufletul omenesc se ascunde un strãfund, o singurãtate virginalã,
unde ne exilãm noi, de noi înºine. Viaþa obiºnuitã nu ne îngãduie
nici o izolare; numai nebunii ºi morþii trãiesc departe de viaþã. A fi
singur, – singur, în sensul cel mai ideal al cuvântului, – este o nostalgie care m-a ademenit adeseori, ca o adiere de voluptate
necunoscutã.” ªi astfel descoperi în “marea tãcere, eterna singurãtate”, chiar “propriul nostru suflet... .” (Singur)
Sunt cazuri când destinul refuzã însigurarea ºi, în ciuda dorinþei de a te ascunde, nu te poþi bucura de propria-þi respirare. De
pildã, diformitatea care atrage vrând-nevrând atenþia anonimilor
oriunde te-ai afla. Traian Demetrescu ne relevã – în afara diformitãþii existenþiale trãite d eomul cultivat în mijlocul unei majoritãþi
mediocre – ºi diformitatea care nu poate fi ascunsã nici în adâncul
sufletului. Este vorba de acea diformitate “cu o întocmire aºa de
bizarã, cã ea împrãºtia pretutideni o ilaritate comicã, întocmai ca o
mascã”. Chiar ºi “oamenii cei mai triºti, când îl întâlneau, trebuiau
sã râdã, sau cel puþin sã zâmbeascã”. Aflat printre femei
“înfãþiºarea lui provoca leºinuri de râs, iar la cafenea era spectacolul chelnerilor, care abia îºi puteau þine þipetele de haz.” Acest
suflet devenise el însuºi “de o veselie nestãpânitã”, purtându-ºi
“urâciunea cu seninãtate”. Dar cum “deseori monºtrii produc
îngeri”, diformul avea un bãiat, un înger de frumuseþe ºi nãdãjduia
sã rãscumpere toate rãutãþile lumii prin destinul copilului sãu. Dar
îngerul muri înainte de vreme, iar tatãl “când ajunse lângã mormânt, toatã inima lui se înmuie, ºi cãzu pe coºciug, plângând, cum
nu plânsese niciodatã... Gropaºii râdeau... .” (Râs ºi lacrimi)
Acelaºi râs sarcastic al mediocrului în faþa creaþiei, dar “de ce sã naibã ºi prostia reprezentanþii ei geniali? De ce sã n-aibã ºi ea monumentele ei?”.
Cum poþi simþi un prost în apropierea ta? Este ca ºi cum “te-ar
apãsa ceva greu ºi nesuferit”. ªi-apoi, citind prin ziare, mergând pe
strãzi sau intrând în unele instituþii indiferent de rang, “uitã-te bine
la ei: nu e aºa cã-þi fac impresia unui grup de maimuþe?... Priveºtele fruntea strâmtã de douã degete; pãrul capului parcã dã sã se

împreune cu sprâncenele... Observã-le ticurile nervoase: unul
strâmbã mereu din nas; altul cascã la fiecare minut de i se vede
cerul gurii, altul tremurã mereu capul; cel de-al patrulea clipeºte
mereu din ochi, parcã i-ar cãdea veºnic gunoaie într-înºii; iar cel
din urmã parcã e gata sã strige: beeee!...Ah, adorabile animale,
care, în loc de-a sta pe paie, închise într-o cuºcã de fier, stau în loji,
trãiesc în palate, sunt purtaþi în faitoane elegante... Ah, societate!
Ah, noroc!... .” (Iubita)
Într-un târziu scriitorul a “înþeles cã numai din propria noastrã
durere putem simþi durerea altora.” (Durere) Dar între durerile
noastre ºi ale altora mai sunt ºi “dureri pe care, în general, le socotim banale, dar a cãror loviturã hotãrãsc în unele suflete o stare de
dezechilibru mortal, ca ºi un acces de nebunie”. (Înºelãtoare) Este
vorba de “râgâitul intim al micii perfidii” (Max Blecher) pe care nu
vulgul îl afiºeazã, ci impotentul intelectual, ratatul cu diplomã,
creaturile dezarticulate mental care consumã simultan douã-trei
licenþe din care nu pricep nimic, iar hârtia, suprema hârtie devenitã
o banalã diplomã, îi conferã drepturi autoritare asupra prezumtivilor subalterni imaginari sau uneori reali, din nefericire.
Pentru sufletele fragile ºi cultivate, doar “în viaþa sufletului,
populatã numai de visurile, de amintirile, de regretele, de cugetãrile
lor” se poate trãi “liber ºi onest”.
Pentru a înþelege mai bine drama din “þara grozavului
întunerec” (ªtefan Peticã) unde geniile se sting “în cerc barbar ºi
fãrã sentiment” (George Bacovia) dramele se deruleazã începând
cu adolescenþa. Adolescentul mai cultivat ºi manierat de la sfârºitul
secolului al XIX-lea, “cu greu putea gãsi printre colegii de liceu pe
cineva de care “sã se apropie cu o intimitate frãþeascã. Aproape toþi
aveau naturi brutale, vicioase ºi cu porniri meschine. Izolarea lui
printre ceilalþi camarazi îi cauzase multe neajunsuri. Unii îl batjocoreau, gãsind cã îºi dã aere de domniºoarã; mulþi îl insultau. Odatã
fu bãtut pentru cã luase parte la un complot de ºcolari leneºi care
huiduiserã pe stradã un profesor”. (Iubita) Ceea ce se petrecea cu
fetele era chiar “mai monstruos”. Fãrã excepþie “pãrinþii nu ne
vorbesc niciodatã despre datoria unui bãrbat faþã de noi. Ni-l aleg
ei; noi trebuie sã-l urmãm ºi sã ne supunem lui. Este adevãrat cã ne
rãmân multe mijloace de-a ne rãzbuna, între altele, adulterul. Dar,
adeseori, adulterul este o nenorocire ºi mai mare pentru noi. Nu
crede cã o femeie înºealã pentru a fi fericitã, ci mai mult din
instinctul de urã ºi rãzbunare contra legilor ºi obiceiurilor care i-au
creat o poziþie atât de umilitoare ºi nedreaptã.” (Cum iubim)
“Am scris aceste pagini – afirma Traian Demetrescu în 1892 -,
în cea mai desãvârºitã singurãtate. Ele cuprind senzaþiile ºi
cugetãrile, pe care mi le-a deºteptat mediul Naturii, unde n-am trãit
decât în mine însumi.”
“Scriitor al Cariovei”, Traian Demetrescu s-a înscris în “destinul tragic al scriitorilor români” când, începând cu deceniul al 8-lea
al secolului al XIX-lea, “mulþi reprezentanþi ai generaþiei, Bolintineanu, Boliac, Eliade, Alexandrescu pier în mizerie, sub ochii
indiferenþi ai oficialitãþilor. Lor li se adaugã ªtefan Peticã, glonþul
tras de Urmuz, sentimentul de “moarte cotidianã” al lui Dinu Pillat
sau “mai bine singuratec ºi uitat,/pierdut sã te retragi nepãsãtor,/în
þara asta plinã de humor,/mai bine singuratec ºi uitat.” (Bacovia).
Pentru cã “insatisfacþia continuã duce la o stare de obosealã, la
absenþa forþei”, iar “evadarea în amintire este liniºtitoare, este o
îmbogãþire a sufletului pustiit de suferinþa prezentului”, Traian
Demetrescu a încetat “de a mai avea certitudini”. S-a “închis în
sine, atunci când în jurul lui s-a dezvoltat o societate durã, strãinã
în tot cazul, de imensele perspective ale inimilor degajate de orice
credo restrictiv, artistul avea o sete imensã de a trãi într-o dureroasã
cunoaºtere a dificultãþii de a trãi.” (Ileana Manole).
Adrian MAJURU

din lanþul vieþii. Sunt atâtea “drumuri” ºi atâtea “comori” în
aceastã carte ºi atâtea personaje care, aparent, n-ar trebui sã se
intersecteze...dar fiecare e o piesã dintr-un puzzle care n-ar
putea fi rezolvat dacã vreuna dintre piese ar lipsi.
Întâlnim simboluri în aceastã carte:”limbajul lumii”,
“sufletul lumii”, “legenda personalã”. Autorul vorbeºte codificat, cifrat, chiar ºi mesajul lui este cât se poate de simplu:
cine are ochi de vãzut – sã vadã, cine are urechi de auzit – sã
audã. Indrãznesc sã cred cã aceastã carte aduce mai degrabã a
Biblie – o Biblie scrisã pentru un anumit soi de adulþi, cei care
au uitat sã fie copii. Este cartea scrisã pentru copilul care se
ascunde în sufletul fiecãrui adult. Poate cã maturitatea în sine
e bunã....poate. Dar, nu ºi atunci când este cea care ne
împiedicã sã fim copiii care au convingerea cã visele pot
deveni realitate. În fapt, nu maturitatea este cea care dã frumuseþe vieþii, ci fãrâma de copilãrie pe care o avem ascunsã

în suflet. Un copil nu prea renunþã la speranþa, visul sau dorul
sãu. Un adult, da, de cele mai multe ori, pentru cã se teme. Are
o teamã fundamentalã de eºec. Cu cât aplomb spunem uneori,
vorbind despre anumite persoane:”Ce naivitate! Omul acesta
priveºte lumea cu ochi de copil!...”Oare chiar e greºit sã privim lumea astfel? Cei care încã mai cred în vise, îºi asumã
riscul de a greºi, de a eºua, dar... ºi-l asumã. Mai conteazã faptul cã greºesc sau faptul cã încearcã, faptul cã nu renunþã? ªi,
de regulã, dacã dau dovadã de suficientã rãbdare ºi perseverenþã, e posibil chiar sã reuºeascã ºi atunci toate cãutãrile
lor nu vor fi fost în zadar, toate încercãrile ºi toate suferinþele
îndurate vor cãpãta o noimã. ªi tot Coelho spune cã ora cea
mai întunecoasã este cea dinaintea rãsãritului de soare.
Aºadar, un singur lucru vã doresc: o lecturã plãcutã ºi... drum
bun!
Letiþia Ofelia GHEORGHE

Un cronicar al
intimitãþilor eºuate
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România ºi Europa postbelicã (1945-1
1 950)

Desãvârºirea dominaþiei sovietice în România
(urmare din numãrul trecut)

Lovitura împotriva guvernului N.
Rãdescu a fost dirijatã de A.I. Vîºinski
care a sosit, pe 27 februarie, pe neaºteptate, la Bucureºti. La începutul lunii
martie, A. I. Vîºinski l-a obligat pe
regele Mihai I sã “accepte” formarea
unui guvern condus de Petru Groza
dominat de F.N.D.

Un guvern “legitim”
“Constituirea guvernului Groza a
adus dupã sine totala subordonare a
forþelor de ordine faþã de comuniºti”
fapt ce a uºurat acþiunea de eliminare a
opozanþilor din viaþa politicã, mai ales
dupã ce acesta a fost recunoscut ºi de
occidentali. Alegerile desfãºurate la 19
noiembrie 1946 au fost câºtigate de
comuniºti prin fraudã. La 30 decembrie
1947, prin abolirea monarhiei, a fost
înlãturat ºi ultimul obstacol în calea
desãvârºirii dominaþiei sovietice în
România1.
Transformãrile social-economice au
fost creionate în þãrile “de democraþie
popularã în programele “Fronturilor”
sau coaliþiilor impuse sau inspirate de
Moscova. Unicul principiu de legitimizare a partidelor comuniste din
blocul sovietic a fost ataºamentul faþã

de Uniunea Sovieticã ºi predispoziþia
de a îndeplini fãrã ºovãire ordinele lui
Stalin. El investise partidele comuniste
din Europa de Rãsãrit cu deplinã putere
ºi, datoritã lui, acestea îºi câºtigaserã
poziþiile conducãtoare. Nu erau permise
iniþiative ºi mãsuri proprii.

Tito, pretext pentru epurãri
în lagãrul comunist
Încercarea lui Tito de a face acest
lucru a determinat o reacþie violentã a
lui Stalin. Din acel moment, naþionalismul a fost definit ca opus loialitãþii faþã
de Uniunea Sovieticã ºi faþã de liderul
ei, diagnosticat ca o trãdare a principiilor sacre ale marxism-leninismului.
Conflictul cu Iugoslavia ºi excomunicarea lui Tito din Cominform, în iunie
1948, au dat semnalul unor epurãri dramatice în rândul partidelor comuniste
din Europa de Rãsãrit. Mecanismul
epurãrii, tehnica de bazã a demonologiei staliniste a fost echivalentul modern al vânãtorii de vrãjitoare în Evul
Mediu.
Procesul a început în Polonia, unde
liderul comunist Wladislaw Gomulka a
fost acuzat, în cadrul unei plenare a partidului, “de multiple devieri naþionaliste
ºi dreptiste” ºi înlãturat de la conducere. Opozanþii lui Gottwald în

ntre localitãþile Lazu ºi Agigea, în locul numit
„La Vii” se mai poate observa ºi astãzi o
ridicãturã de pãmânt acoperitã de verdeaþã.
Nu este o movilã, cum de altfel întâlneºti foarte des în
Dobrogea ºi nici vreun gorgon care sã te facã sã speri
cã ar adãposti vreun sit arheologic.
Privit de aproape, se pot observa cu destulã greutate, însã, urmele unor fundaþii din care, pe alocuri,
se pot vedea câteva bucãþi de fier ce ies din construcþie
ºi care mai poartã încã pe ele, dupã 61 de ani,
amprenta unei devastatoare explozii. Este locul unde,
între anii 1941 ºi 1944, a funcþionat cea mai puternicã
baterie de artilerie de coastã de pe litoralul maritim
românesc.

Î

Bateria „TIRPITZ”

La sfârºitul anului 1940, la Bucureºti va lua fiinþã,
misiunea marinei de rãzboi germane, condusã de cãtre
amiralul TILLESEN. Obiectivul acestei misiuni a fost
organizarea apãrãrii navale a punctelor importante de
pe Litoralul Mãrii Negre. Pentru problemele marinei
legate de coasta românã a fost numit amiralul FLEISCHER. Artileria de coastã românã dispunea la acea
datã de câteva baterii de coastã la MAMAIA, EFORIE
ºi la SULINA. Materialul de artilerie fiind diversificat
prin caliberele, uzura avansatã ºi bãtaia redusã, tocmai
acest aspect constituind pentru apãrarea de coastã
românã cãlcâiul lui Ahile. Cu tunurile din dotare, nu se
putea asigura o protecþie eficientã a câmpurilor de mine
marine care apãrau portul Constanþa. ªi, totodatã, nu se
putea proteja coasta românã de atacul navelor de rãzboi
sovietice în cazul unui raid venit de pe mare.
În primãvara anului 1941, pe baza unor planuri
întocmite în comun cu Comandamentul Marinei Regale
Române, misiunea militarã germanã de marinã a
acþionat pentru întãrirea capacitãþii de apãrare a
litoralului,. Încã din iarna anului 1940 au fost aduse la
Constanþa, 6 tunuri navale calibrul 280 mm. Aceste
tunuri, proveneau din materialul de rezervã al unor
nave de rãzboi germane din perioada primului rãzboi
mondial. Trei tunuri au constituit o baterie de artilerie
grea, fixã, instalatã în zona Lazu-Agigea, la sud de
Constanþa, în locul numit „La Vii” ºi care a primit denumirea de bateria TIRPITZ, dupã numele amiralului
german, fãuritorul flotei imperiale germane de rãzboi
din 1914. În afarã de cele trei piese de artilerie, bateria
mai dispunea de tunuri antiaeriene calibrul 88 mm,
tunuri anticar calibrul 75 mm, mitraliere, puºti
mitraliere ºi o subunitate motorizatã compusã din câteva antiblindate pe ºenile.

Cehoslovacia, ai lui Dej în România, ai
lui M. Rokosi în Ungaria sau ai lui
Dimitrov în Bulgaria, au fost judecaþi
ca spioni ai imperialismului ºi condamnaþi la moarte sau închisoare pe
viaþã. Au fost lichidaþi Lucreþiu
Pãtrãºcanu (România), Laszlo Rajk
(Ungaria), Traicio Kostov (Bulgaria) ºi
alþii2.

Tãvãlugul ideologic
pentru “netezirea” societãþii
În domeniul economic, comuniºtii
au promovat o politicã de naþionalizãri
ºi industrializare forþatã. În agriculturã,
încã din 1949, a început colectivizarea
forþatã a micilor gospodãrii individuale.
Rãzboiul total împotriva þãrãnimii a
fost esenþial pentru regimul stalinist.
Din punct de vedere social, stalinizarea
Europei rãsãritene a însemnat distrugerea societãþii civile ºi depersonalizarea individului3.

Întreaga evoluþie istoricã a
României de dupã 6 martie 1945 s-a
desfãºurat sub semnul impunerii modelului sovietic de organizare a statului, a întregii societãþi. Controlând
centrele de comandã ale puterii, conducãtorii comuniºti ai þãrilor Europei
Centrale ºi Rãsãritene au reorganizat
radical societãþile a cãror guvernare
le-a fost încredinþatã de puterea hegemonã. Structurile tradiþionale ale acestor societãþi, produs organic al unei
evoluþii multiseculare, au fost sistematic demantelate pentru a lãsa teren
liber efortului de remodelare a lor în
conformitate cu sistemul sovietic. În
viziunea conducerii de la Kremlin,
schimbarea regimurilor ºi restructurarea la bazã a societãþii constituiau
garanþia cea mai sigurã a permanenþei
þãrilor central ºi est-europene în aria
propriei sale hegemonii.
Cristiana MARIN
Titlul ºi intertitlurile aparþin redacþiei

Note:

1. 6 martie 1945. Începuturile comunizãrii României, Editura Enciclopedicã, Bucureºti,
1995.
2. Grigore Rãduicã, Crime în lupta pentru putere. 1966-1968: Ancheta cazului Pãtrãºcanu,
Editura Evenimentul Românesc, Bucureºti, 1999; Lavinia Betea, Lucreþiu Pãtrãºcanu. Moartea
unui lider comunist, Editura Humanitas, Bucureºti, 2001.
3. Deletant, Denis, România sub regimul comunist, Editura Polirom, Iaºi, 1997; idem, Gheorghiu- Dej ºi statul poliþienesc totalitar, 1948-1965, Editura Polirom, Iaºi, 2001.

Bateria de
“La vii”

Acest „punct de foc” era înconjurat de 2-3 rânduri de reþele de sârmã
ghimpatã ºi de câmpuri de mine.
Efectivul bateriei era de circa 600 de
militari. Aceastã baterie, constituia
pivotul principal al apãrãrii de coastã
amenajatã de germani în scopul
interzicerii eventualelor debarcãri
aliate pe þãrmul românesc. Paza
coastei româneºti era misiunea
Divizionului 613 artilerie marinã de
coastã al cãrui comandant (cãpitanul de corvetã FRITZ
SURETH) era ºi comandant al artileriei germane a
coastei româneºti, precum ºi al bateriei Tirpitz.
Divizionul 613 artilerie marinã de coastã mai includea
o baterie de coastã în zona Mamaia montatã pe calea
feratã (celelalte trei tunuri calibrul 280 mm) denumitã
LANGE BRUNO, toate formând un sistem de tragere
cu bazã mare de observare, ce acopereau cu foc întreaga zonã minatã Constanþa ºi care asigurau protecþia
barajelor de mine.
Prin bãtaie ºi greutate, proiectilele corespundeau
necesitãþilor momentului. Bateriile erau dotate cu
aparaturã tehnicã necesarã tragerilor directe ºi indirecte. Lucrãrile legate de punerea în funcþiune a acestor
douã obiective s-au încheiat în martie 1941. Prima ºi
probabil, ultima misiune realã, bateria Tirpitz a executat-o pe data de 26 iunie 1941, când a participat la respingerea atacului venit de pe mare, din partea Flotei
Roºii a Mãrii Negre.
Bateria Tirpitz a tras un numãr de zece lovituri
asupra distrugãtorului sovietic MOSKVA ce executa
trageri asupra portului Constanþa. A fost o loviturã pentru determinarea elementelor de tragere, urmatã de trei
salve executate de întreaga baterie. În urma încadrãrii
de cãtre salvele bateriei, distrugãtorul va executa un
rondou ºi va intra în câmpul de mine româneºti plantat
în faþa portului Constanþa. Moskva va cãlca pe o minã.
În urma puternicei explozii, nava de rãzboi se va scufunda imediat la o adâncime de 40 de metri travers de
Tuzla. În urma evenimentelor de la 23 August 1944,
bateria Tirpitz a fost alarmatã ºi pregãtitã sã acþioneze
împotriva oraºului ºi a portului Constanþa. În momentul în care flota de rãzboi germanã a fost silitã sã
pãrãseascã portul Constanþa, bateria Tirpitz a primit

misiunea sã acopere
plecarea acestora în
siguranþã.
Cu puterea de
foc de care dispunea, bateria Tirpitz putea transforma oraºul ºi portul
în ruine. De aceea,
comandantul
Diviziei 9 Infanterie, generalul de
divizie Constantin
Ionaºcu ºi contraamiralul Horia
Mãcellariu,
reprezentantul marinei regale române se vor întâlni cu
viceamiralul Brinkman (comandantul forþelor navale
germane din zonã), cerându-i acestuia sã pãrãseascã
Constanþa fãrã lupte. Despãrþirea de foºtii aliaþi s-a
fãcut fãrã vãrsare de sânge, spre deosebire de alte situaþii din þarã. Circa 15.000 de militari germani se vor
îndrepta cãtre Bulgaria, atât pe mare, cât ºi pe uscat.
Pe data de 25 august 1944, la ora 17.50, cãpitanul
Alexandru MARTEC din marina românã a fost trimis
la bateria Tirpitz pentru a cere comandantului de
baterie sã predea materialele ºi sã plece imediat, fãrã sã
treacã la agresiune. Rãspunsul a fost cã marinarii germani vor pãrãsi bateria în cursul nopþii, când vor preda
ºi materialul de artilerie. Într-adevãr, personalul
bateriei avea sã se punã în miºcare cãtre sud pe data de
26 august ora 02.30., dupã ce a minat ºi aruncat în aer
toate instalaþiile bateriei fãrã a produce victime.
În jurnalul de Operaþii al comandamentului forþelor
navale maritime române se consemneazã la 26 august:
“ora 02 ºi 30 de minute, la bateria Tirpitz, se produc
explozii ºi incendii. Bateria sare în aer. Pânã la aceastã
orã, bateria a fost în stare de funcþionare, acoperind
retragerea navelor din port ºi a trupelor terestre germane din zona Constanþa pânã la frontiera bulgarã”.
Este destul de greu de a se afla de ce marinarii germani
nu au predat bateria militarilor români, aºa cum se stabilise. Nu s-a dorit ca fostul aliat sã obþinã o capturã
importantã de rãzboi. Sau cã ea ar fi putut intra pe mâna
sovieticilor. Destul de greu de rãspuns. Bateria Tirpitz
a rãmas de atunci ºi pânã în prezent (mã refer la artilerie) cea mai puternicã baterie de artilerie de coastã
amplasatã pe litoralul românesc.
Maior Gabriel PÃTRAªCU
patrascu.gabriel@forter.ro
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ªTIRI DE LA
ANANOVA
Numãrul infarcturilor ar putea fi redus la jumãtate
Mii de vieþi ar putea fi salvate în fiecare an de cãtre
o combinaþie de medicamente pentru tensiune ºi colesterol.
Rezultatele unui nou studiu, prezentate la întrunirea
specialiºtilor cardiologi suedezi, demonstreazã cã
infarcturile vor fi reduse la jumãtate. Rezultatele
prezentate la conferinþa anualã a Societãþii Europene de
Cardiologie de la Stockholm pot schimba modul în care
se trateazã tensiunea arterialã la mii de persoane.
Cercetãrile au fost fãcute pe 19.000 de femei ºi bãrbaþi cu tensiune arterialã peste normal ºi cu risc moderat de infarct miocardic din Anglia, Scandinavia, Irlanda ºi Finlanda. Chiar dacã noul tratament este ceva mai
scump faþã de cel standard, specialiºtii spun cã acesta va
fi compensat prin reducerea costurilor la tratamentele
pentru infarcturi ºi atacuri cerebrale.
Adjuvant pentru dietã care latrã
“The Sun” scrie cã a fost inventat un câine-robot
care ajutã persoanele aflate în curã de slãbire sã piardã
din greutate. Cânele de producþie americanã poate monitoriza dieta, nivelurile exerciþiilor ºi sã dea verdictul
asupra sãnãtãþii stãpânului sãu.
Aparatul este conectat la cântarul de baie, astfel
încât cunoaºte greutatea persoanei care þine dietã ºi
poate þine un jurnal al slãbirii. Dacã proprietarul pierde
din greutate, atunci câinele sare de bucurie în jurul lui,
i se aprind luminiþe ºi cântã.
Automobile care peiau comanda
A fost lansatã pe piaþã o maºinã care se conduce singurã. Sistemul de Asistare a Condusului preia comanda
atunci când ºoferul pierde controlul volanului.
Senzori laser ºi o camerã de luat vederi plasate în
faruri monitorizeazã drumul ºi declanºeazã preluarea
controlului autorutismului în cazul în care acesta se
îndreaptã cãtre un alt vehicul. Dacã ºofrul se apropie
prea mult de o altã maºinã, sistemul poate reduce viteza
de deplasare ºi chiar sã opreascã autoturismul.
Sistemul va echipa, peste doi ani, autoturismele
Vauxhall Vectra ºi va costa în jur de 350 de lire sterline.
Google a prins glas
Google a lansat un nou serviciu, denumit “Google
Talk”, care permite utilizatorilor sã facã apeluri telefonice gratuite pe Internet.
Compania a dezvãluit, de asemenea, noul sãu serviciu de mesagerie rapidã, care se doreºte a fi un rival al
MSN-ului de la Microsoft. Google Talk poate este o
aplicaþie windows care poate fi descãrcatã de pe Internet ºi permite utilizatorului de Gmail sã vorbeascã au sã
trimitã mesaje rapide pe Internet în mod gratuit.
Apelurile telefonice sunt posibile cu ajutorul microfonului ºi difuzorului de la computer. Sunetele vorbirii
sunt convertite în format digital, putând astfel sã fie
transmise pe Web. Doar cei care au conturi pe Gmail
pot folosi acest tip de serviciu. Pentru înscriere, utilizatorii trebuie sã se conecteze la site-ul Web ºi sã introducã numãrul de la telefonul mobil. Atunci ei vor putea
primi un cod de invitaþie via mesajul de tip text care la
permite sã îºi deschidã contul.
Serviciul a fost lansat în SUA iar purtãtorul de
cuvânt de la Google a spus cã încã nu a fost pus la punct
un grafic pentru o acoperire globalã.
Spaþioport în Marea Britanie
Planurile pentru primul spaþioport englez nasc tensiuni datoritã fiabilitãþii navelor. Oamenii de ºtiinþã au
propus construirea unei baze de lansare a rachetelor
spaþiale în Thurso, o localitate din nordul Scoþiei, de
unde ar fi urmat sã se lanseze sateliþi deasupra Polului
Nord.
Chiar dacã guvernul a purtat unele discuþii cu
Agenþia Spaþialã Europeanã, existã însã teama cã
rachetele s-ar putea prãbuºui peste insulele locuite din
arhipelagurile Orkney ºi Shetland.
Grupaj realizat de
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro
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Navigare în Web

Protecþia antivirus

Când vine vorba de documentele pe
care le avem pe un calculator, de programele instalate, atunci trebuie sã avem în
vedere ºi mãsurile pe care trebuie sã le
luãm pentru a le pãstra în condiþii cât mai
maride siguranþã. Ultimele prognoze
raporteazã mai mult de 63.000 de viruºi
identificaþi în întreaga lume ºi subliniazã
tehnicile ºi metodele foarte sofisticate de
infectare.
Pe lângã viruºii creaþi de buni programatori cu scop bine definit, mai sunt ºi cei
creaþi de amatori, mulþi dintre aceºtia
putând distruge fiºiere, bloca anumite procese vitale sistemului de operare sau pot
afecta pur ºi simplu buna funcþionare a programelor instalate. Dacã, în trecut,
metodele de propagare se reduceau la dischete, acum cea mai uºoarã ºi puternicã
metodã o reprezintã internetul. Descãrcãrile de software ºi e-mail-urile reprezintã
cele mai commune metode de a contracta
un virus.
Câteva sugestii utile pentru fiecare:
salvaþi fiºierele importante ºi stocaþile pe suporþi magnetici într-un loc sigur;
folosiþi întotdeauna un antivirus cu
licenþa ºi actualizat, la zi;
cei mai multi viruºi pot fi scoºi din
sistemul dumneavoastrã fãrã ai afecta buna

funcþionare, aºa cã, nu ezitaþi în folosirea
produselor antivirus;
scanaþi computerul cel puþin o datã pe
sãptãmânã de eventualii viruºi;
dacã aþi detectat un virus în sistemul
dumneavoastrã, scoateþi-l imediat;
evitaþi sã rulaþi fiºierele executabile
pe care le primiþi în e-mailuri;
nu deschideþi fiºierele de email a
cãror subiect îl reprezintã o întrebare sau
un expeditor necunoscut;
informaþi-vã imediat despre ce pot
face viruºii identificaþi de antivirusul dumneavoastrã;
verificaþi întotdeauna suporþii magnetici sau optici pe care îi introduceþi în sistemul dumneavoastrã de eventualii viruºi.
Unele firme producãtoare de soluþii
antivirus oferã ºi soluþii on-line care vã pot
ajuta sã salvaþi documentele ºi, nu numai,
în eventualitate cã antivirusul dumneavoastrã nu reuºeºte sã dezinfecteze fiºierele
infectate:
Panda ActiveScan:
http://www.pandasoftware.com/actives
can
Bitdefender:
http://www.bitdefender.com/scan/Msie/ind
ex.php
McAfee FreeScan:

Planeta cu trei sori
Este un spectacol pe care un pãmântean ºi-l poate imagina cu multã greutate. Pe cerul noii planete descoperitã de
Maciej Konacki strãlucesc trei sori.
Steaua principalã este orbitoare, în timp
ce, celelalte douã fac o inseparabilã
pereche de roºu-portocaliu.
Pentru prima datã a fost descoperitã
o planetã într-un sistem cu trei stele,
explicã Konacki, astrofizician la Caltech. Formarea unei planete într-un astfel de sistem solar ridicã o serie de
întrebãri specialiºtilor.
Sistemele de douã sau trei stele sunt
mult mai numeroase în univers decât
cele ca al nostru, cu o singurã stea. Cu
toate acestea, tehnicile de detectare a
exoplanetelor sunt foarte dificil de aplicat la sistemele cu mai multe stele.
Maciej Konacki a pus la punct o nouã
metodã de a observa tripletul sistemului

HD 188753, situat în constelaþia Lebãda.
El a dedus prezenþa unei planete în
jurul stelei principale datoritã unor
efecte gravitaþionale ale planetei asupra
stelei. Planeta este o gigantã gazoasã
care face revoluþia în jurul Soarelui sãu
în trei zile ºi jumãtate. Se pare cã acest
tip de exoplanetã, denumitã “Jupiter
cald”, e mai departe de stea, unde temperatura nu este atât de ridicatã, pornind
de la un nucleu de gheaþã; apoi se
apropie de sistem. Totuºi, prezenþa altor
douã stele, care orbiteazã în jurul
aceleiaºi stele centrale, are un caracter
destabilizator.
Rãmân, deci, de imaginat ºi alte
modele de formare a gigantelor
gazoase, scop în care Konacki ºi-a
propus sã studieze peste 450 de
stele. (D.A.)

S e c r e t e windows
pentru începãtori
Cum se actualizeazã
Windowsul?

La un an de când a fost lasat Windows
XP, Microsoft a pus la dispoziþia utilizatorilor, pe site-ul oficial, o mulþime de
“reparaþii” la deficienþele descoperite de-a
lungul perioadei de utilizare a produsului.
Service Pack 1 conþine toate actualizãrile
apãrute pânã la lansarea sa ºi poate fi obþinut prin descãrcarea de pe site-ul de actualizare Microsoft.
O altã metodã este cumpãrarea CD-ului

cu SP1, care costã în jur de 10
USD. Cei care au cumpãrat
un computer cu Windows XP
instalat, ori au cumpãrat sistemul de operare cu licenþã
au, de regulã, ca bonus, ºi

SP1.
Chiar dacã acest “pachet de service” nu
aduce foarte multe caracteristici noi – una
din principalele motive ale update-ului fiind
acela de a da posibilitatea producãtorilor de
PC-uri sã dezactiveze unele aplicaþii ale
Microsoft, precum Internet Explorer sau
Windows messenger – se recomandã instalarea produsului, pentru a avea toate
reparaþiile. La aceasta se adaugã vizitarea
regulatã a site-ului pentru a descãrca
ultimele upgrade-uri. (D.A.)

Sony ºi-a
a scos pe piaþã
playstationul portabil
Playstationul portabil (PSP) produs de firma Sony se poate gãsi în magazinele de specialitate din Marea Britanie, dupã luni întregi de amânare.
Potrivit site-ului Ananova, dispozitivul de omorât nervii (pãrinþilor) se
gãseºte la vânzare de acum nouã luni în Japonia ºi, de o jumãtate de an, în
Statele Unite.
Pe staþia portabilã se pot rula jocuri, se pot vedea filme sau se poate
asculta muzicã. O altã funcþiune este navigarea în Web folosind tehnologia
wireless.
Pânã la aceastã datã, potrivit BBC online, Sony a vândut peste un milion
de PSP în Japonia ºi SUA ºi, crede cã, pânã la Crãciun, va avea aceeaºi cifrã
de vânzãri în Marea Britanie. (D.A.)

http://us.mcafee.com/root/mfs/default.asp
Symantec Security Check:
http://security.symantec.com/sscv6/
Pc-Cillin (Trend Micro Housecall) :
http://housecall.antivirus.com/housecall/st
art_pcc.asp
PcPitstop
:http://pcpitstop.com/antivirus/default.asp
RAV :
http://www.ravantivirus.com/scan/
Nu uitaþi cã un singur antivirus nu
acoperã toþi viruºii existenþi aºa cã scanarea
cu produse realizate de firme diferite este
un plus pentru liniºtea dumneavoastrã. De
asemenea, când achizionaþi un produs
antivirus, tineþi cont de zona în care a fost
dezvoltat acesta, în cazul nostru, cei mai
buni antiviruºi, conform teoriei, sunt realizaþi în România.
Locotenent-inginer Cãtãlin CÂRSTEA
carstea.catalin@forter.ro

Opera are
un nou partener

Opera Software a anunþat un parteneriat cu
GuruNet, prin care motorul de cãutare
Answers.com va fi integrat în navigatorul ºi portalul Opera.
Opera va livra conþinutul ºi serviciile
Answers.com prin intermediul unui buton de
cãutare oferit împreunã cu Opera. Noua caracteristicã din navigatorul ºi portalul Opera
survine pe fondul competiþiei acerbe cu Firefox.
Conþinutul Answers.com, integrat în portalul
Opera, va genera pagini promovate împreunã de
cele douã companii ca urmare a rãspunsurilor
oferite la interogãrile utilizatorilor. Companiile
vor împãrþi veniturile înregistrate în urma vizitãrii paginilor în cauzã.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

Cernobîlul a ucis
mai puþini oameni
Într-un raport ONU se aratã cã bilanþul
final al accidentului nuclear de la Cernobîl este
de aproximativ 4.000 de morþi, mult mai mic
decât prevãzuserã experþii, iar pagubele produse asupra mediului de catastrofa de la 26
aprilie 1986 sunt net inferioare previziunilor.
Raportul ar trebui sã fie prezentat Agenþiei
Internaþionale pentru Energie Atomicã
(AIEA), în cadrul unei conferinþe cu experþi în
domeniile nuclear, sanitar ºi dezvoltare.
Michael Repacholi, reprezentantul OMS,
a declarat cã, în pofida tragismului evenimentului, “efectele în termenii sãnãtãþii publice nu
au fost nici pe departe atât de grave cum ne-am
temut iniþial”. Pânã la jumãtatea anului 2005,
s-au înregistrat 59 de decese direct atribuite
radiaþiilor, dintre care douã în timpul exploziei,
iar 28 în 1986, potrivit raportului.
Accidentul a rãspândit un nor radioactiv
asupra unei mari pãrþi a Europei. Peste
600.000 de persoane au fost expuse radioactivitãþii, 200.000 de militari ºi civili trimiºi de
urgenþã la faþa locului, angajaþi ai centralei ºi
locuitori din zonele învecinate. De la accident,
au fost înregistrate circa 4.000 de cazuri de
cancer de tiroidã, mai ales, la copii sau tineri.
Locotenent-colonel Dragoº
ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro
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SHOWBIZ
VIDEO MUSIC AWARDS
Iatã lista celor care au ieºit la rampã în seara
decernãrii premiilor VMA:
VIDEO OF THE YEAR - Green Day “Boulevard of
Broken Dreams”
BEST MALE VIDEO - Kanye West “Jesus Walks”
BEST FEMALE VIDEO - Kelly Clarkson “Since U
Been Gone”
BEST GROUP - Green Day “Boulevard of Broken
Dreams”
BEST RAP VIDEO - Ludacris “Number One Spot”
BEST R&B VIDEO - Alicia Keys “Karma”
B E S T
HIP-HOP
VIDEO
Missy Elliott f/
Ciara & Fat
Man Scoop
“Lose Control”
B E S T
D A N C E
VIDEO - Missy Elliott f/ Ciara & Fat Man Scoop”Lose
Control”
BEST ROCK VIDEO - Green Day “Boulevard of
Broken Dreams”
BEST POP VIDEO - Kelly Clarkson “Since U Been
Gone”
BEST NEW ARTIST IN A VIDEO - The Killers
“Mr. Brightside”
BREAKTHROUGH VIDEO - Gorillaz “Feel Good
INC.”
BEST DIRECTION IN A VIDEO - Green Day
“Boulevard of Broken Dreams”
BEST CHOREOGRAPHY IN A VIDEO - Gwen
Stefani “Hollaback Girl”
BEST SPECIAL EFFECTS IN A VIDEO - Gorillaz “Feel Good INC.”
BEST ART DIRECTION IN A VIDEO - Gwen Stefani “What You Waiting For?”
BEST EDITING IN A VIDEO - Green Day “Boulevard of Broken Dreams”
BEST CINEMATOGRAPHY - Green Day “Boulevard of Broken Dreams”
MTV2 AWARD - Fall Out Boy
BEST VIDEO GAME SOUNDTRACK - Dance
Revolution Extreme

Bon Jovi va lansa un nou
album - “Have A Nice Day”
Bon Jovi va fi prima trupã rock ce va concerta la
noul Nokia Theatre Times Square în New York, lansând
un nou album – „Have A Nice Day”. Concertul din 19
septembrie este centrul unui uriaº eveniment multimedia
produs de Network Live, noul concern media realizat
prin unificarea America Online, XM Satellite Radio ºi
AEG. Network Live va transmite evenimentul tuturor
utilizatorilor AOL.com ºi celor înregistraþi la XM Satellite Radio. National CineMedia Entertainment va prelua
întregul program ºi îl va difuza în 50 de supermarket-uri
americane ca parte a seriilor de concerte Big Screen Concerts. Noul album al trupei Bon Jovi va fi lansat pe 20
septembrie de Island Records. În aceeaºi zi, casa de discuri va lansa ºi o ediþie dublu-disc a celebrului album, din
1986, „Slippery When Wet”. Bon Jovi se pregãteºte ºi de
un turneu, în aceastã toamnã, pentru a promova noul
album.

Weezer lanseazã al doilea
single de pe ultimul album “Make Believe”
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GAMESMANIA

Precum în spaþiu, aºa ºi pe Pãmânt!
Chinezii contestã mãsurile
anti-gaming

Dacã va fi aºa sau nu, vom vedea în toamna
aceasta.

Un angry-mob de aproximativ 1000 de
chinezi au pornit un protest împotriva
mãsurilor luate de guvernul lor pentru a
limita timpul petrecut online. În afarã de
petiþia pornitã (evident) online, chinezii
cautã ºi soluþii pentru a trece peste deciziile
guvernamentale, cea mai popularã fiind
ideea de a deschide mai multe conturi. Când
timpul dedicat unui cont a expirat, jucãtorul
va porni altul. Marii câºtigãtori ai unei
asemenea acþiuni ar fi operatorii chinezi,
dat fiind cã, mai multe conturi presupun
mai mult timp pentru a dezvolta personajele. ªi, implicit, mai mulþi bani!

Guild Wars: Sorrow’s Furnace în septembrie

Starships Unlimited III –
cât de curând
Matrix Games continuã seria strategiilor
spaþiale marca ApeZone ºi anunþã Starships Unlimited III. Jocul promite
cucerirea ºi explorarea întregii galaxii (sau
invers), metode diferite de a atinge scopul
final (forþã armatã, diplomaþie) ºi peste 200
de upgrade-uri ale navelor. Jucãtorul va
putea pune în practicã „indicaþiile
preþioase” în orice parte a navei, pornind de
la scuturi ºi terminând cu armele instalate.

Sorrow’s Furnace este numele primului
add-on Guild Wars ce a fost lansat gratuit
pe data de 7 septembrie. Ce aduce nou? Pãi,
2 teritorii (Grenth’s Footprint ºi Sorrow’s
Furnace) quest-uri, monºtri, item-uri etc. În
plus, ArenaNet s-a aliat cu DirectSong ºi
oferã, prin intermediul acestora,
muzica din noul
add-on, plus un
preview Guild
Wars Battle Pak
1, primul update
muzical complet
pentru Guild Wars (programat pentru finele
lui septembrie).

The Sims 2: Nightlife – gold

Ultimul add-on menit sã þinã Sims 2 mai
mult de 10 minute pe monitoare este gold ºi
va fi lansat pe 15 septembrie. La capitolul
noutãþi, Nightlife aduce 125 de obiecte noi,
ceva locaþii prin downtown ºi noua obsesie
ludicã Sims, numitã Pleasure. În plus, jucãtorul va avea la dispoziþie un sistem de
atracþie, menit sã monitorizeze cum se des-

DE LA LUME ADUNATE...
☺

Douã babe în cimitir, pe bãncuþã:
- Auzi? Tu câþi ani ai?
- 97
- ªi mai pleci acasã?

☺

O pereche sãrbãtoreºte nunta de
argint ºi, în acelaºi timp, ºi 60 de ani
de viaþã.
În timpul celebrãrii apare o zânã
ºi le zice: „Ca premiu pentru fidelitatea voastrã timp de 25 ani, aº vrea
sã vã împlinesc câte o dorinþã.”
Soþia entuziasmatã exclamã:
„Vreau sã fac o cãlãtorie în jurul
lumii cu
soþul meu!” ºi, imediat dupã ce
zâna a atins-o cu bagheta magicã,
apar douã bilete de avion.
Soþul se gândeºte puþin ºi îi
spune soþiei: „Atmosfera asta e
foarte romanticã, dar am aceastã
ºansã doar o singurã datã în viaþã,
aºa cã dorinþa mea e aceea de a avea
o soþie cu 30 de ani mai tânãrã decât
mine”. Soþia rãmâne ºocatã, dar dorinþa e dorinþã, iar zâna îl mulþumeºte.
Îl atinge cu bagheta magicã ºi pac!!!
Soþul devine de 90 de ani!!!!
ELOGIOS

RESPINS

MÃRIMI

MINUÞIOASÃ

Morala: toþi bãrbaþii sunt niºte
nenorociþi, iar zânele sunt femei...

☺

Într-o searã lupul, ursul ºi
mãgarul au intrat împreunã în cârciuma din pãdure. Se duc la barman ºi
comandã:
Lupul: O sticlã de votcã! Astã
searã am întâlnire cu o lupoaicã frumoasã foc ºi vreau s-o dau gata!
Ursul: Douã sticle de votcã! Am
întâlnire disearã cu o ursoaicã ºi
vreau s-o fac praf!
Mãgarul: 50 ml de votcã!
Ceilalþi doi s-au uitat miraþi cãtre
mãgar: Bine, mãi mãgarule, noi suntem mai puternici ca tine, ursul este
chiar foarte mare ºi pânã ºi el a cerut
mai multã vodca decât tine. Ce faci
tu cu doar 50 ml de vodcã?
La care mãgarul: Mãi, bãieþi, eu
am ce-mi trebuie, vodca e doar ca sãmi sclipeascã ochii!

☺

Patru informaticieni s-au hotãrât
sã facã o petrecere.
Primul: Eu aduc mâncarea,
salate, chipsuri, sandwiciuri!
Al doilea: Eu aduc bãutura, cola,
DEASUPRA

CAPITALA
NORVEGIEI

PASÃRE DE
PÃDURE

POET ROMÂN
(ªt. O.)

A POVESTI

BRODIRE

INFAMIE
SEVER
MERE!

Urmând succesul
de top al primului single „Beverly Hills”,
Weezer lanseazã cel
de-al doilea single de
pe ultimul album –
„Make Believe”, care a
adus trupei cea mai înaltã poziþie în topurile din Marea
Britanie (locul 11) ºi Statele Unite ale Americii (locul 2).
ªi, ca ºi când succesul albumului n-ar fi fost suficient,
bãieþii tocmai au terminat un turneu în Marea Britanie,
care a culminat cu douã spectacole cu casa închisã, la
Brixton Academy. Acest al doilea single, „We Are All
On Drugs”, este un imn împotriva drogurilor, spune
River Cuomo. ªi, pentru ca totul sã fie perfect, single-ul
are ºi un videoclip extraordinar! (C.F.)

ACVATIC
DÂRÃ DE
LUMINÃ

ZA

ÎNCÃPERE

FIR
PLEACÃ!
ACELA
(pop.)
ÎN DUET!

ÞUGUIAT
DIMIE

INTRARE
COBZAR
CUC!

A PROVOCA

DEZGUST

CIULIN

DOAR

GREU DE
GÃSIT

curcã Simºii la întâlnire.
Ultima gãselniþã
Maxis o reprezintã includerea maºinilor. Simsul de
rând se urcã la
volan ºi pleacã în
oraº. Ca-n GTA.
Oare Hot Coffee
mod vor include?

Auto Assault - amânat

„Ne-am jucat, am testat ºi ne-au venit idei
noi. Aºa cã, ideile rãmân sã fie implementate, iar data de lansare se mutã pânã în
primãvara lui 2006”, a declarat, candid,
producãtorul NetDevil. Aºa cã adios MMO
cu maºini supãrate ºi accidente spectaculoase anul acesta. ªi, cine ºtie când va fi
gata la anul, pentru cã „primãvara
lui 2006” a fost
trântitã aºa, ca sã
închidã
gura
nemulþumiþilor.
Practic, jocul are
toate ºansele sã fie amânat ºi mai mult, fiind
pus, tot de gura producãtorului, sub semnul
lui „when it’s done”.
Cristina FRATU
fratu.cristina@forter.ro

fanta, bere, wisky!
Al treilea: Eu aduc muzica, house, hip-hop,
româneascã!
Al patrulea: Eu aduc FEMEILE !!!
Primii trei în cor: Câte?!
Al patrulea: Vreo 600 de mega!!!
Cristina FRATU

V e r i f i c a þ i -vv ã
cunoºtinþele !
1. Care au fost cele mai semnificative vase gigant ale
antichitãþii?
2. Cum erau denumite corãbiile de rãzboi la romani?
3. Cine a întreprins, în realitate, prima cãlãtorie în
jurul lumii?
4. De pe vremea cãrui domnitor român dateazã cea
mai veche inscripþie cunoscutã pânã azi, în limba
românã, pe o clãdire destinatã unor scopuri legate de navigaþie?
5. Câþi ani a dãinuit Colosul din Rhodos; din ce
pricinã a dispãrut?
6. Cine a spus: „Cea mai obiºnuitã formã a excesului
de amor propriu e îndãrãtnicia, o slãbiciune a oamenilor
care-ºi simt inferioritatea, dar nu vor sã recunoascã
superioritatea altora ºi astfel se încãpãþâneazã ºi ajung
în cele din urmã la îndârjire.”

Rãspunsurile testului 15 (179)

1. Pentru stropitul grãdinii, se foloseau maºini
hidraulice care urcau apa din Eufrat. Diodor din Sicilia ºi
Strabon afirmau cã maºinile erau amplasate în porþi.
2. Uriaºa statuie îl reprezintã pe zeul Helios, protectorul cetãþii ºi simbol al libertãþii.
3. Dupã marea victorie a grecilor asupra perºilor s-a
hotãrât sã se înalþe la Olimpia un templu în cinstea zeului protector al Olimpiei, însuºi marele Zeus. Templul,
care urma sã fie cel mai mare ºi cel mai bogat, a fost construit de cãtre arhitectul eleean Libon, cu prada adusã de
eleeni din oraºul Pisa, în anul 468 î.Ch. ºi a fost terminat
dupã bãtãlia de la Tanagra, în anul 457 î.Ch.
4. La 26 august 1889, ziarul francez „Le Figaro” a
oferit reprezentanþilor presei o recepþie la care lãutarii
români au interpretat „Ciocârlia”.
5. Se presupunea cã prima linie de cale feratã a fost
construitã în Anglia, în secolul al XVIII-lea pentru trenul
cu vagoane trase de cai.
6. C. DOBROGEANU GHEREA, Corespondenþã,
58.
Selecþie realizatã de locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT
R, B, R, S, S, RECUPERATÃ, CÃSÃTORIT, CAPITULÃRI, PITIª, CAR, MIT,
MAªINI, TOPITÃ, IZ, LUNÃ, A, UZA,
LANÞ, ARAR, FATALITATE.
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Detaºamentul Irak 4 O echipã OADO a vizitat Brigada 1 Logisticã
Potrivit unei Note de constatare a Organizaþiei pentru
Aspectele negative sesizate de echipa OADO în disfuncþiunile
a revenit în þarã
Apãrarea Drepturilor Omului (OADO), în perioada 6 aprilie - 17 în “asigurarea drepturilor specifice militarilor”, sunt generate, în
Miercuri 7 septembrie, la comandamentul Batalionului 96 Geniu,
a avut loc ceremonia prilejuitã de revenirea în þarã a detaºamentului
Irak IV comandat de lt.col. Gheorghe SOARE.
Timp de ºase luni cât a durat misiunea, detaºamentul românesc de
geniu a fost integrat în Divizia Multinaþionalã Centru-Sud (MNDC-S)
sub comandã polonezã. Cei 149 de geniºti români au îndeplinit aproximativ 90 de misiuni pentru construcþia ºi repararea principalelor cãi
de comunicaþie din zona de responsabilitate, inspecþii ºi întreþinere a
unor poduri care asigurã legãtura între diferite localitãþi irakiene, au
amenajat platforme pentru elicoptere, construcþii de elemente genistice
necesare creºterii gradului de protecþie a contingentelor din camp Echo
ºi camp Charlie, precum ºi misiuni genistice în folosul armatei
irakiene.
La ceremonie au participat dl.gl.bg. Iulian PÂRVULESCU din
partea S.M.F.T., dl. gl.bg.dr. Ion PÂLªOIU din partea comandamentului C.1 A.Trt., comandantul Bg.10 Geniu, col. Mihai TOFAN ºi col.
Constantin AJITÃRIÞEI din cadrul Comandamentului 2 Operaþional
cadre cu funcþii de comandã din structurile care au pregãtit militarii
detaºamentului pentru îndeplinirea misiunii.
Dupã trecerea în revistã a detaºamentului ºi desfãºurarea apelului
solemn, oficialitãþile prezente au subliniat în alocuþiunile susþinute
aprecierile eºaloanelor superioare ºi ale structurilor internaþionale din
care au fãcut parte pentru dãruirea ºi modul profesionist în care geniºtii
români ºi-au îndeplinit misiunile.
Din partea comandamentului C.1 A.Trt., dl. gl.bg.dr. Ion
PÂLªOIU remarca faptul cã “detaºamentul Irak IV, a avut o comportare deosebitã pentru cã toate misiunile pe care le-au primit au fost
îndeplinite cu calificative foarte bune. Pe timpul misiunii, comandantul forþei ºi locþiitorul au vizitat zona de dispunere ºi modul de executare a misiunilor apreciind profesionalismul, dãruirea ºi disciplina
militarilor români. Ne bucurãm cã au venit cu efectivul complet. Îi
felicitãm pentru tot ceea ce au fãcut ºi le dorim succes, multã sãnãtate
ºi refacere bunã”.
În prezent, în Irak, în localitãþile Al Hillal ºi Ad Diwaniah
îndeplinesc misiuni specifice militarii celui de-al V-lea detaºament
românesc de geniu alcãtuit în proporþie de 70% din militari ai Batalionului 96 Geniu.
Maior Emanuel BÃRBULESCU
barbulescu.emanuel@forter.ro

Ofertã de cursuri la Cercul
Militar Naþional
Cercul Militar Naþional informeazã cã, în
perioada 3 octombrie 2005-30 iunie 2006, organizeazã cursuri de limbi strãine (englezã,
francezã, germanã, italianã, spaniolã), de informaticã, de contabilitate generalã ºi de contabilitate pe calculator. Se organizeazã ºi cursuri de
instrumente muzicale, de arte plastice, de dans
sportiv ºi de gimnasticã aerobicã.
Înscrierile se fac în perioada 12-28 septembrie 2005, la secretariatul cursurilor, etajul 4,
camera 75, de luni pânã vineri, între orele
10:00-13:00 ºi 14:00-18:00.
Relaþii suplimentare la telefon: 313 86 89 sau
313 86 80, int. 156.

iunie, o comisie a organizaþiei a efectuat vizite de informare ºi
evaluare în unitãþi militare din judeþul Prahova, în acest program
fiind inclusã ºi Brigada 1 Logisticã. Activitatea s-a desfãºurat în
cadrul programului Uniunii Europene “iniþiativa pentru Dezvoltare ºi Drepturile Omului în Europa de Est ºi Sud-Est”, printre
obictivele urmãrite fiind: stabilirea nivelului de preocupare pentru
cunoaºterea problematicii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
ale omului; respectarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale
omului în condiþiile specifice reformei din armatã ºi a operaþionalizãrii unitãþilor; identificarea ºi analizarea eventualelor cazuri
de încãlcare a legalitãþii ºi, implicit, a drepturilor omului în activitãþile militare specifice.

Consilierul pentru subofiþeri, trecut la puncte pozitive

Dintre concluziile prezentate de echipa organizaþiei reiese cã,
la nivelul comandamentului brigãzii existã preocupare “pentru
asigurarea drepturilor personalului civil de toate categoriile”,
aceºtia apreciind “favorabil” mãsura luatã de minister de a li se
acorda compensaþia pentru norma de hranã nr.1, “înlãturându-se
discriminarea faþã de militari”. Din discuþiile purtate cu personalul
din marea unitate “, a reieºit competenþa profesionalã ºi spiritul
modern” cu care comandantul ºi statul major abordeazã problemele ce þin de conducerea curentã a activitãþilor specifice ºi de
implementare a mãsurilor de restructurare-resubordonare a
unitãþilor din compunere.
Mãsurile de restructurare preconizate sau aflate în curs de
anghelache.dragos@forter.ro
implementare, se apreciazã în nota organizaþiei, sunt abordate “cu
încredere ºi se apreciazã cã aplicarea lor nu va antrena
probleme sociale de nerezolvat.” De asemenea, echipa
A fost numit comunicatorul
OADO a apreciat cã, dat fiind profilul logistic al brigãzii,
armatei la Guvern
procesul de reformã se face remarcat prin însuºirea de
cu 23 august, a fost stabilit comunicatorul care reprezintã Miniscãtre personal “a principiilor ducerii rãzboiului modern, a terulÎncepând
Apãrãrii Naþionale în relaþia cu Departamentul Purtãtorului de Cuvânt al
utilizãrii tehnicii informatice ºi limbii engleze în planifi- Guvernului României.
carea operaþiilor logistice”, la Brigada 1 Logisticã fiind
Pentru îndeplinirea acestei funcþii a fost numitã, prin Ordin al ministrului,
organizat un curs de limbã englezã, iar reþeaua informaticã directorul Direcþiei Relaþii Publice, doamna Luminiþa KOHALMI. În baza
“integreazã toate elementele structurale ale comenzii ºi aceluiaºi ordin, structurile centrale ale ministerului vor colabora, în contextul
controlului, favorizând acþiunea modernã, pe module- instrucþiunii RP-1, cu directorul Direcþiei Relaþii Publice pentru a asigura fluxul
informare-evaluare-aplicare.” Un alt element pozitiv de informaþii necesare îmbunãtãþirii comunicãrii publice.
Ordinul a fost emis în vederea aplicãrii “prevederilor Memorandumului
sesizat în nota organizaþiei este prezenþa, în cadrul comenzii marii unitãþi, a unui consilier al comandantului privind îmbunãtãþirea comunicãrii publice la nivelul Guvernului României”,
adoptat în ºedinþa din 11 august 2005.
recrutat din rândul subofiþerilor.

Garanþii nerecuperate de peste patru ani

(6)

Banca Europeanã de Investiþii

Rolul Bãncii Europene de Investiþii este de a contribui la integrarea, dezvoltarea echilibratã ºi coeziunea economicã ºi socialã a
statelor membre. Înfiinþatã în temeiul Tratatului de la Roma în
anul 1958, Banca Europeanã de Investiþii (BEI) este instituþia
financiarã a Uniunii Europene. Fondurile sale finanþeazã
proiectele prin care se materializeazã obiectivele UE în cadrul
Uniunii, precum ºi în alte 120 de þãri din întreaga lume.
Consiliul Guvernatorilor este format din miniºtrii desemnaþi
de fiecare dintre statele membre, de regulã miniºtrii de finanþe.
Consiliul stabileºte politicile de creditare, aprobã bilanþul ºi raportul anual, autorizeazã operaþiunile de finanþare în afara Uniunii ºi
ia decizii cu privire la majorãrile de capital. De asemenea,
numeºte membrii Consiliului Directorilor, ai Comitetului de Management ºi ai Comitetului de Audit.
Consiliul Guvernatorilor cuprinde 25 de membri, câte unul
din partea fiecãrui stat membru, acesta fiind, în general, ministrul
de finanþe. Consiliul Directorilor este compus din 26 de directori,
câte unul din fiecare stat membru ºi un reprezentant al Comisiei ºi
16 membri supleanþi; toþi aceºtia sunt numiþi de cãtre Consiliul
Guvernatorilor. Comitetul de Management, organ executiv colegial, controleazã toate operaþiunile curente; face recomandãri
Directorilor cu privire la hotãrârile pe care urmeazã sã le adopte ºi
rãspunde de aplicarea acestora. Preºedintele Bãncii sau, în absenþa
sa, unul dintre vicepreºedinþi, conduce ºedinþele Comitetului de
Management.
Comitetul de Audit verificã operaþiunile ºi contabilitatea
bãncii, pe baza activitãþii desfãºurate, atât de organele interne de
control ºi audit, cât ºi de auditorii externi.
Dupã aderarea la UE, conform negocierilor pentru capitolul
30 Instituþii, România va deveni acþionar al Bãncii, reprezentatã în
Consiliul Guvernatorilor de un membru, ºi de cãtre un numãr
adecvat de directori sau adjuncþi în Consiliul Director, compoziþia
ºi funcþionarea acestuia putând fi modificate de Consiliu. (D.A.)
Sursa: Agenþia pentru Strategii Guvernamentele
www.publicinfo.ro

Maior Emanuel BÃRBULESCU
barbulescu.emanuel@forter.ro

O zi liniºtitã într-uu n oraº de provincie

Integrare europeanã

Principalele instituþii europene

opinia membrilor achipei, de modul în care a evoluat restructurarea armatei. Astfel, se precizeazã în document, sunt influenþe
negative “determinate de inexistenþa unui statut legiferat al militarilor în termen ºi, în special, al militarilor angajaþi pe bazã de
contract” care, se susþine în document, au fost semnalate ºi în constatãrile anterioare.
O altã disfuncþie datoratã restructurãrii este generatã de
“reglementãrile referitoare la recuperarea garanþiilor reþinute de la
foºtii gestionari numiþi pe alte funcþii – fãrã gestiune” care “sunt
de naturã sã-i defavorizeze pe aceºtia ºi sã-i «punã pe drumuri»”.
Comisia OADO exemplificã prin cazul plt. Stelian CURSARU.
Potrivit ofiþerului de relaþii publice al brigãzii, maiorul Vasile
RUSU, subofiþerul a fost gestionar la o unitate militarã din Braºov,
iar garanþia materialã (împreunã cu ale celorlalþi gestionari) a fost
depusã la Banca Internaþionalã a Religiilor. Aceasta a falimentat
iar subofiþerul, precizeazã documentul OADO, “de peste patru ani
a recuperat numai 25%” din garanþia reþinutã”.
ªi echipa OADO a constatat cã “se menþin problemele constatate ºi în alte garnizoane cu privire la þinuta de oraº a cadrelor”.
În garnizoana , locuinþele nu s-au mai acordat din 1991, însã compensaþia pentru chirie “este apreciatã bine ºi rezolvã satisfãcãtor
problema”. Totuºi, din discuþiile purtate, s-a apreciat cã “sistemul
locuinþelor de serviciu, mobilate, este mult mai potrivit pentru
asigurarea condiþiilor de locuit ale cadrelor ºi familiilor acestora
pe timpul activitãþii”.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE

Roman: Biblioteca municipalã

Roman este un oraº din judeþul Neamþ,
situat în apropierea confluenþei râului
Moldovei cu Siretul, pe drumul european
E 85, la 45 km est de Piatra Neamþ, la 100
km sud de Suceava, la 40 km nord de
Bacãu, 80 km sud-vest de Iaºi ºi 90 km
vest de Vaslui.

La Roman se poate ajunge din
Bucureºti, fie pe calea feratã, fie
cu microbuzele ce pleacã din Piaþa
Matache. Una dintre instituþiile
culturale ale garnizoanei, Cercul
Militar, este situatã pe strada
ªtefan cel Mare, nr. 230, ºi poate
fi apelatã la numãrul de telefon
0233-731048. Pentru cazare se
poate contacta cãminul militar de
garnizoanã, care are 143 locuri (78
de locuri capacitatea funcþionalã).
Cãminul este dispus pe strada
Anton Pann la numãrul 38, iar
informaþii se pot solicita la telefon
0233-740909.
Specific localitãþii Roman este
lipsa mijloacelor de transport în comun,
deoarece localitatea este foarte micã
(poate fi traversatã pe jos în 30 de
minute). De aceea, cãlãtorii grãbiþi pot
apela numai la taxiuri.
Fãrã a impresiona prin mãrimea sa,
Romanul este totuºi un oraº destul de

cochet ºi nu duce lipsã de locuri de agrement, cele mai frecventate fiind Parcul
Municipal din faþa gãrii, parcul din piaþa
Roman-Muºat ºi ºtrandul, situat pe malul
stâng al râului Moldova. Cei care trebuie
sã rãmânã mai mult de o zi în localitate ºi,
din diferite motive, nu preferã cãminul de
garnizoanã, pot apela la unul dintre cele
douã hoteluri de trei stele. În afarã de
acestea, Romanul mai are cinci restaurante de douã ºi trei stele, iar cumpãrãturile se pot face, fie din cele douã supermarketuri, fie din autoserviri sau din
pieþele agroalimentare. În zilele de marþi,
vineri ºi duminicã este deschis ºi bazarul
oraºului.
Turiºtii care se abat prin aceastã parte
a þãrii pot vizita Episcopia Romanului,
Muzeul de Istorie, Muzeul de Artã,
Muzeul de ªtiinþe ale Naturii sau pot
petrece câteva ore la sala de lecturã a Bibliotecii Municipale.
Miliuþã ANICULESEI
ºeful Cercului Militar Roman

Oameni care scriu cu luminã
Acest cuvânt magic ce a fãcut multe
“victime”, vine, se pare, de la greceºtile
“foton” (luminã) ºi “grafein” (scriere),
adicã, scrierea cu luminã. Iar, aceastã
luminã divinã, iatã, se lasã folositã ºi de
profan ºi de înþelept ºi a devenit chiar
sursã de inspiraþie, obiect de studiu, dar
ºi artã.
Ca ºi lumina, arta, având aceeaºi
obârºie ºi inspiraþie divinã ºi-a gãsit o
nouã modalitate de exprimare, cu ajutorul unor adevãrate bijuterii ale tehnicii
ºi minþii umane: aparatele de
fotografiat.
Numai el, aparatul de fotografiat,
este capabil ca printr-o banalã apãsare
pe buton sã realizeze ceea ce doar Divinul poate face: sã ne “teleporteze”
oameni ºi locuri de aiurea, într-un alt
spaþiu ºi timp, aflat atât în prezent, dar
ºi în viitor.
Oare nu tot DIVINUL a trimis

minþii umane aceastã capacitate de a
manipula spaþiul ºi timpul? Se va banaliza epocala descoperire prin adoptarea
sa de masele largi de oameni?
Singura “maºinã” care este capabilã
sã opreascã ºi sã stocheze timpul ºi-a
încheiat misiunea ºi va fi trecutã la
capitolul relicve în nu-ºtiu-care muzeu?
Se pare cã nu. Deocamdatã.
Cãci, aceastã minunatã jucãrie omeneascã, iatã, a mai fãcut câteva “victime”. Aceºti tineri artiºti fotografi în
devenire, au descoperit cã joaca cu cutia
magicã poate duce la lucruri deosebit de
frumoase. Au început prin a face “poze”
ºi au ajuns sã facã fotografii.
Cunoaºterea secretelor tehnice ºi a subtilitãþilor stilistice ale genurilor artei, au
dus în final la adevãrate performanþe
pentru toþi ºi pentru fiecare în parte dintre tinerii mei învãþãcei.
Ca la orice început de drum, abor-

dãrile fotografiei artistice sunt, uneori,
deosebite, alteori mai stângace. Dar, în
marea lor majoritate, de cele mai multe
ori, mi-au depãºit aºteptãrile. Sunt convins cã mulþi dintre tinerii absolvenþi ai
celei de-a noua promoþii, vor deveni
pasionaþi ai saloanelor ºi expoziþiilor de
fotografie, atât ca participanþi direcþi
sau ca simpli vizitatori.
Prin aceste cursuri nu am instituit o
fabricã de fotografii pe bandã (aºa
spunea un biet pozar de nunþi), ci am
cãutat sã atragem tinerii cãtre arta adevãratã, cãtre frumos ºi sã ridicãm, astfel, fotografia artisticã craioveanã la
nivelul generaþiei mentorului nostru
spiritual, inegalabilul om, avocat ºi
artist Mihai Dan-CÃLINESCU. Dumnezeu sã ne cãlãuzeascã gândurile ºi
faptele spre credinþã, bine ºi frumos.
Preºedintele fotoclubului,
Colonel (r) Mircea ANGHEL

