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“În prietenie existã un singur suflet ce locuieºte în
douã trupuri” Aristotel
Natura umanã, prin sentimentele
pe care le implicã în modul de viaþã
al “scorpionilor roºii” aflaþi în teatrul
de operaþii din Afganistan dar ºi cei
din Irak, dezvãluie, în fiecare dintre ei, rezerva sensibilã a
afecþiunilor cãtre cei dragi de acasã, pe care în mod normal
nu o lãsau sã se vadã atunci când erau în mijlocul familiei.
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A fi comandantul unei companii de infanterie, nu e un
lucru uºor. ªi aceasta se întâmplã mai ales, atunci când ai
gradul de locotenent ºi primeºti în dotarea subunitãþii
tehnicã modernizatã cu care participi la un exerciþiu de o
amploare deosebitã, aºa cum a fost DEMEX 05. Locotenentul Daniel DURCHI este comandantul Companiei a IIa din compunerea Batalionului 280 Infanterie. A fost numit
de curând la comanda subunitãþii respective. A înþeles
destul de repede faptul cã, între pluton ºi companie, responsabilitatea e diferitã. ªi, ca atare, s-a apucat de treabã.

UNIVERS SPIRITUAL
Ion D . S îrbu

Între pedagogie ºi
“prostia socialã”

Pedagogia, ºcoala în general, are menirea sã stopeze
agresivitatea ºi creºterea în volum a “prostiei sociale”.
Aceasta din urmã, “decupleazã inteligenþele active, sugrumã critica de jos ºi încurajeazã selecþia non-valorilor”.
“Prostia socialã” are propria-i elitã, structuratã pe mãsurã
ce “turma se alcãtuieºte: mãgarul îºi ia doctoratul ºi devine
gânditor, câinii îºi iau licenþa în drept, primesc pistoale ºi
dreptul de a se considera lupi: lupi geto-daci.
Limba devine limbaj ºi limbajul lãtrãturã. Aplauzele ºi
uralele înlocuiesc opinia publicã ºi liberul arbitru”.

LECÞIA DE ISTORIE

Rovine
ouã bãtãlii
ºi un singur
an. Un loc
identificat pânã în
prezent de cãtre istoriografia româneascã. O victorie urmatã de un
deznodãmânt imprevizibil. Toate la un loc înseamnã ROVINE - 1395.
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GHEPARD -ul ...peste tot!
Fãrã îndoialã cã exerciþiul DEMEX ’05 a fost un
examen. Un examen care ºi-a atins obiectivele propuse.
A evidenþiat posibilitãþile creãrii unei structuri flexibile
puternice cu mobilitate ridicatã, aptã sã ducã, atât acþiuni de luptã ofensive, cât ºi de apãrare la nivelul standardelor NATO. Totodatã, a scos în evidenþã performanþele blindatelor aflate în dotarea unor unitãþi.
„Piesele grele” ale acestui amplu ºi extrem de dinamic
exerciþiu – MLI 84 M, TR-85 M1, TAB-Zimbru, sistemul autopropulsat a.a. GHEPARD au fost expuse
invitaþilor ºi jurnaliºtilor prezenþi, în cadrul unei expoziþii de tehnicã militarã.
Ne-am oprit la standul de prezentare al sistemului
autopropulsat a.a. GHEPARD ºi am consemnat
relatãrile comandantului divizionului, dl locotenent-

colonel
Dorel
MIRON.
A
fost
DEMEX 05 un
examen pentru
luptãtorii
antiaerieni de pe
„GHEPARD”?
- Sistemul antiaerian autopropulsat „GHEPARD” a participat pentru
prima datã la o aplicaþie integratã a forþelor terestre.
Din acest punct de vedere, da, aº spune cã a fost un
examen. Unul trecut cu succes. Tehnica de luptã s-a
comportat aºa cum ne aºteptam, admirabil. La fel ºi
(pag.6)
personalul divizionului.

“Scorpionii roºii” renoveazã
o ºcoalã din judeþul Dolj
“Scorpionii roºii” care
acþioneazã în teatrul de
operaþii din Afghanistan
au fost mereu aproape de
cei de acasã, au fost la
curent cu dezastrele petrecute în lunile august ºi
septembrie ºi cu suferinþa
la care sunt supuºi
cetãþenii din mediul rural
al Olteniei-mamã, mai
ales acum, când iarna este
la doar câteva zile
depãrtare.
(pag.7)
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Personalul Batalionului 60 Paraºutiºti “Boteni-Otopeni”
din Buzãu, va aniversa la 1 noiembrie 55 de ani de existenþã.
Cu acest prilej, la sediul unitãþii va avea loc festivitatea de
sãrbãtorire a acestui emoþionant eveniment din viaþa acestor
temerari ai cerului.
Programul activitãþii ce se desfãºoarã cu acest prilej începe
la ora 10.00 cu primirea invitaþilor ºi cuprinde, de la ora 11.30,
desfãºurarea ceremoniei militare ºi religioasã, urmatã la ora
12.30 de prezentarea unor aspecte din pregãtirea specificã
paraºutiºtilor ºi vizitarea unitãþii.
Sãrbãtoarea acestei zile se va încheia cu un dineu festiv la
care vor participa invitaþi ºi personalul batalionului.

REPERE ISTORICE

1 noiembrie 1950 - În baza ordinului ministrului forþelor armate nr.

EXPOMIL la a IV-a ediþie

Cea de a IV-a ediþie a Expoziþiei Internaþionale de Tehnicã Militarã EXPOMIL 2005 va avea loc în perioada 20-23 octombrie a.c.
în incinta Complexului Comercial ROMEXPO. Evenimentul,
organizat de Ministerul Economiei ºi Comerþului va contribui la
dezvoltarea cooperãrii cu firme de prestigiu în domeniul industriei
de apãrare ºi va stimula interesul unor potenþiali parteneri din
diverse þãri, pntru cunoaºterea gamei ºi performanþelor echipamentelor de apãrare fabricate în România.
În perioada 20-23 octombrie, expoziþia poate fi vizitatã între
orele 10.00-18.00, informaþii suplimentare pot fi obþinute accesând
w.w.w. expomil.ro.

Misiune îndeplinitã
Militarii companiei de infanterie din Batalionul 26 Infanterie
“Neagoe Basarab” care au participat la misiunea UNAMI I - Forþa
de Protecþie a Misiunii de Asistenþã ONU din Irak - au venit în þarã,
marþi 04 octombrie, pe aeroportul “Mihail Kogãlniceanu”. Pe durata celor ºase luni ale misiunii, cei 100 de infanteriºti craioveni
comandaþi de cpt. Cãtãlin GIURGIU s-au aflat sub comanda britanica în Zona Baashra ºi au îndeplinit misiuni pentru asigurarea
protecþiei demnitarilor ONU.
Atât pe aeroportul “Mihail Kogãlniceanu” cât ºi în Craiova,
infanteriºtii misiunii UNAMI - I au fost întâmpinaþi de comandantul Brigii 2 I.Uº., dl. col. dr. Virgil BÃLÃCEANU care i-a felicitat
pentru misiunea îndeplinitã, le-a urat “bun venit” adresîndu-le salutul “SEMPER GLORIOSI”.
Cã oltenii sunt oameni puternici ºi au un dezvoltat simþ al
umorului ºtie toatã lumea. Pe platoul unitãþii, miercuri 05.10 a.c.,
în acordurile inegalabilei piese populare “M-a fãcut mama oltean”,
militarii au fost primiþi ºi îmbrãþiºaþi cu toatã dragostea de pãrinþi,

Scorpionii Negri la aproape
douã luni de misiune în
teatrul de operaþii din Irak
La aproape douã luni de la preluarea misiunilor în aria de
responsabilitate “BRAVO”, militarii Batalionului 20 Infanterie
IRAK au executat peste 300 de misiuni primite de la Brigada Italianã „Ariete”.
Aceste misiuni au avut un grad ridicat de risc ºi dificultate
întrucât situaþia în aria de responsabilitate a batalionului este evaluatã ca fiind instabilã.
S-au executat misiuni obiºnuite unui teatru de operaþii: patrulare în aria de responsabilitate pe principalele cãi de comunicaþii,
paza campului Mittica, acþiuni CIMIC, dar ºi însoþirea de convoaie
care tranziteazã aria de responsabilitate a Scorpionilor Negri.
Pentru a îndeplini în cele mai bune condiþii misiunea primitã de
la Brigada Italianã “Ariete”, de asigurare a libertãþii de miºcare a
convoiului în aria de responsabilitate a „Scorpionilor Negri”, s-au
format douã escorte care s-au deplasat în douã puncte stabilite, de
unde au preluat de la militarii italieni responsabilitatea securitãþii
coloanei pe care au condus-o pânã la ieºirea din aria de responsabilitate.
Coloana escortatã de militarii Batalionului 20 Infanterie era
formatã din autocare cu studenþi ai Academiei de Poliþie Irakiene
care traversau aria de responsabilitate a „Scorpionilor Negri”.
Tot în acestã perioadã, militarii Batalionului 20 Infanterie Irak
au continuat misiunile CIMIC foarte importante pentru autoritãþile
locale ºi populaþia irakianã, în provincia Dhi Qar.
În aceastã direcþie, ofiþerul responsabil în domeniul cooperãrii
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55 de ani sub
cupola paraºutei

zAFGANISTAN: Capturã de haºiº. Militarii afgani ºi
o echipã de însoþire a armatei române (ROETT) au capturat, miercuri, 5 octombrie, în timpul unei misiuni din
provincia Paktia peste trei tone de haºiº ºi o cantitate de
armament, conform unor surse militare internaþionale.
Operaþiunea s-a desfãºurat într-o zonã ostilã a provinciei, la descindere participând 260 de militari afgani, 15
militari români (din echipa ROETT, care au rolul de
instructori ai armatei afgane) ºi doi militari americani.
Echipa ROETT ( Romania Embedded Training Team)
aparþine armatei române si are misiunea de a ajuta armata afganã în procesul de constituire ºi operaþionalizare,
în cadrul operaþiunii Enduring Freedom. Echipa, o
structurã complexã, unicã în armata românã, se aflã de
ºase luni în teatrul de operaþiuni din Afganistan ºi a executat, pânã în prezent, peste 200 de misiuni, în colaborare cu militarii afgani ºi cu militarii din Divizia 82
Aeropurtatã a SUA. zERITREEA: Misiunea ONU
nu mai survoleazã teritoriul Eritreei. Guvernul statului Eritreea a interzis survolarea teritoriului sãu de cãtre
elicopterele Misiunii ONU în Etiopia ºi Eritreea (MINUEE), ceea ce a provocat reunirea de urgenþã a Consiliului de Securitate, care a condamnat aceastã decizie,
relateazã AFP. Consiliul a adoptat o declaraþie în care a
cerut Guvernului de la Asmara sã revinã asupra deciziei,
ce contravine rezoluþiei 1312 prin care a fost creatã
MINUEE, în 2000. zBOSNIA: 20.000 de persoane
implicate la Srebreniþa. Guvernul sârb bosniac a
anunþat cã a întocmit o listã cu numele a 19.473 de militari ºi poliþiºti sârbi bosniaci care au acþionat în
regiunea Srebreniþa în timpul masacrãrii a circa 8.000
de musulmani, în 1995, relateazã AFP. Lista va fi înmânatã Curþii de Stat bosniace pentru crime de rãzboi.
Numele persoanelor respective nu vor fi fãcute publice,
pentru a se asigura buna desfãºurare a anchetelor,
urmãririlor penale ºi a eventualelor condamnãri.
zBULGARIA: Se sporesc mãsurile antiteroriste.
Guvernul bulgar va stabili, pânã în luna decembrie, un
pachet de mãsuri vizând sporirea securitãþii, pentru a
preveni posibilele ameninþãri teroriste din aceastã þarã,
informeazã site-ul novinite.com. zAFGANISTAN:
Comandament unic al forþelor strãine. Preºedintele
afgan, Hamid Karzai, s-a pronunþat la Paris, pentru un
“comandament unit” al forþelor militare strãine din
Afganstan, în condiþiile în care Franþa doreºte
menþinerea unor comandamente separate, relateazã AFP.
Unii membri ai NATO sunt îngrijoraþi de o eventualã
modificare a mandatului ISAF, care în prezent are drept
misiune menþinerea pãcii, pentru a o transforma într-o
forþã de luptã, pe fondul speculaþiilor cu privire la
posibila reducere a efectivelor militare americane din
Afganistan. zIRAN: Controlul nuclear în mâna
armatei. Noul preºedinte iranian, Mahmud Ahmadinejad, a plasat programul nuclear sub controlul armatei,
contrazicând declaraþiile conform cãrora este vorba de
activitãþi civile, susþine o formaþiune disidentã, citatã de
Washington Times în ediþia electronicã. zSUA
Echipamentele din Coreea de Sud sunt perimate.
Echipamentele de care dispun forþele americane din
Coreea de Sud s-au deteriorat puternic în ultimul an, astfel încât ar putea încetini riposta în cazul unui atac nordcoreean sau a altor conflicte în zona Pacificului,
relateazã The Washington Post, în ediþia online. Problemele se referã la defectarea motoarelor ºi a instalaþiilor de transmisie la vehiculele militare ºi la fisurarea
þevilor armelor de foc. Astfel, pentru repunerea în
funcþiune a vehiculelor blindate este nevoie de peste
1.000 de ore de întreþinere.  (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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00123299 a luat fiinþã Batalionul 1 Paraºutiºti la Tecuci.
1951 - Batalionul 1 Paraºutiºti a fost dislocat la Buzãu.
01.10.1952 - Batalionul 1 Paraºutiºti a fost transformat în regiment de
paraºutiºti.
02.10.1954 - Unitatea a primit Drapelul de luptã.
21.10.1974 - Unitatea a primit denumirea onorificã: Regimentul 60
Paraºutiºti “Bãneasa Otopeni”.
Decembrie 1989 - Regimentul 60 Paraºutiºti “Bãneasa - Otopeni” a
contribuit la victoria Revoluþiei române.
1990 - Regimentul 60 Paraºutiºti “Bãneasa - Otopeni” s-a transformat
în Batalionul 60 Paraºutiºti “Bãneasa Otopeni”.
15 August 1996 - Unitatea a primit noul drapel de luptã al unitãþii.
23.08.2004 - Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la participarea
paraºutiºtilor români la luptele din nordul Capitalei, Drapelul de luptã
Batalionului 60 Paraºutiºti “Bãneasa Otopeni”, a fost decorat pentru
rezultate deosebite în pregãtirea pentru luptã, cu Ordinul Naþional “Serviciul Credincios” în grad de cavaler cu însemn pentru militari.
Personalul redacþiei “Curierul armatei” adreseazã personalului Batalionului 60 Paraºutiºti “Boteni-Otopeni” multã sãnãtate, putere de muncã
ºi îndeplinirea tuturor dorinþelor!

La mulþi ani!

soþi, rude ºi prieteni, camarazi. Emoþiile revederii cu cei dragi au
fost nespus de mari, însã pentru sg.maj. Mihai COTEA acest
moment va rãmâne unic. El ºi-a þinut pentru prima oarã în braþe
fetiþa, pe Elena - Alexandra în vârstã de douã luni.
În perioada urmãtoare pentru militarii companiei urmeazã o
binemeritatã periodã de refacere urmând ca ceremonia de primire
sã aibã loc luna viitoare când ºi ceilalþi militari ai batalionului îºi
vor încheia misiunea în Afganistan.
În prezent la Baashra, locul militarilor craioveni, în misiunile
UNAMI, a fost luat de o companie de vânãtori de munte din Batalionul 30 Vânãtori de Munte comandatã de cpt. Vasile CÃVEANU.

Sport Finala pe Ministerul Apãrãrii
Naþionale a Campionatului
de Pentatlon Militar
Finala pe Ministerul Apãrãrii Naþionale a Campionatului de
Pentatlon Militar se desfãºoarã în perioada 10-17 octombrie a.c. ºi
este gãzduitã de Academia Forþelor Terestre din Sibiu.
Cu o prezenþã constantã la acest tip de competiþie, C.1 A.Trt.
participã în acest an cu un lot alcãtuit din 7 sportivi militari condus de mr. Lucicã STROIE- ofiþerul cu educaþia fizicã la Comandamentul C.1 A.Trt. Concurenþii noºtri sunt foarte ambiþioºi ºi
optimiºti. Înainte de plecarea la Sibiu, ºeful lotului ne-a declarat cã
atât el cât ºi membrii componenþi ai lotului sunt hotãrâþi sã ocupe
locul I. “Nivelul de pregãtire, experienþa ºi rezultatele obþinute la
antrenamente ne îndreptãþesc sã aspirãm la câºtigarea locului I.”
În ceea ce ne priveºte, le urãm succes ºi suntem alãturi de ei.
Maior Emanuel BÃRBULESCU
militari–civili,
Cãpitanul
Sorin
VARTOLOMEI
a
demarat un numãr de
unsprezece proiecte, în
diferite localitãþi din
aria de responsabilitate
a
„Scorpionilor
Negri” dintre care
mentionãm: reconstrucþia unui pod, o reþea de apã ºi canalizare în
oraºul Suq Ash Shuyukh, reabilitarea unui drum ºi a unor staþii de
apã în oraºele Al Chabaish-Al ºi Al Hammar, precum ºi multe alte
proiecte aflate în acest moment într-un stadiu de propunere a
autoritãþilor locale irakiene.
„Militarii români pe timpul desfãºurãrii acestor misiuni au
redescoperit adevãruri elementare precum: oameni indiferent de
naþionalitate, religie, nivel de culturã, oameni care iubesc ºi apreciazã libertatea ºi democraþia, a cãror nevoi ºi necesitãþi sunt aceleaºi
– condiþii de locuit, mâncare, apã, servicii sanitare ºi nu în ultimul
rând religia care joacã un mare rol în viaþa lor de zi cu zi.
Aceiaºi militari români au descoperit cã dintre toate forþele
aflate în Teatrul de Operaþii din Irak, românii sunt cei mai apreciaþi de cãtre populaþia civilã ºi autoritãþile locale din zonã, datoritã
comportamentului lor bazat pe respectul tradiþiilor musulmane, al
sinceritãþii relaþiilor prin înþelegera problemelor cu care se confruntã ºi a dificultãþilor lor de rezolvare”.
Pe tot parcursul desfãºurãrii misiunilor „Scorpionii Negri” au
dovedit profesionalism fãcând ca misiunile executate sã se încheie
cu succes.
Cãpitan Florin Spãtãcean
spatacean1975@yahoo.com
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FRAÞI ªI CAMARAZI DE ARME
“În prietenie existã un singur suflet ce
locuieºte în douã trupuri”
Aristotel
Natura umanã, prin sentimentele pe care le implicã în
modul de viaþã al “scorpionilor roºii” aflaþi în teatrul de operaþii
din Afganistan dar ºi cei din Irak, dezvãluie în fiecare dintre ei
rezerva sensibilã a afecþiunilor cãtre cei dragi de acasã, pe care
în mod normal nu o lãsau sã se vadã atunci când erau în mijlocul
familiei.
Uneori, la câte un militar, poþi observa câte o privire lungã,
apãsãtoare, aparent rece, trimisã departe… Poþi ghici cu uºurinþã
cã, undeva, la capãtul privirii imaginare, cineva îi zâmbeºte
cald deºi în sufletul respectiv existã o undã de îngrijorare.
Rãspunsul, pe aceeaºi cale accesibilã, are un efect de tresãrire.
Este o undã telepaticã care menþine treazã ideea cã cel de acolo,
de departe, este alãturi de el, poate cã este mai aproape decât
crede. Alteori, oboseala nu lasã imaginii decât câteva umbre
neuniforme, ºi atunci refugiul moral se regãseºte printre cei
apropiati, de lângã tine: camarazii de arme.
Cine sunt de fapt camarazii de arme? Sunt cei de lângã
tine, cei lângã care dormi, cei cu care stai la masã, aceeaºi cu
care mergi la instructie, sau în cazul nostru pleci în misiune.
Sunt cei cu care îþi împãrtãºeºti tot ceea ce ai pe suflet, bucurii,
necazuri, pentru cã ei sunt singurii care în orice moment sunt
lângã tine. Sunt cei în care ai încredere pentru cã nu te vor trãda
niciodatã.
În ultimii ani, misiunile internaþionale la care scorpionii
roºii au participat – nu au fost puþine – au constituit momentele
unde s-au legat cele mai trainice prietenii, unde trãirile cele mai
profunde au devenit subiecte comune ºi unde dorul de casã nu a
putut fi înlocuit decât dacã ai avut necondiþionat sprijinul camarazilor. Nicãieri sentimentul de prietenie, de camaraderie nu ar
trebui sã prospere atât de mult ca pe timpul misiunilor internaþionale. De fapt, prietenia, camaraderia sunt reprezentate prin
câteva sentimente umane dar fundamentale vieþii în concordie
ºi anume dragostea ºi afecþiunea, siguranþa ºi bucuria. Însã
aceastã camaraderie poate fi încercatã , ºi de cele mai multe ori
aºa se întamplã, prin capacitatea de a avea încredere în
aproapele tãu, în devotamentul, discreþia ºi rãbdarea lui.
Sub uniforma de militar, dincolo de datorie, pe lângã
traseele oferite de destin, inima rãmâne mereu cu un pas înaintea voinþei. Când prietenul îþi este la greu îl ajuþi, când un altul
te ajutã îi mulþumeºti, dar când un camarad sau un frate de
sânge este la ananghie, îþi dai viaþa pentru el. Deºi viaþa uneori
este imprevizibilã, iar destinul de cele mai multe ori justificã
unele din acþiunile noastre, constituie întotdeauna un privilegiu
sã poþi sa alegi ºi sã ai lângã tine, un camarad, un prieten sau
chiar un membru al familiei. Un lucru extraordinar mai ales
atunci când eºti la mii de kilometri distanþã de tot ceea ce
înseamnã viaþa ta: pãrinþi, copii, soþie, fraþi, prieteni. Cele mai
fericite cazuri sunt când, acolo departe, poþi sã ai langã tine un
frate pentru cã dacã prietenul mâine îþi poate fi duºman, iar
poimâine iar prieten, fratele îþi va ramâne întotdeauna frate.
Este ºi cazul fericit al câtorva “scorpioni roºii” care, aici în
Afganistan, au nu numai extraordinari camarazi dar îi au ºi pe
fraþii lor. Au astfel ºansa de a fi unul lângã altul, de a se sprijini nu numai acasã în ambientul lor dar ºi aici unde ajutorarea
celui de lângã tine, protecþia lui, sunt lucrurile cele mai de preþ.
ªtiind cã fratele lui este lângã el, depãrtarea de casã parcã nu
mai este atât de apãsãtoare, kilometri parcã nu mai sunt atât de

Avansare în teatrul
de operaþii

Luni 03 octombrie a.c. doi militari
aparþinând Batalionul 20 Infanterie IRAK
au trãit un moment de mare intensitate,
avansarea în gradul urmãtor. Comandantul
“Scorpionilor Negri”, locotenent-colonelul
Ioan NICOLAE le-a înmânat într-un cadru
festiv gradele de plutonier, sergenþilor
majori Gheorghe PUIU ºi Marius Gabriel
MIHAI.
Avansarea
în grad dupã
cum ºtim cu
toþii reprezintã
pentru fiecare
dintre noi o
recunoaºtere a
valorii ºi calitãþii omului,
cu atât mai
mult cu cât se
desfãºoarã într-un asemenea loc ºi în
condiþiile total diferite, specifice unui
Teatru de Operaþii.
Dupã ce noile grade de plutonier au
luat locul celor de sergent major le-am
solicitat primele impresii celor doi militari. Astfel am aflat cã domnul plutonier
Gheorghe PUIU s-a nãscut pe data de 2
februarie 1969 în localitatea Braloºtiþa,
judeþul Dolj ºi este unul dintre cei mai
vechi militari ai Batalionul 20 Infanterie. În
anul 2000 era îcadrat în fostul Regiment 26
Infanterie despre care putem spune cã este
predecesorul
“Scorpionilor
Negri”.
Începând cu anul 2001 a urmat cursurile
ªcolii de Subofiþeri de Infanterie de la
Fãgãraº, filiera indirectã, ajungând în final
în anul 2001 dupã o trecere de câteva luni
pe la Bistriþa, la Batalionul 20 Infanterie.
Are o experinþã bogatã în teatrele de operaþii el paticipând la douã misiuni internaþionale în Bosnia, în anii 1997 ºi 2000.

mulþi, iar ei sunt mai uniþi ºi mai apropiaþi ca niciodatã.
Nu este prima oarã când se întamplã acest lucru , deja pentru militarii Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab” a
devenit ceva obiºnuit, dar este prima datã când s-a simþit nevoia
sã se evidenþieze acest fapt datoritã numãrului neobiºnuit de
perechi de fraþi aflaþi în acelaºi timp în misiune.
Ca ºi în alte misiuni, ei au þinut sã fie împreunã ºi la bine ºi
la rãu, cu toate cã în câteva cazuri ei sunt implicaþi în misiuni
diferite. Depãrtare însã îi uneºte ºi mai mult fãcându-i sã se
ajute unul pe celalalt. Între fraþi, dar ºi între camarazi, cuvintele
cele mai des folosite în relaþiile dintre oameni, “al meu” ºi “al
tau”, nu existã. Pentru ei existã doar “al nostru”. Fraþii Vasile ºi
Sorin SANDA sunt unul din cazurile fericite pentru cã amândoi
sunt participanþi la aceeiaºi misiune aici în Kabul, Afganistan.
“Faptul cã fratele meu este aici cu mine mã îngrijoreazã ºi mã

Revin la viaþa numai când vãd cã patrula din care face parte
intrã pe poarta campului”. Constantin, sau Renuº cum îi zic
camarazii, crede ca fratele lui exagereazã puþin, cã doar nu mai
este copil ºi poate sã-ºi aibã singur de grijã. “Aºa a fost întotdeauna, a avut mereu grijã de mine. Pãrerea mea este cã
nevestele noastre sunt eroine, pentru cã ele sunt nevoite sã aiba
singure grijã de case, de copii ºi pe deasupra se mai gândesc ºi
la noi”
Ca ei ºi ca mulþi alþii de pretutindeni sunt ºi fraþii Silviu si
Aurel PIÞIGOI, Claudiu ºi Aurel ªMIT, Gheorghe ºi Marian
GRIGORIE, Vasile ºi Daniel FIRU, Florian ºi Giani VLAD,
Marius GEAMÃNU ºi fratele sau Alin GEAMÃNU.
În total, în rândul “Scorpionilor Roºii” din Afganistan, sunt
nu mai puþin de 7 perechi de fraþi, fraþi de sânge, dar ºi fraþi
întru arme pentru cã se pot bizui unul pe celalãlt atât în viaþa dar
ºi atunci când se aflã în misiune, adicã exact atunci când pericolul este mai mare, atunci când fiecare dintre noi avem cel mai
mult nevoie de un ajutor.
Ineditul nu se terminã aici, pentru cã tot în acelaºi
detaºament mai sunt trei situaþii deosebite. Este cazul fraþilor
care nu au avut posibilitatea sã fie împreunã în aceeaºi misiune
pentru cã unul dintre ei se aflã în acest moment în Afganistan,
iar celãlalt în Irak, în cadrul unei alte subunitãþi a Batalionului
26 infanterie “Neagoe Basarab” care desfãºoarã o misiune internaþionalã de maximã importanþã. Plutonierul Florea SAS îl are
pe fratele sãu Mihai SAS în Irak, Marius GEAMÃNU din
Afganistan þine legãtura telefonic cu fratele sãu Alin
GEAMÃNU care este tot în Irak, iar Valentin BÃLAªA are nu
unul, ci doi fraþi în Irak, pe Radu ºi Mihãiþã BÃLAªA .
Îmbrãcând haina militarã, dar ºi fãrã ea, acesti fraþi, aceºti
camarazi de arme vor rãmâne întotdeauna cu un sentiment multiplu: frate, coleg, prieten. ªi în oricâte misiuni vor mai participa, destinul se va dovedi de tot atatea ori favorabil, aºa cum s-a
dovedit ºi pânã acum, împreunã în familie, împreunã la arme.
A avea un camarad este una dintre cele mai mari binecuvântãri din viaþa unui om. A avea un frate, un bun prieten, poate
de cele mai multe ori însemnã mai mult decât a avea bani, faimã
sau familie. Lumea, cea plinã de necazuri, dureri, pãcate este un
loc unde te simþi singur. Un frate, un camarad, un prieten în
aceastã lume este ca un rãsãrit de soare dupã o noapte
întunecatã. El alinã jumãtate din necazurile tale ºi îþi dubleazã
în intensitate bucuriile.
Maior Renato NADOLU
nrenato1@yahoo.com

bucurã în acelaºi timp. Depãrtarea de casa ºi dorul de familie,
rude ºi prieteni este mai uºor de suportat ºtiind-ul pe el aici cu
mine” ne destãinuia Sorin SANDA în discuþia purtatã cu el.
Vasile SANDA însã a vrut sa evidenþieze alt aspect ºi anume
acela cã “pentru familie este evident mai greu ºtiindu–ne pe
amândoi departe de casã, având în vedere ºi faptul cã suntem
singurii copii, însã în acelaºi timp este ºi o mândrie pentru
pãrinþii noºtrii.”
Fraþii Ion ºi Constantin
PURCARU sunt un alt
exemplu. Amândoi ºi-au
lãsat familiile pentru a
“Decet imperatorem stantem mori”
veni în misiune, pentru a“Un imparat trebuie sa moara in picioare”
ºi face datoria faþã de þarã.
Vespasian
Maiorul Ion PURCARU
Îmi
aduc aminte, de cele mai multe ori cu
ne vorbeºte despre relaþia
cu fratele sãu mai mic ca plãcere, de anii petrecuþi în liceul militar ºi în
despre unul din lucrurile ºcoala militarã, când tineri fiind încercam sã
cele mai importante din pãtrundem tainele meseriei care ulterior avea sã
viaþa sa. “Din momentul ne marcheze pentru toata viaþa. Au fost ani
când fratele meu mai mic frumoºi, eram cu toþii la vârsta când imaginaþia
pleacã în misiune ºi pânã lucreaza, când totul este posibil, când setea de
se întoarce pentru mine cunoaºtere îºi punea amprenta asupra comportimpul parcã stã în loc. tamentului nostru. Am avut, în cele mai multe
cazuri, educatori buni, devotaþi meseriei,
oameni care pentru cei mai mulþi dintre noi au
constituit modele în viaþã. Profesori, diriginþi,
A fost avansat la termen în gradul
comandanþi de plutoane, companii, oameni care
urmãtor ºi mi-a declarat cã emoþia a fost ºi
încercau sã insufle în noi dragostea pentru
mai puternicã deoarece s-a petrecut într-un
aceastã meserie, meserie care cei mai multi dinteatru de operaþii. “Mulþumesc colegilor
tre noi o facem din plãcere ºi nu pentru bani.
mei cã numai prin sprijinul, spiritul de
Comandanþii de plutoane ºi de companii erau
echipã ºi numai cu ajutorul lor am apucat
cei care ne modelau, cei care ne învaþau sã
ziua avansãrii la gradul de plutonier.
mergem, sã mânuim o armã, sã comandãm o
Mulþumesc de asemenea ºi familiei mele
subunitate în câmpul tactic ºi nu numai, într-un
,soþiei ºi copilului, pentru sprijinul ºi
cuvânt ei reprezentau un factor indispensabil
suportul moral acordat de a participa la a
formãrii noastre profesionale. Mai tarziu am
treia misiune internaþionalã într-un teatru
fost ºi noi în situaþia lor când am avut sub oblãde operaþii”.
duirea noastrã tinere vlãstare, pe care am încerDespre domnul plutonier Marius
cat la rândul nostru sã le dãm ºi o altã viziune
Gabriel MIHAI am aflat cã s-a nãscut
despre viaþã.
pe data de 16 iunie 1968 în Craiova,
Anii au trecut ºi pot sã spun cã într-o unitate
iar din anul 1991 a intrat în viaþa mimilitarã, cum este Batalionul 26 infanterie
litarã ca militar angajat pe bazã de
“Neagoe Basarab”, un rol deosebit în tot ceea
contract la Batalionul 26 Transmisice înseamnã activitatea militarã dar ºi în planul
uni, pânã în anul 2001 când a urmat
uman, îl au comandanþii de companie.
cursurile ªcolii de Subofiþeri de
Atunci când o astfel de unitate participã ºi
Transmisiuni de la Sibiu, filiera indila misiuni internaþionale, rolul acestora creºte ºi
rectã. Dupã absolvirea acesteia a fost
mai mult. Pentru cã ei au responsabilitatea a tot
repartizat la Compania Transmisiuni
ceea ce înseamnã, omul, pregãtirea misiunilor,
a Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã
executarea lor, activitãþile de recuperare, asi“Rovine”,
gurarea a tot ceea ce este necesar militarului din
iar în anul
subordine pentru cã acesta sã nu aibã decât un
2004 a fost
singur gând: îndeplinirea misiunii.
mutat
la
Aici, în Afganistan, mi-au fost confirmate
Batalionul
încã o data pãrerile mele în ceea ce priveºte
20
Infanrolul acestor oameni, comandanþii de companii,
terie.
în buna desfãºurare a activitãþilor militare, mai
Am mai
ales în acest gen de activitãþi, când un astfel de
aflat cã are
om, poate sã ducã la succesul sau insuccesul
experienþa
unei misiuni.
unor misiuni
Câteva sute de militarii sunt conduºi de 4
internaþionale efectuate în anul 1998 în
comandanþi de companii ºi sã nu credeþi cã este
Bosnia ºi în anul 2002 în Afganistan.
un lucru uºor. În acelaºi timp ei trebuie sã
La fel ca ºi plutonierul PUIU, plumenþinã
tehnica operativã, sã planifice oamenii
tonierul Marius MIHAI mi-a declarat cã
în misiuni, sã-i conducã pe timpul când aceºtia
“avansarea în gradul urmãtor este o ocazie
se aflã în misiuni, sã le asigure hrana, etc. Ei
unicã în viaþa fiecãrui militar. Mulþumesc
sunt singurii responsabili de tot ceea ce se
colegilor din plutonul de transmisiuni,
întâmplã în subunitatea lor în faþa comandantucelor din compania mea, conducerii Batalui unitãþii ºi vã garantez cã este o responsabilionului 20 Infanterie ºi nu în ultimul rând
litate imensã.
conducerii Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã
Cpt. Mihai CÂÞA, cpt. Marius BUMBAC,
«Rovine»“.
cpt. Silviu IORDAN ºi cpt.(US) Noel ZARZA
Cãpitan Florin SPÃTÃCEAN
sunt cei 4 care au aceasta imensã responsabiliflorinspatacean1975@yahoo.com

Liderii de azi

tate pe umerii lor. Comandantul lor, lt.col.
Gabriel TOMA spune despre ei “am cei mai
buni comandanþi de companii, am cea mai
mare încredere în ei, sunt loiali acestei unitati
fac o treaba excelenta si pentru aceasta le
mulþumesc”. Cuvinte puþine, simple, dar care
exprimã totul.
I-am putut urmãrii pe toþi în aceste luni de
misiune ºi pot sã spun despre comandantul lor
cã nu greºeste cu nimic când afirmã aceste
lucruri. Sunt toþi tineri, însã prin modul cum
comandã subunitãþile dovedesc o maturitate
aparent nefireascã pentru vârsta lor.
Dar poate cei mai mulþumiti sunt militarii
din subordinea lor. Cele câteva sute de oameni,
a cãror viaþã este organizatã ºi condusã de cei
“4”. “Scorpionii Rosii” ºi “Dragonii” americanii spun cã sunt comandaþi de oameni pe
mãsura renumelui unitãþilor lor.
“Mã numãr printre puþinii care sunt la
prima misiune internaþionalã ºi credeam cã îmi
va fi destul de greu aici, însã dupã o sãptãmânã m-am convins cã nu este aºa. Nu am
nevoie sã-mi bat capul cu nimic, mã gândesc
numai cum sã-mi îndeplinesc sarcinile încredinþate pe timpul misiunilor la care particip ºi
asta pentru cã am un foarte bun comandant de
companie. Se gândeºte la tot.” mi se destãinuia
un “scorpion”.
Într-adevar aºa este. Se gândesc la tot, se
consultã în permanenþã cu comandanþii de plutoane, care practic sunt mâinile lor, vocea lor.
Ei sunt aceia care, farã sã fie “împãraþi”, au
înþeles, sfidând greutãþile misiunii pe care o au,
sã rãmânã la post ºi sã-ºi îndeplineascã datoria
pânã-n ultima clipã.
Poate sunt cuvinte mari, dar numai cine nu
a fost niciodatã comandant de companie poate
sã gândeascã altfel. I-am spus, cpt. Marius
BUMBAC, ceea ce gândesc eu despre rolul ºi
misiunea lor, despre faptul cã dupã comandantul batalionului sunt cei mai importanþi oameni
din Batalionul 26 Infanterie “Neagoe Basarab”.
Rãspunsul lui a fost pe mãsurã: “Am ºtiut întotdeauna cã se aºteaptã foarte mult de la noi.
Din aceastã cauzã, am încercat în permamenþã
sã fac tot ce îmi stã în putinþã sã nu înºel aºteptãrile. Însã, nu aº fi reuºit nimic fãrã ajutorul
subordonaþilor mei ºi fãrã încrederea pe care
mi-au acordat-o. ªi sper cã pânã acum nu
le-am înºelat-o”.
Sunt doar patru ºi au în subordine sute de
militari, sute de oameni, sute de personalitãþi
diferite pe care trebuie sã-i aduci în punctul de
unde pot realiza sinergia. Rolul lor este foarte
important ºi au dovedit acest lucru în cadrul
acestei misiuni deosebit de complexe. Toþi cei
care sunt în subordinea lor aºteaptã de la ei
semnalul care sã-i conducã la succes; succesul
care pentru scorpionii roºii a devenit ceva
obiºnuit, fãrã de care acest batalion nu poate
exista.
Maior Renato NADOLU

nrenato1@yahoo.com
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“JDERII” de la Cincu
Nu îi vom regãsi în paginile romanului omonim al lui Mihail Sadoveanu. Oricând, însã, pot deveni
eroii unui roman de actualitate având ca subiect principal, maºina de luptã a infanteriei, “Jderul”.

Am încredere în “Jderi”

A fi comandantul unei companii de infanterie, nu e un lucru
uºor. ªi aceasta se întâmplã mai ales, atunci când ai gradul de
locotenent ºi primeºti în dotarea subunitãþii tehnicã modernizatã
cu care participi la un exerciþiu de o amploare deosebitã, aºa cum

tivul principal pe care ni l-am propus, coeziunea plutonului. Sunt
mulþumit de ceea ce “Jderul” ne oferã ºi anume sistemul de
comunicaþie care e de ultimã generaþie, de asemenea ºi unele
instalaþii speciale ale lui care sunt diferite de cele ale transportorului amfibiu blindat. Pregãtirea plutonului ºi sosirea cu el,
aici, la Cincu, a fost o misiune destul de dificilã din cauza faptului cã subunitatea a fost fracþionatã în douã. O parte a venit cu
tehnica pe calea feratã, iar a doua parte a ajuns aici, pe roþi. Am
luat mãsuri de pregãtire a corturilor unde a fost cazat plutonul.
Le-am pregãtit din timp, cu folie ºi prelatã. Cu toatã ploaia
cãzutã pânã acum, nu am avut probleme decât la picioare. Cu o
singurã pereche de bocanci pe care o foloseºti în fiecare zi, e
greu. Cãlcam cu ei prin mocirlã ºi bãlþi. Se udau ºi se încarcau
cu noroi. Îi curãþam ºi apoi îi puneam la uscat. A doua zi, dacã
sunt uscaþi, eºti un fericit. Dacã nu, se vor usca în picioare. Acest
exerciþiu îmi va proba din plin calitãþile de comandant pluton
“Jderi”. Este adevãrat cã sunt tânãr, dar am avut ºansa sã particip
la mai multe exerciþii. Pentru plutonul 2, Demex 05, pânã în
prezent, a însemnat multã de muncã. De asemenea, s-a fãcut
pregãtire tacticã ºi, mai ales, pregãtire radio, întrucât, tehnica
radio este nouã ºi s-a lucrat mai puþin cu ea. Toate funcþioneazã
la parametri normali. Acum suntem buni . Vom fi buni ºi în ziua
exerciþiului, îmi spune comandantul plutonului 2.

De ziua lui, în poligon

a fost DEMEX 05. Locotenentul Daniel DURCHI este comandantul Companiei a II-a din compunerea Batalionului 280 Infanterie. A fost numit de curând la comanda subunitãþii respective.
A înþeles destul de repede faptul cã, între pluton ºi companie,
responsabilitatea e diferitã. ªi, ca atare, s-a apucat de treabã. A
luat în primire maºinile de luptã ale infanteriei (“Jderul”) ºi a trecut la instruirea personalului. Totul s-a fãcut într-o perioadã
redusã de timp. În timp ce se afla cu compania în poligonul Mãlina, la trageri, a trebuit sã sisteze activitatea ºi sã plece în ajutorul
celor loviþi de furia apelor. Au fost zi ºi noapte alãturi de acei
nãpãstuiþi ai sortii. La terminarea misiunii, s-au întors acolo de
unde plecaserã, adicã, lângã “Jderi”, în poligon, pentru a continua ceea ce începuserã. Timpul se scurgea pe nesimþite, iar
DEMEX 05, bãtea la uºã. A sosit ºi vremea plecãrii la Cincu. A
trebuit sã pregãteascã compania pentru deplasare. Au urmat:
îmbarcarea maºinilor de luptã pe platforme feroviare, transportul
acesteia, sosirea la Voila, debarcarea tehnicii ºi executarea
marºului cu toatã compania de “jderi”. În poligon, au mai fost ºi
alte probleme cu care comandantul companiei de “Jderi” s-a confruntat. Iar, tehnica nu se miºcã fãrã oamenii care trebuiau cazaþi ºi hrãniþi. Au început antrenamentele care nu au fost uºoare,
iar timpul le-a fost potrivnic. Ploaie, frig, mocirlã. Toate acestea
i-au pus la grea încercare pe locotenentul DURCHI ºi pe subordonaþii sãi. Acolo, în poligon, aflat lângã un “Jder”, îl gãsesc pe
acest ofiþer invidiat de toatã lumea. (Nu e, de colo, sã fii printre
puþinii comandanþi de companie, din armata românã, înzestratã
cu M.L.I. - 84 M. “Existã o mare deosebire între maºina de luptã
a infanteriei ºi transportorul amfibiu blindat. Iar aceasta e datã de
fiabilitate, de puterea mult mai mare de foc ºi de precizia armamentului. Este o onoare pentru mine sã comand o asemenea
companie. Consider, cã la aceastã datã, suntem gata sã facem
faþã tuturor misiunilor pe care le vom primi în cadrul acestui
exerciþiu. Am încredere în «Jderi»”. (Îmi declarã ofiþerul.)

Tânãr, dar cu multã experienþã

Pe comandantul plutonului 2 din compania a doua, locotenentul Cãtãlin NIGA îl gãsesc deja îmbarcat la bordul unui
“Jder”, având cãºtile pe cap. Tocmai primea raportul comandanþilor de grupe.
“Am absolvit Academia Forþelor Terestre de la Sibiu în anul
2 000. De loc sunt
din Bucovina, mai
precis, din Suceava. Dupã ce am
urmat cursul de
bazã de la Centrul
de Pregãtire al
Infanteriei de la
Fãgãraº, am primit repartiþia la
Râmnicu Sãrat. În
anul 2005, unitatea s-a desfiinþat
ºi am primit
repartþia (pentru a
doua oarã) la
Focºani. Am preluat din mers comanda Plutonului 2. De atunci
ºi pânã în prezent am fãcut instrucþie la M.L.I. - uri cu întreg plutonul. Trei sãptãmâni am stat în poligonul Mãlina, unde am executat trageri de luptã ºi conducere. Am reuºit sã realizãm obiec-

Sã fii stãpânul a 400 de cai putere, nu este deloc uºor, mai
ales, când herghelia aceasta de cai putere este adunatã într-un
singur motor, care asigurã mobilitatea “Jderului”. Trebuie sã fii
un as al manºei. Plutonierul Ciprian JOSAN este mecanic conductor pe o maºinã de luptã a infanteriei. A absolvit ºcoala militarã în anul 2002, specialitatea auto. A lucrat pe camioane. Cerinþele timpului l-au fãcut sã renunþe la volan ºi sã ajungã la
manºã. Profit de o pauzã pe care au primit-o ºi mã apropii de

maºina de luptã, unde îl gãsesc pe subofiþer ieºit, pe jumãtate din
camera mecanicului conductor. Stãm de vorbã, ºi astfel aflu cã:
“Pentru mine ziua de astãzi, (19.09.2005) este deosebit de importantã. Este ziua mea de naºtere. Sunt bucuros cã am posibilitatea
sã conduc o astfel de maºinã de luptã. Am fost foarte încântat,
prima datã, când am urcat la bordul ei. ªi acum sunt tot la fel de
încântat. Este o maºinã foarte puternicã, nu se dã înapoi de la
nimic. Între mine ºi ea este o comunicare permanentã. Îi simt
vibraþiile prin manºã, unde îi percep trãirea. Vorbesc cu ea, chiar
ºi atuncã când motorul este oprit. Sã ºtiþi cã ºi fierul are viaþã.
Totul e sã i-o descoperi. Cu ajutorul ei voi duce grupa îmbarcatã
la bord, acolo unde vom primi misiunea sã ajungem. Teama cã
vom rãmâne împotmoliþi a dispãrut. Cu ajutorul ºenilei reuºesc
sã trec peste tot, fie vale, fie deal, fie baltã sau noroi. Colegii sã
fie siguri de un lucru: «Jderul» ºi cu mine, la manºã o sã-i ducem
direct la þintã”.

gerea cã am fãcut instrucþie serioasã. La început a fost o surprizã,
pentru cã nu ºtiam ce se întâmplã în momentul în care am executat tragerea cu
toate cele trei
categorii
de
armament. Am
mers la þinte ºi
am vãzut efectul. A fost
impresionant.
Jderul dispune
de o mare putere
de foc aflatã în
aceastã turelã.
Poate sã nimiceascã foarte
mult din tehnicã
ºi personalul
inamicului. Cred, cã le-am demonstrat pânã acum colegilor mei
cã pot avea încredere în mine ºi mai ales în ceea ce pot sã fac cu
armamentul de pe aceastã turelã. Este pentru prima oarã când mã
aflu la un exerciþiu de o asemenea amploare. Sunt ºi emoþii, dar,
mai ales, stresul, care este foarte mare. Sunt atâþia ochi aþintiþi
asupra noastrã, încât nu mai ºtii ce sã faci. Am înþeles care sunt
cerinþele, ºi va trebui sã rãspundem exigenþelor. Trebuie sã
demonstrãm cã ºi tehnica militarã româneascã e competitivã cu
cea pe care o au alte armate. ªi, mai ales, cã se poate avea
încredere în ea.”

Bãtrânul ºi “Jderul”

Plutonierul Neculai IAMANDI este promoþia anului 1990.
Cei cincisprezece ani de carierã militarã ºi-au pus amprenta.
Aproape, tot pãrul i-a albit, ceea ce i-a fãcut pe cei din jur sã îl
boteze “Bãtrânul”. Dar, nu numai de aici, i se trage, ci ºi din
experienþa pe care a acumulat-o, atât în þarã, cât ºi în teatrele de
operaþii din Kosovo ºi Afganistan, unde a participat. ªi-a
împãrtãºit experienþa, atât colegilor, cât ºi subordonaþilor sãi.
Întotdeauna a ºtiut sã vinã în ajutorul cuiva sau sã dea un sfat
bun. Aºa cum face ºi acum, pe funcþia pe care este încadrat, ºi
anume, aceea de locþiitor al comandantului plutonului 2. Îmi
povesteºte cã: “Mi-am început cariera militarã tot pe M.L.I. Dar
pe cel vechi. “Jderul” de astãzi este cu totul ºi cu totul o altã
maºinã de luptã. Se cunoaºte o totalã schimbare ºi îmbunãtãþire
faþã de cea veche. Am început ºi noi sã avem grijã de confortul
oamenilor. Sã ne aliniem cerinþelor actuale. “Jderul” este o
maºinã de luptã performantã care dispune de un armament puternic. Poate duce acþiuni de luptã în orice fel de condiþii, atât climaterice, cât ºi de teren. Pe ploaia asta din Cincu, nu ºtiu ce am
fi fãcut cu roata, pe când, cu ºenila, e cu totul ºi cu totul altceva.
De la începutul acestui an am ºtiut cã vom ajunge sã avem în
dotare “Jderul” ºi cã vom participa la Demex. Tot plutonul a trebuit sã facã eforturi în privinþa instrucþiei, atât la uzinã, cât ºi în
poligon. Timpul avut la dispoziþie a fost scurt, dar efortul a fost
maxim, pentru a cumula destule informaþii despre “Jder”.
Cunoaºterea teoreticã, apoi instrucþia la maºinã ºi executarea

Pumnul de foc al grupei

În locul arhaicei turele pe care vechiul M.L.I. , o avea, de
aceastã datã, descoperi una nouã, modernizatã ºi înzestratã cu o
mare putere de foc. Dispunând de un tun, calibrul 25 mm, o
mitralierã de 7,62 mm jumelatã cu tunul ºi de un lansator de
rachete antitanc SPIKE, “Jderul”, devine de temut în câmpul tactic, cu condiþia ca, în turelã, sã se afle un operator bine instruit.
Caporalul Aurelian ªIPOTEANU este angajat la Batalionul 280
Infanterie din anul 2002. A început ca ochitor la AG - 9, iar acum
este operator la Jder. A mânui acest pumn de foc, cu care sã ajute
grupa de infanterie, înseamnã o mare responsabilitare pe care
caporalul a înþeles-o foarte bine. “A fi operator în turela «Jderului», presupune foarte multã atenþie, îndemânare, precizie ºi
mult, foarte mult antrenament (îmi mãrturiseºte caporalul). Este
o plãcere sã lucrezi cu «Jderul»”.
Aparatele de ochire sunt performante, sistemul de încãrcare
mai are probleme, ca orice maºinã nouã. Se mai pot face adaptãri, modificãri. Am început pregãtirea la uzina producãtoare,
timp de o sãptãmânã. O altã sãptãmânã am fost în poligonul de
la Jegãlia ºi cinci sãptãmâni numai în Mãlina unde am executat
trageri în diferite condiþii ºi situaþii. Pot sã afirm cu toatã convin-

tragerilor. Acolo unde nu mergea o luam de la început. Când am
primit ordin sã venim la acest exerciþiu, eu am avut misiunea sã
asigur îmbarcarea tehnicii plutonului pe vagoane ºi, totodatã, sã
o ºi însoþesc. Ceilalþi, cu comandantul de pluton, au plecat pe
roþi. Ne-au aºteptat la garã, am refãcut echipa ºi ne-am apucat
din nou de lucru. Pânã la începerea exerciþiului mai este puþin
timp. Trebuie profitat de tot timpul avut la dispoziþie pentru a
face instrucþie. În urmã cu câþiva ani am participat la exerciþiul
“Vis de toamnã”. Însã între ceea ce a fost atunci ºi ce va fi acum,
sunt diferenþe majore. Aici, e mai multã tehnicã, mai mult personal. Acolo, erau din aceeaºi brigadã. Aici, suntem din mai
multe unitãþi. Cu bãieþii pe care îi am în pluton ºi cu care lucrez
de cel puþin doi ani, sunt sigur cã vom face faþã cu succes la toate
misiunile încredinþate. Mai ales cã, acum, ºi “Jderul” e lângã noi.
Maior Gabriel PÃTRAªCU

patrascu.gabriel@forter.ro
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Tunul auto - propulsat Caesar
Caesar (Camion Equipe d’un Systeme d’Artillerie) este un
vehicul de teren 6×6 ºi are în dotare un tun Giat de 155
mm/52cal. Tunul auto-propulsat este echipat cu: un sistem integral de navigaþie, un dispozitiv de control al focului, un sistem
de informaþii tactice, ce poate fi conectat la reþea, pentru a facilita acurateþea datelor transmise ºi a reduce timpul de reacþie, în
scopul lovirii negreºite a þintei. Cinci astfel de prototipuri au fost
deja produse, fiind date în folosinþã militarilor francezi, în vederea testãrii.
Armata francezã plãnuieºte sã achiziþioneze 72 de astfel de
tunuri Caesar, apelând la camioanele Renault 6×6. Vehiculul
echipat cu tunul Caesar are o greutate de 18 tone ºi este astfel
proiectat încât poate fi transbordat pe calea aerului, într-un avion
C-130.
Tunul auto-propulsat Caesar este caracterizat de o mare
mobilitate, atingând 100 de km/h pe ºosea ºi având o autonomie

de deplasare de 600 km. În
urma testelor, s-a constatat
cã este de douã ori mai
rapid decât autocamionul
SP din dotarea artileriei
franceze. Distanþa maximã
la care poate ajunge
proiectilul este de 41 de
km. Caesar este echipat cu
un computer de control
integral al focului ºi cu un
dispozitiv de navigaþie ºi
poziþionare, putând angaja,
la un moment dat, ºi un sistem de sesizare a tuturor
þintelor posibile.

Camionul are un compartiment foarte bine protejat care a fost proiectat pentru un echipaj format din 6
oameni ºi pentru computerul de control al focului. În plus, în spatele
tunului este poziþionatã o
consolã cu display care
afiºeazã toate datele
tehnice. Muniþia este
amplasatã, de asemenea, tot
în camion, gata pentru a fi
folositã. Tunul poate sã fie
dislocat pe poziþie sã tragã
6 salve de foc, în numai 2
minute, ºi poate pleca spre
o altã poziþie, pentru a evita
contraatacul. Caesar se aflã
acum în atenþia cercetãtorilor din armata britanicã
care au dezvoltat un program referitor la vehiculele
artileriei ce se pot adapta
condiþiilor de transport aerian. Proiectul este cunoscut ºi de armatele din Estul
Mijlociu ºi din Malaiezia.
În Statele Unite, tunul Caesar este promovat de cãtre
industria de apãrare, ca element al sistemului de luptã
a viitorului.

Vehiculul militar
pentru teren accidentat Prowler
O corporaþie americanã care se ocupã de
producþia vehiculelor de teren ºi-a propus sã
îmbunãtãþeascã RTV-ul (Rugged Terrain
Vehicles) de serie cu o platformã superioarã,
foarte mobilã din punct de vedere tactic.
Acest vehicul PROWLER pentru teren dificil,
accidentat, este folosit în lupta non-tradiþionalã, pentru cercetare ºi suport logistic.
RTV-ul Prowler a fost proiectat ºi construit pe platforma tradiþionalului ATV, dar
aceastã platformã a primit un set de
îmbunãtãþiri referitoare la: rezistenþa, controlul ºi siguranþa operatorului. Deºi se
aseamãnã în aparenþã, foarte bine, cu un ATV,
RTV-ul Prowler este complet diferit în ceea ce
priveºte construcþia, manevrabilitatea ºi performanþele acestuia. Prowler este mai rapid,
adaptat din plin terenului accidentat, mai stabil ºi poate sã care sau sã tracteze dupã el o
sarcinã mai mare decât precursorul lui. ªoferul poate conduce vehiculul fiind în deplinã siguranþã, iar acceleraþia ºi frâna au comenzi manuale.
De când a fost introdus, în anul 2002, în Armata SUA, forþele

militate au dislocat RTV-ul Prowler în diferite acþiuni de luptã ºi
de cercetare, în diverse zone ale globului. Rapoartele rezultate în
urma testelor din teren au avut ecouri entuziaste în rândul militarilor, care au considerat RTV-ul un vehicul
de teren pe care te poþi baza.
Prowler are o platforma cu o combinaþie unicã de caracteristici vitale unei
În plus, depãºind cu un cadru misiunile
misiuni:
clasice, platforma Prowler poate fi folositã
* Performanþe excepþionale în teren accidentat ºi în condiþii climaterice deosebite; ºi în anumite aplicaþii de control,
* Transbordare uºoarã pe calea aerului, cu un avion de tipul CH-46/47/53/60 sau autonome, robotizate, ceea ce presupune
CV-22;
lipsa echipajului uman. Acesta fiind un
* Configuraþie adaptabilã multiplelor misiuni de atac, de recunoaºtere sau de
mare avantaj în misiuni cum ar fi cele de
suport logistic;
depistare a minelor antitanc.
* Protecþie fãrã egal pentru operator.

CornerShot

Tehnologia
de ultimã orã
a Israelului

CornerShot face
parte din
clasa armamentului
destinat
misiunilor
speciale,
fiind astfel
proiectat
pentru “a
trage dupã
colþ”. Arma
se compune dintr-un pistol-pivot curbat care este montat pe un
cadru specific. Pe acest cadru este inserat ºi un display care
poate fi rotit în orice poziþie doreºte ochitorul. Toate aceste elemente concur ºi pentru a oferi trãgãtorului cea mai bunã perspectivã “dupa colþ”.
Cum am spus în primele rânduri, arma a fost conceputã
pentru a servi trupelor speciale ºi SWAT, care îºi desfãºoarã
adesea activitatea în teritorii ocupate de forþe ostile înarmate.
Cel care o are în dotare nu este expus în nici un fel pericolului.
De altfel, compania producãtoare a proiectat ºi un alt model de
CornerShot la care poate fi ataºatã o mitralierã M-16 de asalt,
dar aceastã versiune nu este încã lansatã în “luptã”.
Un alt proiect derivat de la acest concept, se referã la sistemul antitanc care a fost expus la standurile Eurosatory 2004,
de cãtre compania Dynamit Nobel. Este vorba despre un sistem
de rachete antitanc, denumit Panzerfaust, care poate lovi anumite þinte expuse sau aflate în spatele unor obstacole, în timp ce
trãgãtorul se aflã în siguranþã dupã un perete sau o barierã.

PROWLER –
performanþe

Stabilitate exceptionalã, rezistenþã, vitezã, putere, fiabilitate, toate acestea sunt caracteristici pe care s-a bazat
proiectul RTV Prowler.
* Motor în patru timpi cu o capacitate cilindricã de 660
cm3;
* Cutie de viteze hidraulicã;
* Suspensii duble în faþã ºi în spate, independente una
de cealaltã;
* Cadru metalic dintr-un aliaj din crom, pe care poate
fi fixat un portbagaj de tip cargo;
* Cauciucuri speciale dispuse pe jenþi foarte dure;
* Disc hidraulic de frânã, cu transmisie diferenþiatã pe
cele patru roþi;
* Centru de greutate amplasat foarte jos, de unde
rezultã marea stabilitate în teren;
* Viteza care depãºeºte frecvent 63 de mile pe orã;
* Poate încãrca o tonã de materiale ºi poate tracta 2252
ºi chiar 2350 de kg, în funcþie de denivelãrile terenului;
* Pânã la 3000 de metri poate fi controlat prin telecomandã.
RTV-ul Prowler este produs de o corporaþie care face
parte din Phoenix International Systems, Inc. (Orange,
California), companie producãtoare de tehnologie militarã
încã din anul 1993.
Paginã realizatã de Cristina FRATU

fratu.cristina@forter.ro
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GHEPARD -ul ...peste tot!
Fãrã îndoialã cã exerciþiul DEMEX ’05 a fost un examen.
Un examen care ºi-a atins obiectivele propuse. A evidenþiat posibilitãþile creãrii unei structuri flexibile puternice cu mobilitate
ridicatã, aptã sã ducã, atât acþiuni de luptã ofensive, cât ºi de
apãrare la nivelul standardelor NATO. Totodatã, a scos în evidenþã performanþele blindatelor aflate în dotarea unor unitãþi.
„Piesele grele” ale acestui amplu ºi extrem de dinamic exerciþiu
– MLI 84 M, TR-85 M1, TAB-Zimbru, sistemul autopropulsat
a.a. GHEPARD au fost expuse invitaþilor ºi jurnaliºtilor
prezenþi, în cadrul unei expoziþii de tehnicã militarã.
Ne-am oprit la standul de prezentare al sistemului autopropulsat a.a. GHEPARD ºi am consemnat relatãrile comandantului divizionului, dl locotenent-colonel Dorel MIRON.
- A fost DEMEX 05 un examen pentru luptãtorii antiaerieni de pe „GHEPARD”?
- Sistemul antiaerian autopropulsat „GHEPARD” a participat pentru prima datã la o aplicaþie integratã a forþelor terestre.
Din acest punct de vedere, da, aº spune cã a fost un examen.
Unul trecut cu succes. Tehnica de luptã s-a comportat aºa cum
ne aºteptam, admirabil. La fel ºi personalul divizionului.
- Aþi avut emoþii din cauza misiunilor sau a terenului?
Ce-i drept am avut oarece emoþii din cauza terenului desfundat de ploile cãzute, emoþii ce au fost, însã, spulberate de priceperea echipajelor ºi puterea motoarelor.
Misiunile primite au fost deosebite, complexe ºi au pus în
valoare performanþele acestui sistem – fiabilitatea, puterea de
foc sporitã, mobilitatea ridicatã. Am fost prezenþi peste tot. Am
securizat flancurile, am sprijinit desfãºurarea MLI-urilor, tancurilor ºi TAB-urilor...
Pe întreaga perioadã de desfãºurare a acþiunilor, am avut
încredere deplinã în maºinile de luptã ºi echipajele care le
încadreazã cunoscându-le valoarea ºi rigurozitatea cu care au
fost pregãtite. Mã refer aici la cunoaºterea a tot ce compune ºi
presupune acest sistem: maºina de luptã, performanþe, principii
ºi norme de întrebuinþare, sprijin logistic etc.
- Care sunt aprecierile la adresa unitãþii la încheierea exerciþiului?
- Suntem un sistem integrat. Sunt aprecierile celor care neau evaluat. Am demonstrat aceasta probând calitãþile de excepþie
ale personalului ºi tehnicii. Putem acþiona cu succes integraþi în
cadrul structurilor.
- În ce constã noutatea utilizãrii acestui sistem a.a.?

- Noutatea constã în aceea cã suntem utilizatorii unui sistem
de artilerie antiaerian blindat, autonom, autopropulsat. De
asemenea, sistemul „GHEPARD” are o mobilitate ridicatã ºi
poate executa misiuni de luptã în orice condiþii meteo, ziua ºi
noaptea.
Totodatã, sistemul poate fi integrat rapid într-un sistem de
comandã-control. Angajeazã lupta cu mijloacele de atac aerian
- avioane ºi elicoptere, care atacã prin surprindere la joasã
înãlþime ºi, datoritã mobilitãþii ridicate, poate asigura protecþia
unitãþilor de blindate.
- Cum apreciaþi prestaþia ºi nivelul de pregãtire al subordonaþilor?
- Baza divizionului o constituie oamenii. De aceea consider
cã tot subordonaþii constituie cheia succesului, iar, în situaþia de
faþã, apreciez cã s-au comportat foarte bine. Vremea nefavorabilã ºi terenul greu ne-au pus tuturor la încercare competenþele,
rezistenþa fizicã ºi psihicã, dar, totodatã, ne-au creat posibilitatea
de a ne pune în valoare calitãþile. Avem oameni de ispravã. Sunt
abili. ªtiu sã îmblânzeascã puterea motoarelor. Sunt ageri. Au
dovedit cã pot detecta rapid þintele ºi deschide fulgerãtor focul
asupra lor.
O mare parte din efectivul divizionului s-a pregãtit în Germania, la ºcoala de aplicaþii pentru apãrare a.a. ºi la ºcoala pentru tancuri pentru produsul de bazã. Sunt foarte buni executanþi
ºi manifestã un interes constant pentru pregãtire. Prin rezultatele
foarte bune obþinute la tragerile de luptã au dovedit cã, baza de
exprimare a practicii - teoria - a fost asimilatã rapid ºi corect.
Marele nostru câºtig dupã pregãtirea efectuatã în Germania,
este mentalitatea – pe care am ºi implementat-o în cadrul
divizionului.
- Tehnica de luptã nou intratã în dotare a fost unanim
apreciatã de cãtre toþi cei prezenþi la exerciþiu, oficiali, observatori ºi evaluatori NATO ºi „GHEPARD”-ul alãturi de alte
maºini de luptã în mod deosebit. Sunteþi „pe val” cum s-ar
spune. De ce?
Consider cã este normal sã ne situãm „pe val”, sau mai bine
zis, „pe sãgeata traiectoriei” din mai multe motive: pentru cã sistemul în sine este unul fiabil, toate echipajele sunt antrenate ºi
nu pierdem nici un prilej pentru a propune soluþii viabile necesare perfecþionãrii deprinderilor profesioniºtilor ce deservesc
aceastã categorie de tehnicã. În urma desfãºurãrii acestor activitãþi din poligonul CINCU, pot afirma cã, în acest moment,

suntem în mãsurã sã executãm o gamã amplã de misiuni, în orice
teren, pe orice vreme. Spun aceasta, deoarece, nu cu mult timp
în urmã am executat ºedinþele specifice de luptã cu tehnica noastrã. La mare, în poligonul Capu Midia. Acum am executat trageri
de luptã într-un alt tip de poligon, în alte condiþii. Toate acestea
spun ceva. Constanta rezultatelor obþinute se situeazã la nivelul
de foarte bine, dar mai avem câte ceva de pus la punct, de
îmbunãtãþit.
Ne aflãm „pe val” – nu pentru unicitatea noastrã, a tehnicii,
ci, cred cã, pentru seriozitatea cu care ne pregãtim ºi pentru
lucrul temeinic, bine fãcut. Complexitatea tehnicii impune
respect, iar respectul nostru este dat de rezultatele maxime
obþinute, de reuºitele ºi de funcþionarea în parametrii proiectaþi
a tehnicii.
- La sfârºitul acestui amplu exerciþiu, pe cine aþi putea
remarca dintre subordonaþi, ce echipaj?
- În acest moment încununat de succesul întregului exerciþiu
la care am luat parte, îmi este greu sã remarc pe cineva anume.
Revin asupra unei aprecieri fãcute ceva mai înainte. Avem
oameni de ispravã ºi cred cã secretul acestei reuºite constã în
maturitatea cu care abordãm provocãrile actuale. Personal, mã
bucur cã echipa noastrã, ºi mã refer la întregul efectiv al
divizionului, a înþeles pe deplin ce este un „GHEPARD”. Ei
însufleþesc spiritul acestuia cu un plus de vigoare ºi energie
specificã unor oameni hotãrâþi, determinaþi.
Maior Emanuel BÃRBULESCU
barbulescu.emanuel@forter.ro

Conflicte de autoritate între categoriile de personal
Rezistenþa la delegarea autoritãþii

Procesul prin care un conducãtor distribuie subordonaþilor sarcini de muncã împreunã cu autoritatea necesarã
realizãrii lor reprezintã delegarea autoritãþii. Aceasta
înseamnã cã oricine are o sarcinã sau un obiectiv de realizat
trebuie sã fie investit ºi cu autoritatea (dreptul) de a-l realiza. De altfel, funcþionarea organizaþiilor formale nici nu
poate fi conceputã fãrã existenþa procesului de delegare a
autoritãþii.

Cât este de necesarã
delegarea autoritãþii?

Lipsa totalã de delegare a autoritãþii într-o organizaþie ar
conduce, în extremis, la situaþia în care nimeni (sau aproape
nimeni) din organizaþie nu ar avea nimic de fãcut. De aceea,
problema delegãrii autoritãþii se referã, în esenþã, la gradul
în care este sau trebuie sã fie delegatã ºi nu la necesitatea
de a fi sau a nu fi delegatã. Deci, care este gradul în care un
conducãtor poate sau trebuie sã delege autoritatea? Teoretic, rãspunsul este cã el poate delega subordonaþilor dreptul
de a face tot ceea ce el însuºi are dreptul sã facã, cu
excepþia unor sarcini specifice funcþiei de conducere. Dacã
el ar delega ºi autoritatea realizãrii funcþiilor de conducere,
ar însemna cã renunþã la poziþia pe care o deþine. Din punct
de vedere practic însã, se pare cã existã o rezistenþã naturalã a conducãtorilor cu privire la delegarea autoritãþii.
Aceasta înseamnã cã cei mai mulþi conducãtori manifestã
tendinþa de a delega numai autoritatea asociatã unor sarcini
minore. Existã mai multe explicaþii cu privire la aceastã
tendinþã. În primul rând, delegarea autoritãþii presupune un
risc legat de obþinerea unor performanþe scãzute din partea
subordonaþilor. Pentru a evita acest risc, mulþi conducãtori
preferã sã rezolve singuri majoritatea sarcinilor importante.
Consecinþa va fi însã aceea cã subordonaþii vor fi lipsiþi de
posibilitatea de a-ºi dezvolta potenþialul ºi de a câºtiga
experienþa necesarã realizãrii eficiente a sarcinilor. Totodatã, cu timpul ei vor pierde interesul pentru muncã, vor
deveni apatici, lipsiþi de motivaþie ºi total dependenþi de
conducãtor. Pe de altã parte, conducãtorii ar trebui sã fie

conºtienþi cã asumarea riscului reprezintã o cerinþã
esenþialã a funcþiei de conducere.

Riscul explicaþiilor cronofage

O altã explicaþie a rezistenþei conducãtorilor de a delega autoritatea se referã la faptul cã s-ar pierde mai mult
timp explicând subordonaþilor ce au de fãcut decât dacã ar
realiza ei înºiºi sarcinile. Realitatea este cã un conducãtor
care gândeºte astfel va câºtiga poate pe termen scurt, dar va
pierde din eficienþã pe termen lung. Aceasta întrucât un
conducãtor care nu delegã autoritatea va acumula de-a lungul timpului din ce în ce mai multe sarcini de rezolvat sau

decizii de luat care îl vor determina sã-ºi consume întreaga
energie prin implicarea în munca de detaliu, rutinierã.
Inevitabil se va ajunge la situaþia în care unele decizii vor fi
amânate, iar alte sarcini complet nerezolvate. Se creeazã
astfel premisele unei crize a cãrei rezolvare necesitã mai
mult timp decât dacã conducãtorul ar fi acceptat delegarea
autoritãþii.
În sfârºit, un alt motiv invocat de conducãtori pentru aºi justifica opoziþia faþã de delegarea autoritãþii se referã la
faptul cã subordonaþii sunt specializaþi pe anumite domenii

de competenþã, lipsindu-le acel orizont de cunoaºtere ºi
perspectivã generalã absolut necesare luãrii unor decizii
optime. Dar a nu delega autoritatea din acest motiv înseamnã de fapt a reduce în mod deliberat ºansa subordonaþilor
de a-ºi aprofunda cunoaºterea, de a-ºi lãrgi perspectiva ºi
de a înþelege cu adevãrat ce se aºteaptã de la ei.

Rezistenþa
faþã de asumarea rãspunderii

Rezistenþa oamenilor faþã de delegarea autoritãþii trebuie analizatã însã nu numai din perspectiva conducãtorilor, ci ºi a subordonaþilor. Aceasta înseamnã cã nu doar
conducãtorii opun rezistenþã la delegarea autoritãþii, dar ºi
subordonaþii refuzã de multe ori sã o accepte. Rezistenþa
subordonaþilor faþã de delegarea autoritãþii are ºi ea câteva
explicaþii. Cea mai importantã dintre acestea se referã la
frica oamenilor de a nu greºi. Teama de eºec a subordonaþilor se datoreazã, pe de o parte, lipsei de încredere în
propriile capacitãþi de a face faþã unor sarcini ºi, pe de altã
parte, unei posibile experienþe negative cu privire la
metodele de delegare a autoritãþii. O altã explicaþie privind
refuzul subordonaþilor de a accepta delegarea autoritãþii are
în vedere situaþia în care ei sunt deja încãrcaþi cu foarte
multe sarcini ºi nu mai doresc altele în plus. În sfârºit, subordonaþii pot refuza delegarea autoritãþii ºi datoritã percepþiei lor cu privire la existenþa unei ineficienþe crescute
sau a unei confuzii prea mari în organizarea activitãþilor.
Este evident cã, indiferent de motivele pentru care subordonaþii tind sã refuze delegarea autoritãþii, revine conducãtorului sarcina de a gãsi soluþiile care sã deblocheze
aceastã rezistenþã a oamenilor de a accepta autoritatea realizãrii sarcinilor. Totodatã, rezultatele cercetãrilor au
demonstrat cã „subordonaþii care doresc sã exercite autoritate, fie îºi vor încuraja ºeful sã le-o delege, fie o vor prelua pur ºi simplu prin realizarea sarcinilor. În mod similar,
subordonaþii care nu doresc sã le fie delegatã autoritatea
vor refuza pur ºi simplu sã o accepte” .Despre responsabilitate ºi rãspundere in numarul viitor.
Locotenent-colonel Ilie Petre MARINESCU
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“Scorpionii roºii” renoveazã o ºcoalã
din judeþul Dolj
“Scorpionii roºii” care acþioneazã în teatrul de operaþii
din Afghanistan au fost mereu aproape de cei de acasã, au
fost la curent cu dezastrele petrecute în lunile august ºi septembrie ºi cu suferinþa la care sunt supuºi cetãþenii din
mediul rural al Olteniei-mamã, mai ales acum, când iarna
este la doar câteva zile depãrtare.
Înainte cu numai douã sãptãmâni de a începe afluirea
spre Kabul, în luna iulie, militarii craioveni erau la datorie,
24 de ore din 24, pentru a interveni în zonele unde apele
crescute depãºeau posibilitãþile autoritãþilor locale de a le
stãvili. Sub îndrumarea directã a locotenent-colonelului
Gabriel TOMA, comandantul Batalionului 26 Infanterie
„Neagoe Basarab”, peste 150 de “scorpioni roºii” au ajutat
persoanele din localitãþile Mischi, Motoci ºi Pieleºti din
judeþul Dolj, sã se salveze sau sã salveze ce se mai putea de
prin gospodãriile inundate de apele unor pârâiaºe pe care,
în mod normal, ne era imposibil sã ni le imaginãm atât de
feroce.
19 august ºi 19 septembrie au fost douã zile care au
zguduit din temelii întregul judeþ de origine al “scorpionilor
roºii”, douã zile la un interval de exact o lunã în care furia
apelor a fost de nestãvilit. Mai multe localitãþi au fost inundate în toatalitate, sute de oameni au rãmas fãrã locuinþe, iar
agoniselile de o viaþã au fost luate de ape...
Urmãreau neputincioºi, prin intermediul televiziunilor,
imaginile cutremurãtoare din locurile unde s-au nãscut ºi au
crescut ºi în sufletul fiecãruia s-a nãscut fãrã voie o idee
nerostitã: „dacã eram acolo poate nu era atât de rãu....”.
Nu puteau interveni în nici un fel pentru a domoli suferinþa
din sufletele acelor oameni nãpãstuiþi. ªi atunci a luat
naºtere ideea de a contribui pentru a face ceva, cumva, pentru a ajuta acei oameni, idee care a fost îmbrãþiºatã de toþi
“scorpionii roºii” prezenþi în Camp Julien, Afghanistan.
Pagubele erau prea mari pentru a sprijini reconstrucþia satului, suma infanteriºtilor de la Craiova reprezenta o picãturã în ocean, dar pentru copiii unei localitãþi cãrora le-a
fost rãpitã ºcoala de natura dezlãnþuitã, se putea face ceva.

Militarii Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab”,
la lucru, în interiorul ºcolii din Brabova, Dolj
dupã ce a fost contactat, militarii craioveni au ºi demarat
lucrãrile. „...m-am bucurat foarte tare atunci când am vãzut
care sunt intenþiile “scorpionilor roºii”. Avem ºi noi o sumã
de bani alocatã pentru renovarea ºcolii, însã prea mica.
Acum, cu sprijinul vostru, din semestrul doi, elevii comunei
Brabova, peste 150 la numãr, vor avea unde sã înveþe.”
În prezent, elevii ºcolii îºi desfãºoarã cursurile în localul
Cãminului Cultural, în clase improvizate prin compartimentarea sãlii acestei clãdiri, cu ajutorul unei organizaþii
umanitare non-profit. Este îmbucurãtor faptul cã, de câte
ori am mers la ei, copiii erau în acele sãli. Nu conta cã sunt
foarte grele condiþiile de studiu, ei doreau sã înveþe,
indiferent cum, numai sã înveþe carte. Ce motivaþie ne mai
trebuie în aceste situaþii?
Victor MANDACHE locuieºte ºi este învãþãtor în
comuna Brabova de 38 de ani ºi le-a fost dascãl la o treime
din locuitorii comunei. „...În toþi aceºti ani nu am vãzut aºa
ceva. Apele depãºeau bine un metru în clãdirea ºcolii...
Sunteþi ca o manã cereascã. Aþi sosit exact când tebuia ºi

Craioveni din Batalionul 26 Infanterie „Neagoe
Basarab” au început, pe bazã de voluntariat, lucrãrile de
degajare a clãdirii ºcolii, clãdire în care apele pârâului
Bogdãnel, ce trece prin apropiere, a adus cantitãþi mari de
aluviuni. Rezerva de lemne a ºcolii, dacã nu a fost luatã de
ape ºi transportatã spre râul Jiu, a fost aruncatã de apele
furioase în interiorul ºcolii.
Pereþii au supravieþuit, chiar dacã în interior nu mai este
nimic din materialul didactic. Biblioteca a fost înjumãtãþitã
iar printr-o minune bãncile ºi scaunele au fost salvate. În
perioada urmãtoare, scorpionii roºii vor pregãti terenul în
aºa fel încât sã se poatã demara activitatea de renovare a
ºcolii de care au mare nevoie micuþii. Finalitatea acestui
proiect se regãseºte undeva la începutul semestrului II,
atunci când elevii localitãþii Brabova vor avea o ºcoalã
nouã.

Chiar dacã suntem departe
de casã, Dumnezeu este cu noi!

Ce a mai rãmas dintr-o
o salã de clasã
Biroul cooperare civil-militari din comandamentul
Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã „Rovine”, din Craiova, prin
maiorul Costel SIMION, împreunã cu cel care semneazã
aceste rânduri, un “scorpion roºu” rãmas acasã pentru a
duce mai departe spiritul celor care ne reprezintã în
Afghanistan, au început imediat activitãþile de recunoaºteri
în teren. În colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj au fost identificate mai multe ºcoli afectate de ape,
însã, dupã analizarea fiecãrei situaþii, s-a ajuns la concluzia
cã cea mai afectatã este ªcoala cu Clasele I-IV din Brabova, judeþul Dolj ºi împreunã cu militarii aflaþi în
misiune a fost luatã
hotãrârea de a interveni
aici. S-au pus la punct
detalii, s-au stabilit modurile de acþiune, iar “scorpionii roºii”, care nu sunt
cu colegii lor în
Afghanistan, au trecut la
treabã.
Primarul localitãþii,
Virgil PLEªEA, a rãmas
plãcut
impresionat când a
Biblioteca ºcolii
vãzut cã la numai douã zile

Alimentele donate de militarii
Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã “Rovine”

acþionaþi exact acolo unde trebuie. Ei (copiii) sunt viitorul
nostru, pentru ei trebuie sã facem ceva... Am auzit de «scorpionii roºii», toatã lumea ºtie de ei ºi de ceea ce au fãcut ºi
fac în zonele acelea de conflict, numai cã acum vãd pentru
prima datã unul în carne ºi oase. ªcoala noastrã va avea,
obligatoriu, scorpionul roºu pe frontispiciu....”

Acþiunile umanitare ale “scorpionilor rosii” de la Craiova nu se opresc aici. În urma inundaþiilor care au afectat
întreaga Oltenie, rezervele pentru iarnã ale mãnãstirilor
Popânzãleºti ºi Mãineºti au fost afectate în proporþii mai
mari sau mai mici, generozitatea infanteriºtilor olteni întorcându-se ºi spre aceste lãcaºe ale Domnului. Aceºtia au
donat sume de bani care au fost transformate în produse alimentare necesare traiului, iar comandantul Brigãzii 2
Infanterie Uºoarã „Rovine”, colonelul dr. Virgil Bãlãceanu
a onorat gestul scorpionilor rosii prin acordarea unei zile
din timpul sãu liber pentru a duce personal, în data de 08
octombrie 2005, aceste modeste ajutoare în valoare de
aproximativ 1000 RON, celor care se roagã permanent pentru sãnãtatea ºi reuºita în misiune a militarilor craioveni din
Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”.
Locotenent Cristian D. CÃNUCI
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CARNET
CULTURAL

Palatul Cercului Militar Naþional

Porþi deschise în miez de
toamnã
Instituþia bucureºteanã oferã o largã paletã culturalã
pentru sfârºitul lui octombrie. Artele plastice rãmân o
prezenþã permanentã în galeriile instituþiei culturale
Bucureºtene. La sala Foaier se poate vizita expoziþia
“Luminã de soare ºi luminã de lunã” a artistei peruane
Narda ALLENDE. Expoziþia este organizatã în colaborare
cu ambasada Republicii Peru. La sala Rondã expune
Bogdan RUXANDA, student în anul al doilea la Facultatea de Arhitecturã. Cele douã expoziþii pot fi vizitate zilnic, pânã pe data de 23 octombrie, între orele 10:00-18:00.
De luna aceasta,
au reînceput ºi serile
culturale de joi, pentru data de 20 fiind
programatã,
în
cadrul ciclului “Sãrbãtori ºi ceremonialuri militare”, conferinþa
“25
octombrie” a domnului colonel dr.
Petre OTU.
Pe 27, în cadrul
cursului de istorie “Familii celebre bucureºtene. Familia
Minovici”, doctorul în istorie Adrian Majuru va prezenta
conferinþa cu tema “Originile familiei Minovici”, un
nume care ºi-a pus puternic amprenta asupra Bucureºtiului, dacã este sã amintim fie ºi numai serviciul de ambulanþã, Institutul de Medicinã Legalã, care poartã numele
unuia dintre fraþi, Mina, ºi Muzeul de Artã Popularã “Dr.
Nicolae Minovici”.
Conferinþele au loc în sala de festivitãþi a Palatului,
încep la ora 17.15, iar accesul este posibil pe bazã de invitaþie, care poate fi procuratã de la ofiþerii responsabili cu
cultura din unitãþi sau direct de la Cercul Militar Naþional, telefon 021-313 86 80, int. 136.
În ajunul Zilei Armatei, pe 23, între orele 10:00 ºi
15:00, în cadrul acþiunii “Porþi deschise”, cei care doresc
pot face un tur al Palatului Cercului Militar Naþional, beneficiind ºi de asistenþa unui ghid. Ziua se va încheia cu
balul organizat de instituþie, în Sala Bizantinã. (D.A.)

Cartea din vitrinã

Umbra eunucului

E firesc sã devenim atenþi când ne cade în mânã o
carte a unui premiat Nobel. Mai firesc ar fi ca, doar sintagma scriitor mare sau scriitor adevãrat, sã ne trezeascã
impulsul de a deschide cartea. Jaume Cabré nu este (încã)
premiat Nobel. Este catalan ºi a primit numeroase premii
în patria lui. El aparþine unei lumi ºi unei culturi despre al
cãror rafinament ºi despre a cãror tradiþie, cei mai mulþi
români abia încep sã afle, în
urma
cãlãtoriilor
la
Barcelona sau în alt colþ
catalan. S-a nãscut la 30
aprilie 1947, la Barcelona, a
studiat filologia ºi trãieºte
astãzi la Matadepera, lângã
oraºul catalan Terrassa.
Romanul
“Umbra
eunucului” este a doua carte
a lui Jaume Cabré, tradusã în
româneºte, dupã “Excelenþã”, în colecþia “Biblioteca de culturã catalanã” iniþiatã
ºi coordonatã de Jana Balacciu Matei, într-un ambiþios
proiect al Editurii Meronia. Cine rãsfoieºte cartea, are mai
multe surprize, va gãsi paragrafe întretãiate cu portative,
iar, pe unele pagini cresc arbori... genealogici. Însãºi
structura cãrþii are o organizare muzicalã, bazatã pe
faimosul Concert al lui Alban Berg, preschimbat de soartã
într-un misterios recviem.
Cartea poate fi descãrcatã gratuit, în format pdf (2,10
MB), de la adresa http://editura.liternet.ro. D.A.

Ion D. Sîrbu

Între pedagogie ºi
“prostia socialã”
Pedagogia, ºcoala în general, are menirea sã stopeze agresivitatea ºi creºterea în volum a “prostiei sociale”. Aceasta din
urmã, “decupleazã inteligenþele active, sugrumã critica de jos ºi
încurajeazã selecþia non-valorilor”. “Prostia socialã” are propria-i elitã, structuratã pe mãsurã ce “turma se alcãtuieºte:
mãgarul îºi ia doctoratul ºi devine gânditor, câinii îºi iau licenþa
în drept, primesc pistoale ºi dreptul de a se considera lupi: lupi
geto-daci. Limba devine limbaj ºi limbajul lãtrãturã. Aplauzele
ºi uralele înlocuiesc opinia publicã ºi liberul arbitru”.
Potrivit lui Ion D.Sîrbu, “prostia socialã” nu este altceva
decât “o boalã politicã pe care popoarele mici o primesc obligatoriu de la marile popoare, dupã eliberare, rãzboi sau revoluþie
prin corespondenþã”.
Pedagogia este la rândul ei subminatã de sistemul sociopolitic care o finanþeazã. Începând cu anii ’50 ºi terminând cu
deceniul opt al secolului XX, “liceele de elitã au ajuns licee ale
elitelor”, selecþia a devenit o “antiselecþie” ºi “tot ce se învaþã nu
e decât o simplã suprasolicitare a memoriei: inteligenþa, raþiunea
ºi imaginaþia au dispãrut ºi din metodicã, ºi din dialectica de catedrã”. La rândul sãu, profesorul “a ajuns un simplu agent al
controlului de stat: transmite elevilor frica, duplicitatea, semidocþia ºi imoralitatea prin chiul ºi hoþie. Ideile generale au murit,
facem ºi limbi fãrã limbã, gândim fãrã logicã, cunoaºtem ºi ne
cunoaºtem fãrã moralã, drept, psihologie”. Astfel cã “toatã speranþa în viitor a neamului nostru depinde de eventualii autodidacþi care, pe ascuns, liber, citesc ºi învaþã alfabetul elementar al
condiþiei umane”.
Sistemul de învãþãmânt socialist a creat prototipul tocilarului ca model de succes social ºi piesã finitã foarte apreciatã de
pedagogia modernã. Ce a însemnat dictatura “tocilarilor-roboþi
deveniþi modele de fruntaºi la învãþãmânt, secondaþi de profesorii lor care au coborât de mult sub nivelul penibil al mediocritãþii laºe ºi perverse”? Realismul-socialist în pedagogie a
transformat matematica ºi fizica într-un fel de “latinã idiotizantã a unui nou Ev Mediu scolastic, intolerant ºi dogmatic. Din
100 de elevi, doar cinci au real talent matematic, alþi 10 sau 15
zeloºi îi urmeazã tocind în particular ºi pe brânci (meditaþiile
sunt ºi azi în vogã) – iar restul îi imitã, mimând înþelegerea,
învaþã pe dinafarã sute de probleme inutile, trãind cu spaima de
examene, teste, trepte, admiteri”. Acesta este un posibil rãspuns
la bancurile cu ingineri din anii’80, facultãþile Politehnicii fiind
în epocã o fata morgana pentru majoritatea absolvenþilor de
liceu, matematicieni talentaþi sau nu.
La rândul ei, literatura, s-a fãcut în aºa fel, “încât nici un elev
sã nu mai doreascã sã reciteascã ceea ce i-a fost predat cu silnicie la catedrã”. De peste 50 de ani, “experienþa socialã ºi moralã
a clasei se reduce la cunoaºterea directã a funcþionãrii mitei,
relaþiilor ºi corupþiei ce planeazã peste «lupta de clasã». La 16
ani existã elevi (astãzi coborâm vârsta cãtre clasele primare)
care habar nu au care e diferenþa între instinct ºi inteligenþã, în
schimb, ºtiu precis cât costã o notã de trecere la treaptã sau
admitere”.
Astfel cã, am ajuns sã foiascã în jurul nostru “nimicologii cu
titluri ºi decoraþii” ºi nu ar trebui sã mire dacã trãim deja ziua “în

Note de cititor

V iaþa vãzutã din
alt punct de vedere

Am citit recent o carte a scriitorului rus S. N. Lazarev:
“Karma purã”. Este volumul trei dintr-o serie de nouã cãrþi de
aceeaºi facturã. Nu m-am simþit tocmai atrasã de aceastã lucrare,
întrucât credeam cã trateazã un anumit gen de subiect, nu tocmai
accesibil neiniþiaþilor. ªi chiar aºa este! Dar, dintr-un motiv
neºtiut, nu am putut rezista tentaþiei de a o citi. Coperta m-a intrigat înainte de toate: este o icoana a Maicii Domnului cu Pruncul
în braþe. De regulã, evitam cãrþile care fãceau referire în vreun
fel la conceptul de “karmã” – un termen împrumutat din filosofia
indianã care nu prea se potriveºte celei creºtine. Dar, în momentul în care am deschis-o ºi am citit-o, am descoperit cã nu se
abate deloc de la conceptele creºtinismului, dimpotrivã, le
întãreºte, le dã forþã ºi culoare.
Totul, în aceastã carte, este emoþie. Emoþie purã. E scrisã
sub forma unei analize asupra pacienþilor autorului, pacienþi
care vin la cabinetul de bioenergie al acestuia. Pe mãsurã ce îi
diagnosticheazã ºi încearcã sã îi trateze, descoperã noi metode
de vindecare pe care le împãrtãºeºte cititorului, din dorinþa de
a-l ajuta. Cartea nu se vrea a fi “manualul vindecãtorului”, ci
doar un îndrumar necesar diagnosticãrii ºi tratãrii diferitelor
afecþiuni mai mult sau mai puþin grave. Îndrãznesc sã spun cã am
mai citit cãrþi de aceeaºi facturã dar nici una nu atinge
“subiectele” pe care le atinge aceasta, pentru cã evidenþiazã, în
primul rând, propria implicare în vindecare. Dar asta nu e totul!
ªocul apare atunci când realizezi adevãratul scop al cãrþii, acela
de a descoperi cã, dincolo de toate faptele noastre, de ceea ce
suntem, gândim, dorim, se aflã “logica divinã”.
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care cuvântul patrie sau republicã nu va mai putea fi scris decât
încadrat în ghilimelele ridicolului. Aºa cum, în conºtiinþa
poporului, a ajuns sã fie scris frumosul idol ºi ideal democraþie”.
Nu credem cã este o exagerare atâta timp cât avem parlamentari
care nu pot defini tipul de republicã pe care o reprezintã legislatura lor. Dar sã mai ºi defineascã curentul politic pe care partidul lor îl promoveazã prin program ºi strategii sau prin simpla
denumire din siglã.
“Cât am fost profesor secundar” – povestea Ion D.Sîrbu, “de
la catedrã am þinut lecþiile mele la nivelul celor de nota 7-8, deci
cu mediocrii clasei, izolându-i de proºtii periculoºi sau incurabili, dar ºi de premianþi, de cele mai multe ori superiori ºi
îngâmfaþi”. De reþinut cã “pânã vom ajunge sã realizãm cei 6-7
oameni mari (sau cele 22 de genii la care visa Noica), trebuie sã
ne îngrijoreze degradarea, prostirea ºi cãderea spre mai jos a
masei celor utili-mediocri, care duc lumea înainte ºi care ar fi
putut fi salvaþi ºi sãltaþi”.
Ar trebui însã sã îngrijoreze ºi degradarea umanã a celor
care se ocupã, clipã de clipã, de educaþia copiilor noºtri. Când
salariul mizerabil nu acoperã facturile restante, nu mai existã
dorinþã de a vorbi despre Balzac la literaturã universalã sau
despre cotiledonate la biologie. Sãrãcia perpetuatã a distrus
structura moralã ºi intelectualã a dascãlilor. Fãrã voia lor.
Începutul se cunoaºte, a fost acela al pedagogiei socialiste care
trebuia sã fabrice “omul nou”, “care este” iar pe val.
“Adevãrurile” care ies dintr-un Inspectorat ªcolar sunt mai
monstruoase decât dinozaurii epocilor trecute. Mergeþi sã le
vedeþi chipurile, “sã-i cântãriþi ca oameni. Ei au acum în mânã
sufletele întregului tineret, de ei depinde viitorul nostru, prin ei
pierim ca spirit ºi culturã”. Acesta poate fi un rãspuns concret
asupra bulibãºelilor organizatorice ºi didactice de la bacalaureat
ºi variate teste naþionale, admiteri etc. Nu ºtie stânga ce vrea
dreapta. Chipurile profesorilor optzeciºti l-au înfiorat ºi pe scriitorul-profet Ion D.Sîrbu (la rândul sãu profesor): “de la o
ºedinþã a unui cerc didactic de specialitate, ies în grupuri circa
20-30 de profesori de… matematicã. Mã înfior. Cu excepþia
câtorva tineri (ce par a suferi de ulcer perforat), majoritatea
acestor “trupuri didactice” au niºte feþe de brute josnice.
Monºtri. Cãpcãuni. Harpagoni, cãlãi, burtã-verde ºi pristandale.
Aceastã categorie de dascãli are o putere enormã, câºtigã cât
vrea (meditaþiile particulare obligatorii cu elevii clasei sunt ºi
azi o realitate), poate fi greu controlatã sau inspectatã. Nu ºtiu
cum ar arãta un colectiv de antrenori de box sau de mãcelari de
abator, dar pe feþele acestor tartori ai învãþãmântului liceal citesc
întreaga cruzime ºi subomenescul acestor aºa-zise ºtiinþe pozitive: dacã nu le completeazã cu moralã, literaturã, filozofie,
devin pur ºi simplu niºte jandarmi ai inteligenþei, niºte plutonieri
ai spiritului ºi libertãþii”. Nu cunoaºtem câtã literaturã cunosc
profesorii de matematicã, dar cunoaºtem reþetele de murãturi ºi
sosuri comentate de profesoarele de limba românã prin cancelarii plictisite. Sãrãcia împinge la subterfugii culinare.
Dupã 14 ani de libertate disimulatã, încã mai “stãm prost cu
maºina de selectat valori. Absolvenþii noºtri ºtiu atât de multe cã
nu ºtiu mai nimic despre Mult, ºi nimic despre Nimic. Mereu
începem, rar continuãm, nimic nu ducem pânã la capãt: dar
delirul ºi sminteala cunosc o continuã carierã ºi ascendenþã”. ªi
aceasta, în timp ce “prostia se adunã, formeazã un câmp de forþã
al ei, putând sã provoace molime, cutremure, inundaþii. Aduce
dupã sine fricã, foame ºi frig”.
Adrian MAJURU
adimajuru@yahoo.com

Sã vã spun cã am înþeles de ce “logica lui Dumnezeu” nu se
potriveºte cu “logica oamenilor”?!... În viaþã trecem de multe ori
prin întâmplãri care, aparent, nu au nici o logicã ºi nu înþelegem
“de ce mi se întâmplã tocmai mie?!”
În asta constã ineditul cãrþii: ne învaþã sã ne schimbãm caracterul, dar nu oricum, la întâmplare: ci numai în raport cu
IUBIREA -fie cãtre Dumnezeu, fie cãtre noi înºine, fie cãtre
creaþia Lui (naturã, familie, societate ºi, din nou înºine, ca parte
a creaþiei Sale). Ceea ce cunoaºtem de regulã drept “pãcate”,
Lazarev le numeºte “ataºamente”:omul poate fi ataºat de familie, de soþ/soþie, copii, bunuri materiale, aptitudini, talente, înþelepciune. Pe scurt, aº putea
spune cã greºim iubind pe cineva sau ceva
mai mult decât pe Dumnezeu. Dar, “tot rãul
care ni se întâmplã este, fãrã excepþie, spre
binele nostru” ºi, spune Lazarev, din voia Lui,
a Lui Dumnezeu, adicã ºi pentru vindecarea
sufletului.
Nu e necesar sã trãim “în afara
lumii” pentru a avea un suflet armonios, dimpotrivã, putem trãi “în lume,
pentru lume” dar cu sufletul pentru Dumnezeu ºi atunci toate se schimbã în bine; schimbându-ne caracterul (ceea ce este foarte dificil), îndepãrtãm sau
vindecãm bolile. Dacã vã spune ceva, pacienþii lui Lazarev se
vindecã de cancer doar schimbându-ºi caracterul ºi... IUBIND.
Ideea de bazã ar fi cã un corp sãnãtos este de fapt oglinda unui
suflet sãnãtos. Rãmâne la latitudinea fiecãruia dacã încearcã sau
nu metoda. Cititul acestei cãrþi, poate fi consideratã o pierdere de
timp de cãtre unii, dar trecând nepãsãtori pe lângã ea, pierdeþi
ocazia de a avea ºi un alt punct de vedere asupra vieþii.
Letiþia-Ofelia GHEORGHE
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Rovine
ouã date ºi un singur an. Un
loc neidentificat pânã în
prezent de cãtre istoriografia
româneascã. O victorie urmatã de un
deznodãmânt imprevizibil. Toate la un
loc înseamnã ROVINE - 1395.
Confruntatã cu o primejdie externã de o
gravitate excepþionalã la frontiera sudicã Imperiul otoman supusese întreaga Peninsulã Balcanicã, desfiinþând sau subordonându-ºi state de existenþã secularã ºi manifestând tendinþa de a-ºi continua expansiunea la nord de Dunãre - statalitatea
româneascã a intrat, cãtre sfârºitul secolului
al XIV-lea, într-o epocã de efort politicomilitar de dimensiuni uriaºe, destinat sã
evite ocuparea teritoriului propriu, sã-i
menþinã existenþa de sine stãtãtoare. Acest
efort s-a cristalizat în perioada glorioasei
domnii a lui Mircea cel Bãtrân, (1386-1418)
voievodul Þãrii Româneºti.
Într-o perioadã de peste trei decenii,
oºtirea Þãrii Româneºti, având în frunte pe
marele voievod, ºi-a etalat virtuþile moºtenite de la înaintaºi în numeroase bãtãlii ºi
lupte desfãºurate succesiv pe un teatru de
acþiuni militare care a cuprins o bunã parte
a spaþiului carpato-danubiano-pontic, precum ºi regiuni întinse din Peninsula Balcanicã.
Realizând marele pericol, pe care îl constituia Imperiul otoman, domnul Þãrii
Româneºti a trimis în sprijinul voievodului
Serbiei un corp de oaste. În urma bãtãliei
din vara anului 1388 de la Câmpia Mierlei,
dintre sârbi ºi români pe de-o parte, ºi
otomani, pe de altã parte, cei din urmã vor
reuºi sã iasã învingãtori, iar Serbia va
deveni vasalã a Imperiului otoman. În anul
1390, noul sultan al Imperiului otoman,
Baiazid I-ul, a reluat ofensiva spre linia
Dunãrii. Adoptând o politicã fermã de
cuceriri, sultanul a ordonat lui Firuz Bei,
(un comandant otoman priceput), sã atace
Vidinul. Deºi tentativa s-a soldat cu un eºec,
deoarece Sracimir, (þarul Vidinului) sprijinit
de contingente muntene, s-a opus cu succes,
Beiul otoman a trecut, totuºi, Dunãrea,
jefuind cumplit teritoriul Þãrii Româneºti
din faþa Vidinului. Era prima incursiune
otomanã pe pãmântul românesc de la nord
de Dunãre. Eºicherul politic din sud-estul
Europei s-a modifica radical. Cucerirea
efectivã a Bulgariei (1393) a însemnat, în
special, o agravare extraordinarã a situaþiei
statalitãþii româneºti. Þara Româneascã era
direct ameninþatã. Pentru înlãturarea pericolului, voievodul muntean a trecut la acþiuni ofensive de-a lungul Dunãrii, executând
atacuri asupra cetãþilor ºi garnizoanelor
otomane, în iarna anului 1393/1394. Unul
din rezultatele imediate ale campaniei a fost
redobândirea cetãþii Silistra. Dându-ºi
seama cã, fãrã mãsuri militare energice
împotriva Þãrii Româneºti, dezechilibrul de
forþe provocat de Mircea cel Bãtrân în sudestul Europei, prin succesul militar repurtat
la Sud de Dunãre poate deveni ameninþãtor
pentru înseºi soarta cuceririlor otomane din
Peninsula Balcanicã, Baiazid I-ul, a revenit
de urgenþã în Rumelia abandonând deocamdatã frontul din Asia-Micã considerând
inevitabil un conflict militar de amploare ºi
decisiv cu Domnul Þãrii Românrºti.
În primãvara anului 1394, Baiazid se
afla la Adrianopol ºi organiza o expediþie de
mari proporþii, dispunând mobilizarea
întregului potenþial militar al imperiului,
inclusiv oºtile tuturor vasalilor din Asia ºi
Europa. Era cea mai mare armatã pe care
Imperiul otoman o mobilizase pânã atunci.
Campania otomanã ale cãrei pregãtiri
începuserã încã din primãvara anului 1394
era de asemenea proporþii, încât aceste
pregãtiri nu au putut fi terminate în acel an.
În fruntea unei armate, apreciatã de
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izvoarele istorice, la un
efectiv de circa 40 000
de militari, cãreia fuseserã siliþi sã i se alãture vasalii sârbi ºi
macedoneni, în primãvara anului 1395,
Baiazid, a trecut
Dunãrea pe la Nicopol Turnu ºi a pãtruns apoi
în Þara Româneascã,
þintind spre capitala
þãrii, oraºul Curtea de
Argeº. Apreciind în mod
just raportul de forþe,
Mircea cel Bãtrân ºi-a
dat seama cã angajarea
bãtãliei în câmp deschis
nu avea ºanse de reuºitã.
Dispunea doar de un
efectiv de 10 000 de
militari. De aceea, a ales un loc în vederea
susþinerii bãtãliei, unul care sã nu permitã
otomanilor sã îºi foloseascã superioritatea
numericã. Locul exact unde s-a desfãºurat
confruntarea decisivã româno-otomanã este
dificil de stabilit deoarece indicaþiile
izvoarelor sunt vagi ºi adesea contradictorii.
Tradiþia istoricã târzie a dat ºi un nume
locului batãliei - LA ROVINE, cum se
indicã în “Letopiseþul cantacuzinesc” (în el
localizându-se însã bãtãlia, undeva, pe
malul Ialomiþei), iar majoritatea
letopiseþelor sârbeºti leagã locul bãtãliei de
URVINA (adicã la ºanþuri, râpe sau pe loc
mlãºtinos). Întrucât unele surse otomane se
referã la râul Argeº, iar altele indicã
limpede prezenþa munþilor în preajma locului bãtãliei, luând în considerare ºi itinerariul urmat de Baiazid de la Nicopol - Turnu
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spre capitala Þãrii Româneºti, este de admis
cã bãtãlia s-a desfãºurat în apropiere de
aceasta din urmã, probabil, la cofluenþa
Argeºului cu Vîlsanul (lângã Meriºani, la
circa 15 km nord-vest de oraºul Piteºti).
Nici în privinþa datãrii, istoriografia
româneascã nu s-a putut pronunþa cu certitudine, mult timp, circulând ca datã a confruntãrii româno-otomane ziua de 10
octombrie 1395. Data de 10 octombrie, are
ca temei, doar o atestare, într-o cronicã sârbeascã târzie. Istoriografia recentã a adoptat
ca datã corectã ziua de 17 mai 1395, stabilitã pentru prima oarã, pe bazele unei mãrturii contemporane “Tipiconul lui
Romanov”, de cãtre marele savant B.P.
Haºdeu în anul 1876: “S-a desfãºurat LA
ROVINE, una dintre cele mai crâncene ºi
mai dramatice încleºtãri din istoria militarã
a românilor”.

a 8 octombrie 1878, Bucureºtiul, trãia unul dintre cele mai
deosebite momente ale existenþei sale: primirea triumfalã
a armatei române, participantã la rãzboiul ruso-românoturc, 1877-1878.
Dupã crâncenul rãzboi al Independenþei, prin Decretul 1840, din
29 iulie 1878, se hotãrãºte punerea armatei pe picior de pace la 5
august. Corpurile legiuitoare sunt convocate la 15 septembrie în
ºedinþã extraordinarã. Trupele fiind puse în marº spre garnizoanele
de reºedinþã, unde regimentele vor fi deconcencentrate pe campanii.
Oraºele fac oºtenilor primiri grandioase. Arcuri de triumf, cununi de
flori, ospeþe date de municipalitãþi ºi din contribuþii particulare.
Cadenþa dorobãnþimii, a infanteriei de linie rãsunã apãsat pe caldarâmul oraºelor. Bateriile de artilerie trec huruind, cu þevile
tunurilor împodobite cu cununi de flori. Muzicile militare cântã,
domniºoarele în rochii multicolore primesc saluturile cu sabia,
ofiþerii stau falnic în ºei, vãduvele ºi mamele celor cãzuþi retrãiesc
paroxistic a doua moarte a celor cãzuþi, vãzându-i pe cei întorºi.
Se hotãrãºte ziua de 8 octombrie pentru intrarea triumfalã a trupelor în capitala þãrii. În Bucureºti, primãvara ridicã un arc de triumf grandios la rondul 2 de pe ºoseaua Kiseleff, pe care se aflã
inscripþii purtând numele câmpurilor de luptã din Bulgaria,
având deasupra o statuie care
reprezintã geniul României
înconjurat de arme ºi steaguri. Pe
frontispicii scrie “Apãrãtorilor Independenþei, oraºul Bucureºti”. Pe
dreapta, în faþa Arcului de triumf se aflã loja Doamnei, (prinþesa
Elisabeta), tribunele miniºtrilor, ale corpului diplomatic, ale societãþii Crucea Roºie, Corpurile legiuitoare, ale înaltelor autoritãþi ale
statului ºi Societatea Academicã. La stânga, sunt tribunele tribunalelor, delegaþii judeþelor, autoritãþilor administrative, comerciale, industriaºilor ºi marea tribunã publicã. În faþa tribunilor, la
dreapta, s-au aºezat reprezentanþii studenþilor, ai elevilor liceelor,
gimnaziilor ºi ºcolilor primare, iar la stânga, elevii ºcolilor normale,
elevele azilului ºi ale altor ºcoli secundare ºi primare de fete, îmbrãcate în alb, cu steagurile ºcolilor. Trupele s-au adunat la Bãneasa.
Aici douã divizii (1 ºi 2) sunt în careu, împrejurul unui altar de
câmp, cu 400 de rãniþi la flancul drept ºi cu cele 6 drapele otomane
smulse în luptã. Fiecare e purtat de cãtre un sergent, reprezentânduse fiecare armã. Împrejurul estradei altarului sunt cele 46 de tunuri
luate de la inamic. 21 de salve de artilerie anunþã din zori solemnitatea zilei. Un cer albastru pal se bolteºte peste castanii ºi oþetarii
Bucureºtilor. Soarele de aur vechi, generos ºi cald pune pete de
luminã strãlucitoare pe uniformele þinutei de ceremonie. Fluturã
penele de cocoº de la pãlãriile vânãtorilor, pampoanele infanteriei ºi
cavaleriei smãlþeazã câmpul de la Bãneasa cu roºu viu.
Ora 12. Domnitorul (prinþul Carol), cãlare, cu un stat major
numeros, cu mulþi ofiþeri strãini, ataºaþi militari sau invitaþi, cu
Doamna în trãsurã de mare galã primeºte raportul ministrului de
rãzboi, generalul de divizie Alexandru Cernat care-l întâmpinã cu
statul sãu major. Muzicile cântã marºul de întâmpinare. Cortegiul
trece prin faþa frontului.
Serviciul divin este oficiat de mitropolitul primat ºi arhiereii de
Buzãu, Argeº ºi vicarul mitropoliei. La un semnal de goarnã, cele 43

Folosind cu pricepere avantajul terenului, dând dovadã de dârzenie ºi vitejie, bine
conduºi de cãtre voievodul Þãrii Româneºti,
oºtenii români, au repurtat un mare succes
militar împotriva oºtirii otomane. Din
nefericire, rezultatul acestei victorii nu a
putut fi folosit ulterior. Neputând sã îl
înfrângã pe câmpul de luptã, otomanii cu
sprijin polonez, (având ºi concursul unor
boieri pãmânteni) au reuºit sã aducã la
cârma Þãrii Româneºti ca domn, pe Vlad.
Pe acesta Mircea cel Bãtrân a reuºit sã-l
înlãture abia dupã lupta de la Nicopol.
Bãtãlia de la Rovine a demonstrat lumii
medievale europene cã otomanii pot fi
înfrânþi ºi alungaþi de pe continent. Cu
condiþia ca puterile europene ale timpului sã
se uneascã ºi sã întreprindã o campanie
hotãrâtã împotriva lui Baiazid.

de drapele ale unitãþilor ies din front ºi cei care le-au purtat cu neistovitã bãrbãþie pe câmpul de luptã, se aºeazã în jurul altarului. Hampele lor poartã în lemn sângele atâtor port drapel cãzuþi înainte de a
fi fost înfipte pe parapetele redutelor turceºti.
Dupã serviciul divin, drapelele sunt prezentate Domnitorului,
care le decoreazã cu medalia Crucea “Trecerea Dunãrii - 1877”,
Doamna pune la hampã o cununã de flori. Drapelele trec în front.
Peste câmpul de la Bãneasa plutesc funigei strãlucitori ºi diafani
veniþi din memoria acestor pãmânturi; mãtasea morþilor. Se dã citire
ordinului de zi pe armatã. Doamna pleacã sã-ºi ocupe loja. Domnitorul cu statul sãu major se aºeazã în capul trupelor. Sunt, desigur,
acolo “bravi bãrbaþi”, cu dolmanele pline de fireturi care au fãcut
rãzboiul stând prin minister ºi zãngãnindu-ºi pintenii prin saloane;
ori generali zaharisiþi, reprezentând în armatã rudele din senat, dar
sunt ºi cãpitanul Moise GROZA ºi maiorul Alexandru CANDIANO
- POPESCU ºi generalul MANU ºi alte zeci de ofiþeri care ºi-au
câºtigat dreptul la memoria neamului cu sabia în mânã, demonstrând cã virtuþile care ne fac sã supravieþuim þin, mai puþin de
logoreea parlamentarã ºi, mai mult, de puterea jertfei ºi credinþa
nestrãmutatã în cauza naþionalã. Muzicile interpreteazã marºul
dorobanþilor ºi cãciulile lor trec
legãnându-se simbolic în
uralele nebune ale mulþimii.
Flori. Urale. Pâine ºi sare, discursul primarului, discursul
ministrului de interne care reprezintã delegaþii tuturor judeþelor.
Trupele defileazã prin faþa tribunelor. Domnitorul, tot în fruntea
oºtirii, intrã în oraº, pe Calea Victoriei. Trupele care înfruntaserã
gloanþele ºi schijele sunt acoperite de flori. Este clipa aceea divinã,
când rãzboinicul chinuit de gândul morþii, tãvãlit prin nãmoale, care
a degerat ºi rãbdat de foame, care a urlat la atac învârtind baioneta
sau sabia în carnea vie a inamicului, cu groaza, ura ºi mânia
stãpânindu-i cugetul, îºi reîntâlneºte Patria. Nu patria abstractã,
fornãitã prin discursuri demagogice, ci patria concretã, vie ºi
fremãtãtoare, patria care înseamnã mama, soþia, iubita, surorile,
care-i îneacã într-o mare de flori proaspete. Domnitorul se opreºte în
Piaþa Teatrului, unde primeºte defilarea oºtirii. Dupã defilare se
merge în cortegiu la statuia lui Mihai Viteazul, unde se aºeazã douã
dintre cele trei tunuri capturate la asaltul Griviþei 1.
Evocând momentele înãlþãtoare generate de aceastã memorabilã
zi, scriitorul Alexandru Vlahuþã nota: “Rãrite erau rândurile ºi
steagurile zdrenþuite de gloanþe, dar pe chipurile uscate ºi pline de
praf ale acelor viteji care vãzuserã moartea aºa de aproape, strãlucea
ca o luminã bucuria reîntoarcerii.
Toatã lumea se descoperea cu respect înaintea lor pe strãzile
oraºului, flori li se aruncau din balcoane ºi ochii se umezeau de lacrimi privindu-i, lacrimi de iubire, de recunoºtinþã, de admiraþie. Ei
aduceau cu dânºii, din redutele Griviþei ºi ale Plevnei, cele mai mari
ºi mai scumpe trofee cu care s-a putut vreodatã mândri o armatã victorioasã - Slava neatârnãrii lor”.
Preluate din Radu Theodoru;
Cronica Eroicã; Editura Albatros; Bucureºti 1977.

Bucuria reîntoarcerii

Paginã realizatã de maior Gabriel PÃTRAªCU
patrascu.gabriel@forter.ro
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Se micºoreazã calota arcticã

Suprafaþa acoperitã de gheaþã din zonele de dincolo de Cercul Polar s-a micºorat continuu în
ultimii patru ani.
Oameni de ºtiinþã din Statele Unite spun cã
suprafaþa acoperitã cu gheaþã este cea mai micã din
ultima sutã de ani. Cercetãtorii considerã cã, la baza
acestui fenomen stã încãlzirea globalã sau, cel
puþin, acest fenomen, este implicat. Ei atenþioneazã
cã aceastã scãdere a suprafeþei calotei polare ar
putea fi ºi mai accentuatã în anii urmãtori. “În septembrie 2005 a fost înregistrat un nou record negativ în ceea ce priveste creºterea pãturii de gheaþã
arctice” a declarat Mark Serreze de la National
Snow and Ice Data Centre.

A fost filmat un calmar uriaº

Pentru prima datã, un calmar uriaº a putut fi filmat în mediul natural, informeazã BBC. Performanþa a fost realizatã de doi cercetãtori japonezi,
care au luat imagini ale acestei creaturi gelatinoase,
descoperitã la 900m adâncime.
Tsunemi Kubodera ºi Kyoichi Mori au folosit o
camerã de filmat subacvaticã de mare adâncime,
conectatã prin cablu la un magnetoscop aflat pe
puntea vasului-staþie de cercetare. Sub camera
video au ataºat un fel de nãvod cu o momealã pentru a atrage calmarii. Kubodera ºi Mori au luat peste
550 de imagini cu calmarul uriaº. Imaginile aratã
calmarul întinzându-ºi tentaculele, învãluind cablul
de legãturã ºi înotând în lungul acestuia, încercând
sã iasã din capcanã.
Dupã o orã ºi 13 minute de la capturare, acesta a
reuºit sã facã o breºã în plasã ºi sã scape.

Spanacul poate face burgerii mai sãnãtoºi

Oamenii de ºtiinþã considerã cã, dacã se adaugã
spanac în tocãtura pentru produsele de fast-food,
aceasta poate deveni mai sãnãtoasã, fãrã sã i se
schimbe gustul.
Cercetãtorii de la Newcastle University considerã cã, adãugând un extract de spanac, numit alginate, ar putea creºte cantitatea de fibre din plãcinte,
burgeri ºi prãjituri. Dietele bazate pe fibre includ
alimente precum: pâinea neagrã, fructele ºi
legumele. S-a constatat cã, la cei care au urmat un
astfel de regim, a scãzut incidenþa bolilor. Cercetãtorii considerã cã pot folosi produsul ºi în tratamentul împotriva obezitãþii, deoarce formeazã un “bulgãre” în stomac care dã senzaþia de saþietate.
Alginate este deja folosit pe scarã largã în industria alimentarã ca agent gelificator.

Se schimbã clima pe Marte?

Imagini noi luate de pe Marte sugereazã cã
suprafaþa ei este mai activã decât se credea pânã
acum, ceea ce înseamnã cã planeta ar putea trece
print-o schimbare de climã.
Potrivit BBC, în fotografiile luate de sonda
spaþialã Mars Global Surveyor, lansatã de NASA, se
pot vedea cratere ºi viroage formate recent.
Oamenii de ºtiinþã ai agenþiei spun cã depozite de
dioxid de carbon îngheþat din apropierea polului sud
al planetei se reduc, de trei veri consecutiv. Aceste
fenomene, considerã specialiºtii, sunt semne evidente ale unei schimbãri de climã. Noile vãi, care au
apãrut în aprilie, seamãnã cu pantele unei dune de
nisip. Forme de relief asemãnãtoare au fost
fotografiate în iulie 2002.

NASA se întoarce pe Lunã

NASA doreºte sã îºi retrimitã astronauþii pe
Lunã în 2018, ca parte a planului de lansare a unei
misiuni umane pe Marte.
Agenþia spaþialã doreºte sã îºi stabileascã o bazã
permanentã pe Lunã, ca un avanpost în eventualele
misiuni marþiene. Proiectul, în valoare de 60 miliarde de lire sterline (peste 300 miliarde lei noi,
echivalentul a peste 3.000.000 de miliarde de lei
vechi) reprezintã prima misiune pe Lunã, din 1972,
lansatã de NASA.
Vehiculul Echipajului de Explorare (Crew
Exploration Vehicle – CEV) este proiectat sã poatã
înlocui flota de navete spaþiale existentã, ceea ce
înseamnã cã astronauþii vor cãlãtori înt-o capsulã
care seamãnã cu o versiune mai mare ca a vechii
Apollo, fixatã în vârful unei rachete. Aceasta va
putea sã ducã pe Lunã patru astronauþi sau sã ducã
ºase astronauþi pe Staþia Spaþialã Internaþionalã.
Grupaj realizat de
lt. col. Dragoº Anghelache

Sursa: www.ananova.com
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Pentru a se apãra de unul dintre atacatorii sãi, planta modificatã genetic
obþinutã de cãtre Iris Kappers ºi echipa
sa, nu produce pesticide, aºa cum face
porumbul transgenic Bt. Potrivit celor
publicate în revista “Science”, în
numãrul apãrut la sfârºitul lunii septembrie, planta atrage un inamic al atacatorului sãu, care devoreazã acarianul
erbivor.
Strategia nu a fost inventatã în laborator. Ea a fost observatã pe parcursul
mai mulor ani, la anumite plante, precum caisul de Lima sau cãpºunul. Atunci când sunt atacate de acarieni tetranici
(Tetranycus urticae), aceste plante produc anumiþi compuºi, care atrag prãdã-

torii acestora. Aceºtia sunt tot acarieni,
denumiþi Phytoselius persimilis.
Echipa lui Iris Kappers, biochimistã
la Universitatea Wageningen din Olanda, a introdus la planta-model Arabidopsis thaliana genele care permit
producerea acestor compuºi atractivi.
Din întâmplare, cercetãtorii au indus
producerea unei enzime prezente la
cãpºun în mitocondriile organitelor care
furnizeazã energia celulelor.
Îndatã ce enzima este produsã, planta poate fabrica douã noi substanþe cu
care sã atragã “bodiguarzii” care îi asigurã supravieþuirea. Pentru a verifica
eficacitatea procedeului, sub ghiveciul
unei Arabidopsis s-au aºezat plante normale ºi plante modificate genetic. Acestea din urmã au atras 388 de prãdãtori
faþã de 197, cât au atras celelalte.
Lui Kappers ºi colegilor sãi le mai
rãmâne un mic detaliu de pus la punct:

sã facã în aºa fel încât planta sã nu mai
emitã tot timpul compuºi atractivi,
deoarece riscã sã îºi piardã apãrãtorii.
Cercetãtorii încearcã acum sã identifice
gena care declanºeazã aceastã producþie, în caz de atac.

Gripa: rezistenþa la tratament este în creºtere continuã
Cercetãtorii avertizeazã, în revista medicalã “The versitatea din Hong Kong, interpelat de agenþia de ºtiri
Lancet”, publicatã cu trei sãptãmâni în urmã – citatã de cãtre Reuters, consumul de antivirale a crescut exponenþial în
“Sciences et avenir” – cã rezistenþa virusului gripal la trata- ultimii ani la Hong Kong, unde oamenii erau panicaþi. Acest
mente a crescut rapid în ultimii ani. La nivel global, rata specialist în virusul H5N1 atrage atenþia în privinþa unei
virusului rezistent la douã antivirale, amantadina ºi riman- folosiri abuzive a produsului oseltamivir (Tamiflu), antivitadina, a trecut de la 0,4% la jumãtatea anului ‘90, la 12,3%, ralul stocat la aceastã datã în vederea contracarãrii unei evenîn 2004. Evoluþia este alarmantã, mai ales în Asia. În China, tuale epidemii mondiale de gripã aviarã.
de exemplu, aceastã ratã era inferioarã proporþiei de 10%, în
Altã veste proastã publicatã de revista “The Lancet”: vac2002, dar a ajuns la 58%, în 2003 ºi la 74%, în 2004.
cinurile împotriva gripei nu ar fi foarte eficiente la perFenomenul de rezistenþã a unui virus la moleculele diri- soanele în vârstã. O meta-analizã fãcutã de cãtre echipa lui
jate împotriva sa este foarte bine cunoscut de cãtre virusolo- Tom Jefferson concluzioneazã cã vaccinul reduce cu 28%
gi. De aceea, virusurile gripei sunt supravegheate în perma- riscul de a suferi de sindromul gripal.
nenþã. Faþã de amantadinã
ºi rimantadinã, prescrise
justificatã din plin prin, interesul prezentat de
de aproape treizeci de ani,
datele transmise de sondã de la începutul lui
rezistenþele erau stabile,
2004, precizeazã Agenþia Spaþialã Europeanã
pânã în prezent, spun
(ESA) ºi descoperirile fãcute prin intermediul
cercetãtorii din Atlanta.
lui Mars Express. Acest termen este, de
Dupã examinarea a peste
Sonda europeanã Mars Express a mai asemenea, necesar folosirii lui MARSIS, cele
6.500 de suºe ale virusului câºtigat un an de viaþã marþianã, ceea ce se douã antene radar ale sondei care au fost
H3N2, care revine în traduce prin 23 de luni terestre de orbitare în desfãºurate cu peste un an întârziere.
fiecare sezon de gripã, jurul planetei Roºii. O prelungire a misiunii
Camera de luat vederi (HRSC) a lui Mars
cercetãtorii au observat o
Express a cartografiat cu înaltã rezoluþie 19%
creºtere bruscã manifestatã
din suprafaþa lui Marte , precizeazã ESA, iar
în ultimii ani.
aceastã operaþiune realizatã tridimensional ºi
Epidemiile de gripã
în culori va continua. Prelungirea misiunii va
aviarã – care au afectat
permite noi observaþii ale variaþiilor atmosoamenii, pentru prima
ferice sau a noilor fenomene descoperite de
datã, în 1997, în Hongcãtre sondã, precum luminiscenþele nocturne,
Kong – apoi criza SARS,
ori prima aurorã borealã observatã pe Marte.
au putut favoriza creºterea
Date foarte importante, precum cantitatea de
rezistenþei acestui tip de
metan prezentã pe Marte, fenomenele vulvirusuri. Potrivit migrobiocanice ori glaciare, pot fi, de asemenea, adãulogului Yi Guan, de la Unigate.

Misiune prelungitã
pe Marte

Navigare Web

Jurnale online

Dacã doriþi sã vã creaþi un jurnal
online, care sã conþinã informaþii de
orice tip, de la ºtiri, pânã la confesiuni personale, atunci soluþia o prezintã weblog-ul.
Weblog-ul, cunoscut ca ºi blog, nu
este altceva decât un site public unde
utilizatorii îºi pot posta comentariile,
punctele de vedere, fotografii ºi multe
altele. Informaþiile introduse sunt
automat aranjate cronologic. O traducere a termenului weblog în limba
românã ar putea fi ºi “jurnal web”.
Serviciul blog este oferit de multe
companii, în general, gratuit.
Ceea ce distinge un weblog de o
paginã personalã este faptul cã acesta
conþine intrãri cu comentarii ºi linkuri
spre alte resurse online.
Numele blogurilor sunt formate
dintr-un cuvânt sau mai multe, dar
legate cu “_”, semn care va determina
calea spre ele. De exemplu, dacã
numele blogului este jurnal_web, iar
firma care oferã serviciul are ca nume

Paginã realizatã de
locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE

de domeniu weblog.ro, sau blog.ro
atunci calea cãtre el va fi:
http://www.weblog.ro/jurnal_ web
sau http://jurnal_web.blog.ro.
Pentru a crea un blog, trebuie sã
completaþi formularele care ajutã la
identificarea lui ºi sã alegeþi un format
pentru el.
Weblog-ul a câºtigat popularitate
ºi s-a rãspândit relativ repede datoritã
modului extrem de simplu de creare ºi
administrare. Utilizatorii weblogurilor
nu trebuie sã aibã cunoºtinþe de programare sau cunoºtinþe speciale de
utilizare a reþelei Internet.
Unii analiºti americani apreciazã
cã prezenþa pe Internet vã poate ajuta
în carierã. Astfel, unii angajatori,
înainte de interviu, cautã pe Internet
date despre dumneavoastrã, iar
gãsirea blog-ului sau a site-ului de
prezentare poate crea un avantaj faþã
de ceilalþi competitori.
În þara noastrã, numãrul celor care
ºi-au creat un blog a depãºit 6.000,

anghelache.dragos@forter.ro

potrivit estimãrilor fãcute de analiºtii
spaþiului Internet românesc ºi se apreciazã cã, în câþiva ani, numãrul lor o
sã ajungã la câteva sute de mii.
Blogosfera
sau
totalitatea
weblogurilor a început sã prezinte
interes ºi pentru marile companii. Astfel, celebrul motor de cãutare al
firmei Google oferã un nou produs
(http://blogsearch. google.com/ ) specializat pe cãutarea în interiorul
blogurilor.
Weblog reprezintã o revoluþie în
editarea articolelor pe web, acestea
putând fi realizate gratuit, atât prin email, cât ºi cu telefonul mobil, prin
WAP ºi SMS.
În încheiere, vã ofer câteva adrese
unde vã puteþi crea, în câteva minute,
un weblog:
* http://www.weblog.ro ;
* www.blogger.com ;
* http://spaces.msn.com/;
Locotenent ing. Cãtãlin CÂRSTEA
carstea.catalin@forter.ro
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SHOWBIZZ
Mariah Carey a câºtigat
27.000 de dolari la poker
Mariah Carey a câºtigat 27.000 de dolari la o partidã
de poker în Las Vegas. Diva, în vârstã de 35 de ani, invitatã la petrecerea zilei de naºtere a producãtorului Jermaine Dupri, organizatã la restaurantul Tao al hotelului
Veneþia, a decis sã viziteze un cazino
din apropiere, pentru a-ºi încerca
norocul la poker.
Cântãreaþa, care a câºtigat 27.000
de dolari din doar trei mâini, a declarat
cã nu este o împãtimitã a jocurilor de
noroc ºi totul a þinut de ºansã. “Am
jucat poker doar în copilãrie, cu sora
mea. Cred cã totul s-a datorat rochiþei
mele decoltate, care a distras atenþia barbaþilor din jur”.
Mariah Carey, nãscutã în New York, a fost declaratã
cea mai bunã cântãreaþã a anilor ‘90, conform tabloidului
Billboard. În cadrul ceremoniei World Music Awards,
Mariah a fost desemnatã cea mai bine vândutã artistã a
anilor ‘90 ºi declaratã cea mai bine vândutã artistã pop a
tuturor timpurilor, în anul 2000.

Jennifer Lopez
ºi-a
a concediat managerul!
Actriþa ºi cântãreaþa Jennifer Lopez a dezvãluit cã
ºi-a concediat unul din manageri, pentru simplul motiv cã
acesta încercã în permanenþã sã o convingã sã facã eforturi pentru a avea o siluetã ca cea a actriþei Heather Locklear.
Lopez, în vârstã de 36
de ani, este foarte mândrã
de formele ei voluptoase ºi
crede cã are o siluetã care
nu mai trebuie ajustatã în
nici un fel. Mai mult! Nici
mãcar nu vrea sã dea un
gram jos, dar sã mai fie
asemanatã cu starul din
Melrose Place!
Jennifer a mai adãugat: “De la început, de când am
intrat pe piaþa muzicalã ºi am fãcut câteva filme, mi-am
dorit sã fiu originalã. Îmi plãcea corpul meu ºi nu-mi
doream sã fiu slabã ca toate vedetele de la Hollywood!”

Christina Aguilera este
fericitã pentru Britney Spears
Cântãreaþa de muzicã pop Christina Aguilera a
declarat cã s-a bucurat foarte mult când a aflat cã rivala
sa, Britney Spears, a nãscut un bãieþel.
Aguilera, în vârstã de 25 de ani, care pe vremuri
cânta împreuna cu Britney la emisiunea pentru copii The
Mickey Mouse Club, a mãrturisit cã nu a dat foarte multã
importanþã perioadei în care Spears a fost însãrcinatã, dar
cã s-a bucurat pentru ea când a
aflat cã a adus pe lume un
bãieþel. “Eram în camera mea
când am aflat ºtirea ºi trebuie sã
recunosc cã am fost destul de
surprinsã. Nu am dat o foarte
mare importanþã perioadei în
care Spears a fost însãrcinatã ºi
poate cã din aceastã cauzã am
fost ºocatã de veste. Wow, chiar are un copil! E o nebunie! Sunt foarte emoþionatã ºi fericitã pentru ea!”
Christina este faimoasã pentru vocea sa extraordinarã
dar ºi pentru modul nonconformist de a se îmbrãca. A
fost de multe ori comparatã cu Mariah Carey ºi Whitney
Huston, fiind una dintre cele mai promiþãtoare artiste ale
generaþiei ei.

Loredana în studio
cu Ministry of Sound
De la “Steaua fãrã nume”, la Acasã TV, cariera
Loredanei Groza a fost marcatã de succese muzicale
deosebite ºi de colaborãri inspirate.
Doamna Boncea s-a hotãrât de curând sã facã încã un
pas spre recunoaºterea internaþionalã, lãsând în urmã
competiþiile de tip Eurovision. Loredana a plecat la Londra, unde a lucrat alãturi de doi dintre DJ-ii uneia dintre
cele mai cunoscute compilaþii din lume, Ministry of
Sound (Nigel Champion ºi Andrew Loveday).
Vedeta a luat apoi calea New York-ului, unde a înregistrat încã douã piese în studioul lui Dru Klein, hip-hopper de origine românã.
Între timp, vedeta a mai fãcut o escalã muzicalã în
Miami, la studioul celebrului producãtor Scott Storch,
cãruia îi sunt recunoscãtori în carierã Eminem, Christina
Aguilera, Ricky Martin, 50 Cent ºi Beyonce. (C. F.)
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Nu împuºcaþi mesagerul!...
Tomb Raider: The Legend

De data aceasta, producãtorii au priceput
cã Lara nu meritã trimisã tocmai în Italia ºi
cã mare parte din game-appeal-ul ei stã
taman în locaþii antice ºi parfumate cu puþin
mister. Noul traseu turistic trece prin

Bolivia, Peru, Rusia, Africa de Vest, plus o
scurtã escapadã pe meleaguri himalayene,
dacã producãtorii se vor dovedi zgârciþi ºi nu
vor mai adãuga ºi alte puncte de atracþie. În
total, ei au promis 9 niveluri gigantice.
Partea fainã este cã vor dispãrea acele mici
ecrane enervante cu “loading”. În orice caz,
binele a fost deja fãcut ºi nu vom mai avea
de-a face cu “plãcuþele” cadre citadine,
potrivite în spiritul seriei precum ananasul în
perete. Tomb Raider revine la cotrobãit
morminte strãvechi, descurcat capcane
meticuloase, ucis inamici stresanþi ºi rezolvat puzzle-uri interesante. De fapt, puzzleurile sunt un element de mândrie în panoplia
Legendei de faþã. Producãtorii au renunþat la
simplele ºi prãfuitele porþiuni de “mutã

bolovanul ºi trage switch-ul în poziþia
potrivitã” ºi vor pune accent pe creativitatea
jucãtorului ºi fizica lui Newton. De exemplu,
o moarã de apã cu roata blocatã abia aºteaptã mângâierea subtilã a unei coloane.
Coloana în cauzã poate fi trimisã la podea
prin împuºcare, poate fi împinsã sau “poate
fi lasatã în pace!” Mai sunt ºi alte coloane în
încãpere, iar roata mai sus menþionatã nu trebuie sã porneascã într-o anumitã direcþie.
Totul depinde de afinitãþile voastre politice,
fie de dreapta, fie de stânga. ªi acum, un mic
mesaj de la sponsorul nostru: “Nu-i aºa c-aþi
prins ideea? Spãlaþi Lara cu Nivea!”

The Shadow Of Aten

Silicon Garage Arts ameninþã cã vor
dezlãnþui cumplit 3D Action/Adventure multiplatform asupra noastrã, numit The Shadow Of Aten. Acþiunea ne va trimite înapoi
în Egiptul
anilor ‘30,
unde Allan
Scott (aventurierul
enigmatic de
serviciu) va
descurca
mistere, va
gãsi comori,
va înfrunta pericole ºi va cântãri filosofic
jumãtaþile de adevãr pe care i le va servi

25 DE SEMNE CARE ARATÃ
CÃ AI ÎMBÃTRÂNIT
1. Plantele de acasã trãiesc...ºi nu
poþi fuma nici una dintre ele.
2. Sã faci dragoste într-un pat cu
mai mult de o persoanã este ieºit din
discuþie.
3. Ai mai multã mâncare, decât bere
în frigider.
4. 6:00 AM este ora la care te
trezeºti, nu la care te culci.
5. Îþi auzi cântecul favorit în lift.
6. Te uiþi la “Vremea”.
7. Prietenii tãi se cãsãtoresc ºi
divorþeazã, în loc sã se “combine” ºi
“dezbine”.
8. Treci de la 130 de zile de vacanþã
la 14.
9. Blugii ºi tricourile nu mai
înseamnã îmbrãcãminte.
10. Tu eºti acela care sunã la poliþie
din cauza copiilor gãlãgioºi din uºa
vecinã ce nu vor sã dea mai încet muzica.
11. Rudele mai în vârstã se simt
confortabil, spunând glume deochiate
în preajma ta.
12. Nu mai ºtii la ce orã se închide
MAX-ul.
13. În loc sã povesteºti ce nebunii
ai fãcut ieri, povesteºti nebuniile din
copilãrie.
14. Îþi hrãneºti cãþelul cu mâncare
PRICEPUT

BREBENEI

MAGISTRAÞI

NÃVALNIC

dieteticã, în loc de rãmãºite de la burgeri.
15. Dormitul pe canapea îþi creeazã
dureri de spate.
16. Dormi si în intervalul dintre
dimineaþã ºi 6:PM!
17. Cina ºi filmul reprezintã o
întreagã întâlnire în loc de a fi una dintre ele.
18. Dacã mãnânci un coº de aripi
de pui la 3:AM, mai rãu îþi stricã stomacul decât sã îl calmeze.
19. Te duci la farmacie pentru
ibuprofen ºi antacid, nu pentru prezervative ºi teste de sarcinã.
20. O sticlã de 100.000 lei (10 lei
grei) de vin, nu mai reprezintã un vin
bun.
21. Chiar mãnânci mâncare de mic
dejun la ora micului dejun.
22. “Nu mai pot sã beau la fel ca
înainte” înlocuieºte “Nu o sã mai beau
niciodatã la fel de mult.”
23. 90% din timpul petrecut în faþa
unui calculator este pentru muncã.
24. Bei acasã pentru a economisi
banii înainte de a merge într-un bar.
25. Citeºti aceastã întreagã listã
cãutând disperat un semn care nu þi se
aplicã ºi nu gãseºti nici mãcar unul
pentru a-þi salva tinereþea! (C.F.)

MÃMICÃ
(dim.)

ARE MOARÃ

CALCUL!

BOLÞI

A ADUNA

A CADENÞA

NELÃMURIT
STIMULAÞI

LEGUME
FIERTE

GURÃ DE
FOC

ACIDE
UNU BIS!

ACUZE!

FIZIONOMIE

A SUFLA LIN

PARTER

CURSE!

A ªEDEA

MÃSURI DE
SUPRAFAÞÃ

EDIÞIE (abr.)

RANG

ORIZONT

MÃIESTRIE

SÃNÃTOS

Noul Halo vine cu french fries

A început sã þopãie comunicatul de presã
care spune cã “Microsoft ºi In-Fusio promit
un nou Halo”. Vedeþi voi, comunicatele astea
au puþinã minte ºi uitã detaliile. Detalii care
sunã cam aºa: In-Fusio este o firmã francezã
specializatã în jocuri pentru telefoanele
mobile. Iar Halo nu marcheazã o schimbare
de opticã, ci urmeazã sã fie postat pe toate
dispozitivele þârâitoare. Mai mult, afacerea
dintre Microsoft ºi francezi le dã acestora
din urmã dreptul de a umple piaþa ºi cu
sonerii Halo, plus alte derivate bune de
împopoþonat mobilul.
ªi ca sã termin stirea în mod optimist,
adaug cã ºi licenþele Zoo Tycoon 2 si Age of
Empires II sunt tot în tolba urmaºilor lui Tartarin. Allah sã le aibã în pazã! (C.F.)

Verificaþi-vv ã
cunoºtinþele !
1. Care a fost înãlþimea Colosului din Rhodos?
2. Ce sculptor celebru al Greciei antice a ridicat Statuia lui Zeus?
3. Cine este inventatorul elicei de vapor?
4. Când a avut loc primul campionat naþional de fotbal?
5. Privighetoarea, primadona crângurilor noastre, are
un concurent care poate produce cântece mult mai bogate
în tonalitate, deºi, evident, mai puþin realizate din punct
de vedere artistic. ªtiþi care este acest concurent?
6. Cine a spus: „Lucrul cel mai important nu este
numãrul de idei adunate în mintea ta, ci legãtura care le
uneºte”?
Rãspunsurile testului din nr.18 (182)
1. Cea mai îngustã strâmtoare maritimã intercontinentalã este Bosforul care uneºte Marea Neagrã cu
Marea Marmara. Ea are o lungime de cca. 30 km ºi o
lãþime de 660-3.300 m, separând Europa de Asia, respectiv Peninsula Balcanicã de Asia Micã.
2. Gigantica lucrare (Colosul din Rhodos) a fost
încredinþatã sculptorului Chares din Lindos, discipolul
preferat al lui Lisip, sculptorul „oficial” al lui Alexandru
Macedon. Folosind metalul rezultat din topirea maºinilor
de rãzboi pãrãsite de Demetrios; Chares a înãlþat, în 12
ani, între 292 ºi 280 î.Ch., celebra statuie din bronz.
Potrivit unor scriitori antici, realizarea a costat 300 de
talanþi – o uriaºã avere!
3. „Ciocârlia” era menþionatã la punctul 11 al programului recepþiei Expoziþiei Internaþionale de la Paris, din
1889, sub titlul „L’alonette et le berger” (Ciocârlia ºi
ciobanul).
4. În 1905 lua fiinþã, în Bucureºti, prima echipã de
fotbal „Olimpia”. Termenul de echipã a fost introdus mai
târziu. Echipa se numea pe atunci „adunãturã”.
5. Pescãruºul încearcã adesea sã imite zgomotul
macaralelor portuare.
6. N. IORAGA, Cugetãri, 45.
Selecþie realizatã de locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

A OCOLI
OAMENII DIN
FAÞÃ!

conºtiicios scenariul. Intriga jocului
porneºte de la cultul zeului Aten, primul cult
monoteist din istoria omenirii. Nu ºtiu ce
efect va avea cultul respectiv asupra eroului,
dar ºtiu cã bietul Akhenaton (faraon responsabil pentru cultul în cauzã) a fost ras la propriu din aproape toate inscripþiile perioadei.
Aºa cã, mult noroc, Scott!
Nu împuscaþi mesagerul: Sunã interesant? Well, va continua sã sune la fel pânã la
sfârºitul lui 2007, când este programatã
lansarea. Asta dacã nu intervin alte amânãri
sau vreun antic blestem al faraonilor.

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT
M, V, S, F, C, ZAHARICALE, TOTALITAR,
CETÃÞENESC, MAªINAÞIE, BAR, UT, A, T,
TAINIC, AA, VITRIOLANT, COM, SANTO,
SÃRACII, IR.
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Palatul Cercului Militar Naþional

Oferta de programe
culturale pentru
2005 - 2006
Palatul Cercului Militar Naþional menþine tradiþia serilor culturale de joi, anul acesta aducând ºi unele modificãri. Ca ºi pânã acum, programele încep la orele 17:15.
Au acces personalul militar ºi civil cu membrii de familie, cadrele militare în rezervã ºi în retragere, veteranii de
rãzboi, studenþii ºi elevii militari. Seratele gãzduite de
Palatul Cercului Militar Naþional au la bazã programe
alternative, care cuprind: conferinþe, videoproiecþii, filme
documentare, expoziþii, prezentãri ºi lansãri de carte ºi
filme artistice. Oferta de programe este structuratã pe
patru secþiuni: culturã europeanã, sãrbãtori ºi ceremonialuri militare, educaþie religioasã ºi, o noutate, familii
celebre bucureºtene.
Culturi ºi civilizaþii. Itinerare culturale europene.
Conferenþiar Victor SIMION, istoric de artã.
6 octombrie 2005: Viena, emblemã pe harta culturalã a Europei
3 noiembrie 2005: Bruxelles, capitala politicã a Uniunii Europene.
8 decembrie 2005: Prin Paris, pe urmele capodoperelor europene.
5 ianuarie 2006: Geneva, oraº al Europei naþiunilor.
2 februarie 2006: La Strassbourg, despre Carta drepturilor omului.
2 martie 2006: La izvoarele civilizaþiei europene:
Roma, oraºul muzeu.
6 aprilie 2006: Madridul, punte între culturi ºi civilizaþii.
4 mai 2006: Românii, pe harta culturalã a lumii.
Nevoia de credinþã a omului contemporan. Cuvânt
duhovnicesc.
Conferenþiar: preot Niculae CONSTANTIN.
13 octombrie 2005: Moartea ºi nemurirea sufletului.
10 noiembrie 2005: Paradoxul în ortodoxie.
15 decembrie 2005: Mesia.
12 ianuarie 2006: Visul ºi vedenia.
9 februarie 2006: Pãcatul din rostire.
9 martie 2006: Sacrul în viaþa umanã.
13 aprilie 2006: Purtarea crucii celuilalt.
11 mai 2006: Marii duhovnici: maeºtri ai iubirii.
Sãrbãtori ºi ceremonialuri militare.
Conferenþiar: colonel dr. Petre OTU.
20 octombrie 2005: Ziua Armatei (25 Octombrie).
17 noiembrie 2005: Patronul spitritual al unitãþii.
22 decembrie 2005: Sãrbãtorile creºtine ale Crãciunului ºi ale Anului Nou în tradiþia ostãºeascã.
19 ianuarie 2006: Legãmântul de credinþã (Jurãmântul de credinþã).
16 februarie 2006: Zilele categoriilor de forþe, ale
armelor ºi serviciilor.
16 martie 2006: Drapelul ºi Imnul – douã simboluri
identitare.
20 aprilie 2006: Sub auspiciile viitorului – Ziua
Europei, Ziua NATO.
18 mai 2006: Ziua Eroilor – elogiu jertfei supreme.
Familii celebre bucureºtene. Familia Minovici.
Curs de istorie, conferenþiazã dr. Adrian MAJURU,
istoric.
27 octombrie 2005: Originile familiei Minovici.
24 noiembrie 2005: Personalitatea lui Mina Minovici.
29 decembrie 2005: Personalitatea lui ªtefan
Minovici.
26 ianuarie 2006: Istoria institutului Naþional de
Medicinã Legalã “Mina Minovici”.
23 februarie 2006: Istoria Societãþii de “salvare” ºi a
primului spital de urgenþã.
27 aprilie 2006: Istoria Muzeului de Artã Naþionalã
“Doctor Nicolae Minovici”.
25 mai 2006: Personalitatea inginerului Dumitru-Furnicã Minovici. (D.A.)

Preselecþie

Curierul

INTERACTIV

ARMATEI
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Renovare la Batalionul 2 Infanterie “Cãlugãreni”
Începute cu aproape zece ani în urmã ºi tergiversate din
cauza lipsei cronice de fonduri, lucrãrile de reabilitare ale
cazãrmii Batalionului 2 Infanterie “Cãlugãreni” au început sã
prindã contur. Astfel, la revenirea din misiune, militarii din
batalionul bucureºtean au avut plãcuta surprizã sã gãseascã o
salã de festivitãþi complet renovatã ºi un comandament de unitate ridicat la standard NATO. La acestea se adaugã o serie de
lucrãri în antreprizã pentru reabiliatarea altor spaþii, unele dintre ele în curs de finalizare.
“Vreau sã pun în evidenþã, mai întâi, pavilionul comandament” sublinia locotenent-colonelul Manole VÂRVEA, ºeful
compartimentului Domenii ºi Infrastructuri din comandamentul Corpului 1 Armatã Teritorial. “Practic, în momentul de
faþã, clãdirea este finisatã din toate punctele de vedere, fiind
executate o serie de lucrãri de modernizare: tavane false, amenajãri de grupuri sanitare cu toate utilitãþile moderne,
zugrãveli în vinarom, tâmplãrie de PVC. A mai rãmas un singur lucru de realizat: sã asigurãm mobilier; pentru cã, la
condiþiile create, se preteazã un mobilier de tip nou.”
În ceea ce priveºte sala de festivitãþi, cu o capacitate de
120 de locuri, domnul locotenent-colonel VÂRVEA preciza
cã are caracter multifuncþional (salã de festivitãþi, de briefing,
de prezentãri, conferinþe de presã) la standard NATO, potrivit
unei unitãþi care face parte dintr-o astfel de structurã.

“Urmeazã ca anul viitor sã includem în Programul de achiziþii
al Centrului 21 Întreþinere Reparaþii Curente ºi Exploatare
Cazãrmi (C. 21 ÎRCEC) sistemul de jaluzele verticale. Atunci comandamentul va fi, în sfârºit, la nivelul cerinþelor
actuale” ºi, am spune noi, normale.
Lucrãrile în antreprizã se executã prin grija C. 21 ÎRCEC
– structura de specialitate de bazã de execuþie a Corpului 1
Armatã Teritorial – ºi constau în amenajãri interioare ºi exterioare la infirmerie ºi la centrala termicã. “Aceste lucrãri, preciza locotenent-colonelul VÂRVEA, vizeazã refacerea
acoperiºului, placarea cu gresie ºi cu faianþã, zugrãveli, vopsitorii. La centrala termicã executãm reparaþii la un cazan
PAL-18, cu care vom realiza încãlzirea în clãdirile din
cazarmã. Va fi pus în funcþiune pânã la începerea perioadei
reci”.
“Aceasta este, pentru noi, o împlinire a muncii depuse de
ofiþerii constructori, de salariaþii civili: tâmplari, zugravi, vopsitori, care au contribuit la realizarea acestor lucrãri” încheia
domnul locotenent-colonel. Toate acestea, completa dumnealui, în condiþiile vitrege ale personalului redus numeric, ale
lipsei cronice de fonduri ºi materiale ºi a cerinþelor tot mai
ridicate pentru cã, vorba românului “Obrazul subþire (din
NATO) cu cheltuialã (de la buget) se þine”. (D.A.)

Detaºamentul ALTEEA

Se schimbã garda în Bosnia

Vineri,
30
septembrie,
s-a
desfãºurat, pe platoul din faþa Batalionului 300 Deservire, ceremonialul
militar prilejuit de plecarea în misiune a
unui nou contingent de poliþiºti militari
pentru Bosnia-Herþegovina.
Detaºamentul are valoarea unui pluton (23 de militari), mai mult de trei
sferturi dintre ei având experienþa a cel
puþin unei misiuni internaþionale;, mulþi
dintre aceºtia, chiar sub comanda actualului comandant de pluton, cãpitanul
Florin VLAD. Potrivit acestuia, subunitatea va acþiona în cadrul unitãþii de
poliþie integratã, aflatã sub comandã
italianã, îndeplinind misiuni de patrulare, de pazã a campului, ºi de culegere
de informaþii în zona de responsabilitate
care se întinde în Bosnia-Herþegovina ºi
Kosovo.
Plutonierul major Valeriu BOATÃ
este comandant de grupã ºi este ultima
promoþie (1993) de cercetaºi prin
paraºutare în dispozitivul inamicului.
Este la a patra misiune externã (Angola
1996, Albania 1997, 2003 BosniaHerþegovina), fiind astfel unul dintre

veteranii plutonului. “Când am absolvit
ºcoala militarã nici nu visam cã o sã
ajung sã plec într-un teatru de operaþii.
Acum, problema se pune deja altfel ºi
mã bucur cã am posibilitatea sã pun în
aplicare cunoºtinþele acumulate în timpul ºcolii, la care se adaugã ºi experieþa
acumulatã în misiunile anterioare”.
Unul dintre “boboci” este plutonierul adjutant Stericã CHIRICUÞÃ
care, la 48 de ani, pleacã în prima misiune internaþionalã. Dumnealui a fost
mai rezervat în declaraþii însã soþia,
doamna Anca CHIRICUÞÃ, spunea cã
familia nu s-a opus deciziei dumnealui
de a pleca în misiune ba, mai mult, copiii – oameni la treizeci de ani, cu familie
ºi copii la rândul lor – “i-au admirat
curajul ºi chiar l-au susþinut. De fapt, el
întotdeauna a avut curajul de a-ºi asuma
unele acþiuni în faþa cãrora alþii ezitã”.
Caporalul Liviu CÃIÞÃ este pistolar
ºi pleacã pentru prima datã în misiune
peste graniþele þãrii. “Din cele patru luni
de instrucþie sub îndrumarea domnului
cãpitan VLAD cred cã am ajuns la
nivelul necesar de pregãtire pentru a

face faþã cerinþelor din Bosnia-Herþegovina. Chiar dacã sunt la prima misiune, nu mã tem ºi nu cred cã vor fi probleme”.
Înainte de plecarea în misiune plutonul a executat o perioadã de pregãtire
de patru luni, care s-a desfãºurat la
Piteºti, Turda ºi în cazarma Batalionului
300 Deservire.
Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

“O tezã de excepþie!”
În Aula Magna a Academiei Tehnice Militare, vineri, 7 octombrie 2005, începând cu ora 15.00
(dupã o întârziere de un ceas), colonelul inginer Florin PREDA a susþinut, public, teza de doctorat,
structuratã pe 8 capitole, cu tema “Contribuþii la optimizarea parametrilor constructivi ºi funcþionali
ai sistemelor de evacuare la motoarele cu ardere internã”.
O temã banalã, la prima vedere, dar când afli câte calcule de analizã matematicã ºi câte formule de
mecanica fluidelor s-au aplicat experimentelor ºtiinþifice derulate de-a lungul celor 4 ani de studiu ºi
verificãri, ajungi la concluzia cã nu cunoaºtem mai nimic despre fenomenele care au loc în arhicunoscuta tobã de eºapament.
Comisia care a acordat titlul ºtiinþific de doctor în ºtiinþe inginereºti a fost formatã din: general de
flotilã aerianã profesor universitar dr. ing. Jan GAVRILÃ, comandantul Academiei Tehnice Militare;
contraamiralul de flotilã aerianã profesor universitar dr. ing. Dan Ioan IONESCU; profesor universitar dr. ing. Constantin BRÃTIANU;
profesor universitar dr. ing. Gheorghe Alexandru RADU ºi colonel profesor universitar dr. ing. Vasile NÃSTÃSESCU.
Profesorul universitar dr. ing. Gheorghe Alexandru RADU de la Universitatea din Braºov, spunea în referatul sãu: “aceastã tezã
este a doua sau a treia care abordeazã acest domeniu în ultimii 20 de ani” cu “un conþinut profund ºi bogat” ºi “contribuie la creºterea
performanþelor energetice ale motorului, la diminuarea efectelor poluante sonore ºi creºterea puterii specifice odatã cu reducerea consumului”. Tot profesorul RADU adãuga cã: “O parte din capitolele tezei au fost prezentate, deja public, ºi în unele sesiuni ºtiinþifice
internaþionale”. Colonelul profesor universitar dr. ing. Vasile NÃSTÃSESCU afirma cã: ”teza prezentatã este una de excepþie ºi
rezolvã o parte a acestei probleme complexe ( evacuarea gazelor n.r.) ºi insuficient tratatã”.
Cdt. ATM gl. fl. aer. prof. univ. dr. ing. Jan GAVRILÃ, înainte de a propune acordarea titlurilui ºtiinþific de doctor, a þinut sã precizeze cã teza prezentatã “a fost analizatã de cãtre 27 de specialiºti ºi a fost apreciatã pentru modul
în care încearcã sã rezolve o parte din problemele domeniului”.
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

Ansamblul de copii “Andantino”

Palatul Cercului Militar Naþional anunþã, printr-un comunicat, cã organizeazã concurs
de preselecþie pentru completarea ansamblului de copii “Andantino”, ce se va desfãºura
în sala de spectacole a instituþiei din bulevardul Constantin Mile nr. 1.
Concursul se desfãºoarã în perioada 24 septembrie – 26 octombrie 2005 în zilele de
marþi, miercuri ºi vineri, între orele 16:00-19:00 iar sâmbãta de la 10:00-14:00. Probele de
preselecþie pentru grup vocal ºi teatru muzical sunt: dicþie, auz muzical ºi auz ritmic, candidaþii trebuind sã prezinte un cântec ºi o poezie la alegere. Prentru trupa de minimajorete,
concurentele vor prezenta un scurt dans la alegere (C.D. sau casetã audio). Pentru concurenþii admiºi, taxa lunarã este de 60 lei (600.000 lei vechi). Relaþii suplimentare pot fi
obþinute la telefon 021-411 00 87 sau 0722-433 832 între orele 20:00-22:00 la doamna
Mihael MATEI.
Ansamblul artistic de copii “Andantino”, se precizeazã în comunicat, are în componenþa sa copii cu vârste cuprinse între 6 ºi 12 ani. A fost înfiinþat în anul 2001 ºi a adunat,
pânã la aceastã datã, trei premii întâi ºi douã premii doi, la festivaluri de teatru ºi muzicã
uºoarã pentru copii. Ansamblul “Andantino” a apãrut ºi pe micile ecrane, la emisiunea lui
Teo TRANDAFIR, “Dãruieºti ºi câºtigi” (PRO TV), “Din dragoste” (Antena 1) ºi în alte
emisiuni televizate de posturile: TVR1, TVR2, ETNO TV, TVRM.
Ca urmare a rezultatelor foarte bune obþinute, “Andantino” a susþinut spectacole în
ºapte þãri: Bulgaria, Grecia, Turcia, Ungaria, Austria, Italia, San Marino.

Brigada 1 Logisticã

Pregãtiri pentru Ziua Armatei

În întâmpinarea zilei de 25 Octombrie,
Brigada 1 Logisiticã, împreunã cu Cercul Militar Ploieºti, pregãteºte o serie de activitãþi
care au menirea de a reaminti ploieºtenilor
însemnnãtatea acestei date pentru conºtiinþa
naþiei române.
În plan sportiv, marea unitate vine cu un
element specific, constând în participarea la
concursul naþional de radioamatorism “Cupa
25 Octombrie”, ce se va desfãºura în data de 16
a lunii, care se adaugã celor de ºah, fotbal ºi
atletism. Activitãþile culturale vor începe pe
data de 17, cu vernisajul expoziþiei de carte
“Armata oglinditã în literatura românã”, gazdã
fiind Cercul Militar Ploieºti, ºi vor continua cu

o masã rotundã în data de 19, un itinerar istoric,
pe 21 octombrie, ce îºi propune sã scoatã în
evidenþã “Faptele de luptã, de glorie ºi biruinþã
sãvârºite la ceas de cumpãnã pentru fiinþa
naþionalã de cãtre militari din garnizoana
Ploieºti”, urmat de un spectacol dedicat Zilei
Armatei, susþinut de formaþiile Cercului Militar, ce va fi transmis de postul de televizuine
local “Alpha”.
Simpozionul cu tema “25 octombrie – Ziua
Armatei României” din data de 24 ºi ceremonialul organizat de Garnizoana Ploieºti la data de
25 ale lunii vor încheia o sãptãmânã plinã de
activitãþi culturale ºi sportive.

Maior Vasile RUSU

