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ARMATEI

Sunt puþini cei care nu privesc cu uimire
amestecatã cu respect, uneori cu teamã, spre cei
care sunt stãpâni ai vãzduhului ºi ai pãmântului
pentru câteva clipe, spre cavalerii cerului albastru –
paraºutiºtii. Mai aproape de soare, ca nimeni alþii,
mai aproape de cer ºi scãldaþi în azuriul lui, cei care
îºi cautã izbãvirea ºi înãlþarea cu fiecare salt executat, vor duce mai departe spiritul de învingãtor.
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Dispunând de o mare putere de foc, de bãtaie ºi precizie, de o capacitate ridicatã de a executa manevra de foc ºi material, de posibilitatea de a
deschide focul oportun ºi prin surprindere, în orice condiþii de timp ºi de
stare a vremii, sistemul LAROM, prin modernizãrile aduse, poate fi considerat vârful de lance al artileriei române. Cu toate perfecþionãrile aduse, calculatoare, staþii cu salt de frecvenþã, bãtaie variind între 25 ºi 40 km,
LAROM-ul poate sã nu însemne nimic fãrã cei care îl deservesc, adicã, servanþii din compunerea instalaþiei. Nu sunt mulþi, doar patru. Fiecare este
pregãtit sã îndeplineascã câte douã funcþii. Cu toþii, depind unii de ceilalþi,
iar spiritul de echipã este foarte dezvoltat. Deviza, “unul pentru toþi, toþi pentru unul”, la o echipã ce deserveºte o instalaþie LAROM, nu înseamnã vorbe
de duh sau de încurajare. Este literã de lege pe care o respectã cu sfinþenie.

DIN LUMEA MILITARÃ
Arma antiblindate AT4
Forþele Terestre Franceze au început
înlocuirea progresivã a armei antitanc LRAC
de calibru 89 mm, cu AT4 de calibru 84 mm.
Aceasta va echipa secþiile de luptã de infanterie, fiind o armã complementarã celei antitanc cu bãtaie scurtã ERYX.
AT4 se foloseºte pentru lupta împotriva tancurilor cu blindaj reactiv, a
vehiculelor pe roþi uºor blindate ºi distrugerea lucrãrilor de fortificaþie, de la
micã distanþã, fiind conceputã ºi preîncãrcatã pentru o singurã loviturã.

UNIVERS SPIRITUAL
Irakul,
o nouã provocare
Operaþiunile militare desfãºurate de armata românã în teatrele de operaþii
din Irak ºi Afganistan, sunt readuse, sub diferite forme, în atenþia opiniei publice. De aceastã datã, operaþiunea “Antica Babilonia”, desfãºuratã în anul
2004, în Irak, revine în prim-plan sub forma unei expoziþii de fotografie:
“Irakul - o altã provocare”, aparþinând locotenentului Cristian CÃNUCI,
ofiþer în cadrul Batalionului 26 Infanterie “Scorpionii roºii”.
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Incertitudine
în privinþa rolului pãsãrilor
migratoare

Galaþi - Batalionul 300 Infanterie “Sfântul Andrei”

Î n c r e d e r e a î n o mu l d e l â n g ã t i n e
În documentarea din garnizoana
Galaþi, din luna precedentã, am trecut ºi prin cazarma Batalionului 300
Infanterie, batalion care s-a întors în
varã din Afganistan. Am stat doar
câteva ore, dar am simþit cã acei
oameni înþeleg ºi apreciazã eforturile ziariºtilor de la „Curierul
armatei” ºi cã au fost foarte bucuroºi
pentru scurta vizitã fãcutã.
“Batalionul 300 Infanterie
„Sfântul Andrei” a executat o misiune de impunere a pãcii, în teatrul
de operaþii din Afganistan, în perioada ianuarie-iulie 2005”, afirmã
comandantul acestei unitãþi, locotenent-colonelul Adrian SOCI.
Misiunea a fost precedatã de o
perioadã de pregãtire de 3 luni, aici

în Galaþi ºi la Soveja, în tabãrã. Principalele teme de pregãtire au avut ca
obiectiv însuºirea procedurilor de
operare standard, pe care le-am
obþinut de la detaºamentele care au
fost în misiune înaintea noastrã. Procedurile s-au exersat, separat, pentru
fiecare misiune executatã, apoi, în
teatrul de operaþii.

Perioada de pregãtire a fost
completatã cu un exerciþiu de instruire prin simulare, organizat pentru
prima datã de componenta mobilã a
Centrului de Instruire prin Simulare,
care s-a deplasat de la Bucureºti, la
Galaþi cu toatã tehnica de simulare.
Exerciþiul a contat foarte mult în
desãvârºirea instruirii personalului,
în principal, a comandanþilor de plutoane ºi de grupe, dar ºi a statului
major, ca echipã de lucru.
Tragerile cu toate categoriile de
armament au fost, de asemenea, o
etapã importantã în acest program
de pregãtire. Specifice unitãþii, au
fost cele douã sãptãmâni de tabãrã,
de aici, de lângã cazarmã.
(pagina 6)

SIMEX 2005

ULTIMUL ANTRENAMENT,
ÎNAINTEA PLECÃRII

Începând cu a doua decadã a lunii
decembrie 2005, Batalionul 341
Infanterie, de la Topraisar, comandat
de cãtre locotenent-colonel dr. Vasile
VREME, va participa pe parcursul a
ºase luni de zile la misiunea ENDURING FREEDOM VIII, ce se va executa în Afganistan.
În vederea obiºnuirii cu viitorul
teatru de operaþii, unde vor acþiona
militarii din batalion (Rechinii Albi –
White Sharks), au participat în
perioada 7-11 noiembrie la SIMEX
2005.
Obiectivul exerciþiului a constat
în pregãtirea Batalionului 341 Infanterie pentru misiune prin desfãºurarea
unui exerciþiu de instruire prin simulare.

Obiectivele de instruire au avut ca
scop instruirea statului major al batalionului în planificarea ºi conducerea
acþiunilor specifice în aria de operaþii,
dezvoltarea capacitãþii de aplicare a
procedurilor standard de operare a
batalionului, instruirea comandanþilor
de companie ºi pluton în organizarea
ºi conducerea acþiunilor în aria de
operaþii.
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JAPONIA: O spioanã a revenit acasã. O japonezã care
lucra pentru serviciile de spionaj nipone ºi dezertase în
Coreea de Nord, în 2003, a revenit joi, 3 noiembrie, în þara
natalã. Kazumi Kitagawa, în vârstã de 31 de ani, s-a stabilit
în Coreea de Nord, dupã ce fusese obligatã de serviciile
secrete nipone sã spioneze o asociaþie de rezidenþi nordcoreeni din Japonia ºi sã se infiltreze în rândurile sectei
japoneze Aum – Adevãrul Suprem. Potrivit KCNA, tânãra
a fost victima “persecuþiilor repetate” ºi a abuzurilor sexuale în cadrul sectei. Potrivit Comitetului de sprijin al
spioanei, Kazumi Kitagawa ar fi invocat “motive personale” pentru fuga în Coreea de Nord, þarã cu care Tokyo nu
a stabilit relaþii diplomatice. MAREA BRITANIE: Este
posibil un atac terorist nuclear. Fostul ºef al MI6, serviciile de informaþii externe ale Marii Britanii, nu exclude
posibilitatea comiterii unui atac terorist biologic, chimic
sau chiar nuclear, de o amploare mai mare decât cea a atentatelor de la 7 iulie, relata Daily Telegraph, în ediþa electronicã de joi, 3 noiembrie. Sir Richard Dearlove, fost ºef
al MI6, considerã cã, pe termen mediu ºi lung, teroriºtii
vor putea avea acces, prin intermediul Internetului, la “o
serie de tehnologii înspãimântãtoare, cu dublã utilizare”,
care nu au fost folosite pânã în prezent. Potrivit fostului
oficial britanic, “nu existã nici un dubiu cã membri ai
reþelei teroriste al-Qaida ar fi foarte interesaþi de tehnologia armelor biologice, chimice, radiologice ºi, în cele din
urmã, nucleare”. SUA: 20.000 de militari ar putea fi
retraºi din Irak înainte de Crãciun. Fostul candidat
democrat la preºedinþia americanã, John Kerry, a iniþiat o
nouã petiþie prin care cere americanilor sã facã presiuni
asupra administraþiei pentru a obþine revenirea în þarã, cu
ocazia Crãciunului, a 20.000 de militari americani din Irak,
a transmis AFP. “Dupã alegerile din decembrie, vom putea
începe sã ne reducem prezenþa în Irak retrãgând 20.000 de
militari cu ocazia sãrbãtorilor de la sfârºitul anului”,
explicã Kerry într-un mesaj electronic adresat susþinãtorilor sãi. Pentagonul a anunþat cã cei 161.000 de militari
aflaþi în prezent în Irak reprezintã cel mai mare contingent
american desfãºurat de la începutul conflictului, în martie
2003. ELVEÞIA: Numele unui elveþian ucis de armata SUA în Irak apare în raportul Volcker. Oficialul
elveþian ucis la 28 iunie la Bagdad de focurile armatei
americane conducea o companie menþionatã în raportul
Volcker, redactat pe tema programului “petrol contra
hranã”, informeazã AFP. Salah Jmor, un om de afaceri de
origine kurdã, cu dublã cetãþenie, elveþianã ºi irakianã, a
condus, începând cu 1992, compania Jmor Business and
Consulting, acuzatã în raportul Volcker cã a efectuat plãþi
ilegale în valoare de circa 22.000 de dolari regimului lui
Saddam Hussein pentru a beneficia de contracte de importuri de bunuri, a declarat Robert Assael, avocatul soþiei lui
Salah Jmor, contestând aceste acuzaþii. Guvernul elveþian,
care exercitã presiuni asupra Statelor Unite de a furniza
explicaþii asupra decesului, nu a putut clarifica, pânã în
prezent, circumstanþele acestui caz. IRAK: A fost capturat un lider al unei celule teroriste din Irak. Armata
americanã a anunþat, joi, 3 noiembrie, capturarea liderului
unei grupãri insurgente responsabilã de mai multe rãpiri ºi
atentate cu bombã comise la Ramadi, localitate situatã la
vest de Bagdad. Issa Daham Abeb Al-Julibawi a fost arestat, marþi, 1 noiembrie, pentru posesie ilegalã de arme,
fiind ulterior identificat de alþi deþinuþi, a precizat armata
americanã. UNGARIA: S-a încheiat prima etapã a
integrãrii în NATO. Ungaria a încheiat prima fazã a integrãrii în NATO ºi a fost acceptatã în aceastã comunitate de
state care opereazã conform principiului performanþei, a
declarat ministrul Apãrãrii de la Budapesta, citat de MTI.
Declaraþia a marcat încheierea oficialã a primei etape din
procesul de integrare militarã ºi a fost semnatã de amiralul
Harry G. Ulrich, comandant al Statului Major Interarme al
NATO, ºi de generalul Andras Havril, ºeful Statului
Major al armatei ungare. Procesul de integrare urmeazã sã
se încheie în 2010. PAKISTAN: Pakistanul amânã
achiziþionarea de avioane americane F-16. Pakistanul va
amâna achiziþionarea de avioane de luptã americane F-16,
pentru a-ºi concentra toate resursele asupra ajutorului
acordat victimelor seismului de la 8 octombrie, a anunþat
preºedintele pakistanez Pervez Musharraf. Statele Unite au
aprobat, în luna martie, vânzarea unor aparate F-16 cãtre
Pakistan, un aliat-cheie al Washingtonului în rãzboiul
împotriva terorismului, dupã ce, timp de 15 ani, blocase
tranzacþia din cauza dezvoltãrii programului nuclear pakistanez. (D.A.)
ABONAMENTE LA “CURIERUL ARMATEI”

Un abonament lunar (douã apariþii) costã 11.000 lei, iar banii se vor depune în
contul U.M. 02450 Bucureºti RO 53 TREZ 705 5005 XXX 000 161, cod fiscal
4265833, 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.
Vã 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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“TREBUIE SÃ LUÃM
DIN TRECUT FOCUL,
NU CENUªA!”
Sunt puþini cei care nu privesc cu
uimire amestecatã cu respect, uneori cu
teamã, spre cei care sunt stãpâni ai vãzduhului ºi ai pãmântului pentru câteva
clipe, spre cavalerii cerului albastru –
paraºutiºtii.
Mai aproape de soare, ca nimeni alþii,
mai aproape de cer ºi scãldaþi în azuriul lui,
cei care îºi cautã izbãvirea ºi înãlþarea cu
fiecare salt executat, vor duce mai departe
spiritul de învingãtor. Spirit care s-a transmis din generaþie în generaþie ºi care,
astãzi, este liantul dintre certitudine ºi speranþã.
Înfiinþate în 1941, trupele de paraºutiºti
din România aveau sã se impunã în apriga
încleºtare din august 1944, de la nord de
Bucureºti. Desfiinþate pe nedrept în 1945,
au renãscut, din propria cenuºã în 1950.
Astfel, la 1 noiembrie 1950, se înfiinþa
Batalionul 1 Paraºutiºti, în cadrul Centrului
de Instrucþie al Aviaþiei din Tecuci, conform ordinului ministrului Forþelor Armate,
sub comanda cãpitanului Vasile COSMA.
În 1951, Batalionul 60 Paraºutiºti a fost
redislocat, la Buzãu ºi transformat, la
01.10.1952, în regiment de paraºutiºti. La 2
noiembrie 1954 a primit Drapelul de Luptã,

iar, la 21.10.1974, denumirea onorificã,
Regimentul 60 Desant – Paraºutare
„Bãneasa – Otopeni”.
La 30 noiembrie 1990, Regimentul 60
Paraºutiºti a fost transformat în Batalionul
60 Paraºutiºti „Bãneasa – Otopeni” ºi a
primit noul Drapel de Luptã în 1996. La 23
august 2004, prin decret prezidenþial, acesta a fost decorat cu Ordinul Naþional „Serviciul Credincios”, în grad de Cavaler cu
însemn pentru militari.
În prezent, batalionul este angrenat, cu
tot potenþialul, în efortul de restructurare ºi
modernizare a Armatei României pentru a
fi în mãsurã sã îndeplineascã, alãturi de
ceilalþi parteneri din cadrul Alianþei NordAtlantice, genurile de misiuni care îi vor
reveni, în deplinã compatibilitate ºi interoperabilitate cu aceºtia.

Mai aproape de cer – fãrã paraºutã

În ziua de 1 noiembrie 2005, Batalionul
60 Paraºutiºti „Bãneasa-Otopeni” se
pregãtea sã sãrbãtoreascã 55 de ani de la
înfiinþare. Forfota pregãtirilor a fost întreruptã de o veste cutremurãtoare. În jurul
orei 07.15, pe ºoseaua DN 2 E 85 Râmnicu
– Sãrat – Buzãu, la aproximativ 15 km de

Buzãu, într-un grav accident rutier, patru
militari ai unitãþii, un subofiþer ºi trei militari angajaþi pe bazã de contract, au murit
pe loc în urma impactului cu o autoutilitarã.
Festivitatea s-a þinut. Reprezentanþii
eºaloanelor superioare, ai unitãþilor din garnizoanã, ai administraþiei locale, foºti militari ai unitãþii, ieºiþi la pensie ºi veterani de
rãzboi, colonelul Barbara KUENNECKE,
ataºat al apãrãrii ºi aero al SUA, lt.col.
Richard Plaier LEEBL – ataºat al trupelor
de uscat ºi Ronald Thomas SCHALL –
ataºat naval, cu toþii au transmis urãri de
sãnãtate ºi împliniri profesionale. Însã, militarii erau triºti, cu privirile plecate.
Nimeni nu s-a mai bucurat în acea zi de
sãrbãtoare.
În încheierea ceremonialului, generalul
de brigadã dr. Ion PÎLªOIU a cerut sã se
þinã un moment de reculegere în memoria
celor care au pierit. Dumnezeu sã-i ierte!
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ
papalet.ion@forter.ro

Scorpionii negri instruiesc armata afganã

P

regãtirea militarilor armatei irakiene, constituie efortul
principal al Forþei Multinaþionale alãturi de acþiunile
CIMIC (cooperare civili-militari) ºi are scopul de a
antrena ºi dezvolta capacitatea operaþionalã, încrederea în forþele
proprii ºi, mai târziu, abilitatea de a acþiona în cooperare cu alte
forþe de securitate irakiene.
Intenþia forþelor coaliþiei este de a crea la nivel regional o forþã
întrunitã, formatã dintr-o subunitate a armatei irakiene ºi structuri
ale poliþiei locale.
Batalionul 20 Infanterie continuã instruirea armatei irakiene
printr-un al doilea curs de pregãtire, concomitent cu executarea
celorlalte misiuni de patrulare pe principalele cãi de comunicaþii,
paza campului Mittica, însoþirea de convoaie ale forþelor coaliþiei.
O grupã de instructori români, din cadrul Batalionului 20

Craiova în sãrbãtoare
În perioada 21-27 octombrie 2005, în Cetatea Bãniei au avut loc
manifestãri cultural-artistice ºi sportive dedicate zilelor urbei. Efectivele garnizoanei, continuând tradiþia, au participat activ alãturi de
autoritãþile locale, la bunul mers, la desfãºurarea ºi la succesul activitãþilor, implicându-se încã din fazele organizatorice. ªi, cum nici o
activitate la un asemenea nivel nu este completã, fãrã o privire înapoi,
fãrã o rememorare a ceea ce a fost, fãrã un gând, o mulþumire pentru
cei care au fãcut posibil, cândva, zâmbetul de mulþumire de azi, nu
putea lipsi un moment solemn…, iar ocazia a fost sãrbãtorirea zilei
armatei, care a coincis cu apogeul activitãþilor dedicate Zilelor
Craiovei.
Militarii craioveni au sãrbãtorit Ziua Armatei României, ceremoniile fiind organizate la monumentele eroilor din cimitirele Sineasca ºi Ungureni. La eveniment au fost prezenþi, din partea autoritãþilor
locale ºi judeþene, prefectul de Dolj, preºedintele consiliului judeþean,
primarul Craiovei, reprezentanþi ai partidelor politice ºi ai instituþiilor
de stat, cadre militare active, în rezervã ºi veterani de rãzboi. Firul
evenimentelor a fost specific unui ceremonial militar.
Dupã darea onorului ºi intonarea imnului de stat, a urmat oficierea
slujbei religioase de cãtre ÎPS Teofan Slavu, mitropolitul Olteniei. Au
þinut sã-ºi aducã piosul omagiu ºi recunoºtinþa pentru ostaºii români
prin alocuþiuni, personalitãþile prezente la ceremonial ºi s-au depus
jerbe de flori la monumentele eroilor. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea gãrzii de onoare ºi a fanfarei militare.
În discursurile autoritãþilor locale ºi judeþene s-a insistat pe
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Infanterie, condusã de locotenentul Marius STÃNCESCU, specializatã în armament uºor de infanterie a fost selecþionatã pentru
a participa la pregãtirea militarilor irakieni.
Fiecare activitate de pregãtire teoreticã ºi practicã este urmatã
de o analizã post-acþiune ºi de consiliere a liderilor “cheie” în
scopul corectãrii deficienþelor apãrute.
La finalul cursului se va executa ºi o ºedinþã de tragere cu
armamentul individual de infanterie la care militarii irakieni vor
putea pune în practicã cele învãþate de la instructorii craioveni.
Cursul privind cunoaºterea armamentului de infanterie s-a
finalizat cu un examen oral ºi practic la care toþi cursanþii irakieni
au obþinut notã de trecere.
Cursurile de pregãtire s-au desfãºurat în perioada 23 –
30.10.2005, în Camp Ergife, situat la aproximativ 10 km de tabãra
militarilor craioveni.
Pânã la finalul misiunii lor în Irak, militarii români vor
desfãºura în continuare misiuni de patrulare comune cu forþe ale
armatei irakiene, în scopul evaluãrii ºi monitorizãrii capacitãþilor
operaþionale ale Batalionului 604 Armata Irakianã ºi sprijinirea, în
caz de necesitate, a militarilor irakieni care executã misiuni în
puncte de control de-a lungul porþiunii din comunicaþia BagdadBasra, care se aflã în zona de responsabilitate a batalionului.
La finalul cursului de pregãtire, locotenent-colonelul Amer
Hamid Dedad, comandantul Batalionului 604 al Armatei Irakiene,
a mulþumit militarilor români :”Lucrez de aproape doi ani de zile
cu unitãþile româneºti dislocate în Irak ºi apreciez în mod deosebit
calitatea pregãtirii acestora. Militarii ºi ofiþerii noºtri sunt mai
pregãtiþi în prezent, calitatea lor s-a îmbunãtãþit considerabil în
urma colaborãrii cu forþele române”.
Cãpitan Florin SPÃTÃCEAN
florinspatacean1975@yahoo.com
importanþa sacrificiului militarilor români de-a lungul timpului, pe
calitãþile profesionale de excepþie ale militarilor români ºi, în special,
a celor craioveni care, prin îndeplinirea misiunilor din þarã ºi din
strãinãtate, au fãcut ºi continuã sã facã cinste României : “Astãzi
simþim mai puternicã mândria de a fi român. Fãrã armatã nu am fi
avut identitate”, spunea în alocuþiunea sa, primarul Bãniei, Antonie
Solomon.
De asemenea, ºeful de stat major al Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã
“Rovine”, colonelul Pantelie RADU a rememorat în tonul de pioasã
recunoºtinþã ºi omagiere, faptele de arme, de la zorii modernismului
fiinþei româneºti, pânã la revoluþia din Decembrie 1989, ºi mai
departe, la activitatea batalioanelor brigãzii în teatrele de operaþii sub
egide internaþionale : “Astãzi, la ceas de sãrbãtoare, militarii Batalioanelor 20 ºi 26 Infanterie, din cadrul Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã
“Rovine” desfãºoarã misiuni în teatrele de operaþii din Irak ºi Afganistan, fãcând cinste Armatei României, dând dovadã de un profesionalism desãvârºit ºi de o dorinþã extraordinarã de a arãta lumii
întregi, valoarea adevãratã a ostaºului român. Suntem mândri cã
aceºtia fac parte din structuri ale Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã
“Rovine”, cã sunt cetãþeni ai acestui oraº, oraº care trãieºte alãturi de
ei, atât prin familiile ºi prietenii lor, cât ºi prin ceilalþi cetãþeni ai
urbei.”
Punctul culminant a fost atins când domnul maior (r) Gheorghe
GEORGESCU, veteran de rãzboi, a rememorat cu vocea tremurândã
clipe de vitejie de pe Frontul de Vest accentuând solemnitatea
momentului ºi provocând vãdite emoþii în piepturile pline de decoraþii
ale camarazilor de arme.
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„Ne-am fãcut datoria!”

Scorpionii roºii
s-a
a u întors acasã
Militarii Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab”, cunoscuþi ºi sub
denumirea de “Scorpionii roºii” ºi-au încheiat misiunea în Afganistan. Pe
data de 7 noiembrie 2005, aceºtia s-au înapoiat în þarã cu douã aeronave
care au aterizat pe Aeroportul Internaþional din Timiºoara. Deplasarea spre
casã s-a executat pe calea feratã, în douã eºaloane, sosind în Craiova în
dimineaþa zilei de 8 noiembrie.
Infanteriºtii olteni au acþionat sub comandã NATO în zona Kabul din
Afganistan, în perioada august – noiembrie, misiunea acestora fiind de a
asigura securitatea alegerilor parlamentare în acea þarã, alegeri care s-au
desfãºurat în luna septembrie a acestui an. Pe parcursul celor trei luni de
misiune, infanteriºtii craioveni aflaþi sub comanda locotenent-colonelului
Gabriel TOMA au executat aproximativ 900 de misiuni în zona de responsabilitate, contribuind astfel la menþinerea unui climat stabil ºi sigur în timpul perioadei electorale.
Sub comanda locotenent-colonelului TOMA, s-au aflat ºi 120 de militari americani din Detaºamentul US DRAGONS. Acest lucru reprezintã o
noutate pentru Armata României, fiind prima datã, când trupe americane se
subordoneazã, pe parcursul unei misiuni internaþionale, unui comandant
român. Comandantul companiei americane DRAGONS, maiorul Robert
DIXON, la încheierea misiunii în Afganistan, a declarat:
“A fost o realã plãcere ºi o mare onoare pentru noi toþi, sã fim aceste
trei luni, sub comanda dumneavoastrã. «Scorpionii roºii» ne-au demonstrat
ce înseamnã sã fii o unitate disciplinatã, bine pregãtitã. Aveþi o vastã experienþã ºi foarte multe lucruri din aceastã experienþã ne-au fost de folos. Încã
o datã vã mulþumim ºi sã sperãm ºi într-o viitoare colaborare”.
Militarii craioveni au fost întâmpinaþi la Timiºoara de ªeful Statului
Major al Corpului 1 Armatã Teritorial “General Ioan Culcer”, generalul de
brigadã dr. Ion PÂLªOIU ºi de comandantul Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã
“Rovine”, colonelul dr. Virgil BÃLÃCEANU. O gardã militarã din Batalionul 32 Infanterie ºi muzica militarã a garnizoanei Timiºoara le-au
prezentat onorul.
În staþia CFR Craiova, la sosirea Scorpionilor roºii în Cetatea Bãniei,
au fost prezenþi militarii Batalionului 26 Infanterie “Neagoe Basarab” care
ºi-au desfãºurat, în aceastã perioadã, activitatea în þarã, familiile, fanfara
militarã a garnizoanei Craiova, precum ºi reprezentanþi ai comandamentului Brigãzii 2 Infanterie Uºoarã “Rovine”. La sosirea în cazarmã, Scorpionii roºii au fost primiþi de colegi din Batalioanele 20 Infanterie-Scorpionii
negri, 116 Logistic, precum ºi de la Divizionul 205 Artilerie Antiaerianã.
Zeci de torþe au luminat platoul ºi, în prezenþa celorlalþi comandanþi de
unitãþi din garnizoana Craiova, comandantul Batalionului 26 Infanterie
“Neagoe Basarab”, locotenent-colonelul Gabriel TOMA a raportat, pentru
a opta oarã în scurtul, dar bogatul istoric al Scorpionilor roºii – MISIUNE
ÎNDEPLINITÃ.
Locotenent Cristian CÃNUCI

În ianuarie 2002, comandantul Brigãzii 2 Vânãtori
de Munte „Sarmizegetusa”, pe atunci gl.bg. Ion
BUCACIUC, afirma: „Încã din noiembrie 2001 Compania 1 din Batalionul 21 Vânãtori de Munte a început
operaþionalizarea, aceasta fiind nominalizatã pentru
apãrarea colectivã, misiuni în sprijinul pãcii ºi misiuni
de cãutare-salvare ºi evaluatã de o comisie a Comandamentului Trupelor Americane din Europa (EUCOM)”.
A urmat apoi operaþionalizarea întregului batalion,
operaþionalizare care a început în luna octombrie 2003.
La doi ani, fix, unitatea a fost evaluatã, final, prin intermediul unui exerciþiu cu trupe în teren, în zona Sãcele.
Locotenent-colonelul Iulian TOMA, ofiþer în statul
major al C.1 A.Trt., care a participat la activitatea
respectivã, ne-a spus: „Batalionul 21 Vânãtori de
Munte a trecut pânã în prezent prin 3 evaluãri. O
<<evaluare iniþialã>> prin intermediul cãreia s-a verificat nivelul încadrãrii cu personal ºi a asigurãrii cu
echipamente la sfârºitul <<operaþionalizãrii structurale>>. O <<evaluare intermediarã>>când s-au stabilit progresele în procesul de operaþionalizare ºi s-a
evaluat capacitatea acþionalã la sfârºitul etapei de
<<operaþionalizare acþionalã>>.
În perioada 1-3 noiembrie, a avut loc <<evaluarea
finalã>>, prin intermediul unui exerciþiu cu trupe în
teren, în urma cãruia, unitatea a obþinut calificativul

Cercetaºilor noºtri
La 12.11.05, se împlinesc 146 de ani de existenþã a
cercetaºilor. Prin “Ordinul de zi nr.83”, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a semnat actul constituirii Secþiei a
2-a din cadrul Corpului de Stat Major General, ca prim element organizat al Cercetãrii Armatei României.
Curajul ºi modestia sunt douã mari calitãþi care i-au
însoþit pe tot parcursul anilor, de la înfiinþare ºi pânã în
prezent. Ei tac, ascultã ºi fac. Ei sunt ochii ºi urechile
comandanþilor, dar ºi mâna nevãzutã a acestora. Sunt
oameni pregãtiþi în mai multe specialitãþi militare, altele
decât cele de bazã ºi ºtiu întotdeauna ce fac. De-a lungul
timpului au dovedit vigilenþã, profesionalism ºi mãiestrie,
au demonstrat cã sunt în mãsurã sã acþioneze eficient, în
orice condiþii ºi s-au dovedit gata, oricând, de supremul
sacrificiu pentru îndeplinirea misiunilor încredinþate.
De ziua lor, le urãm sãnãtate (cã-i mai bunã decât toate)
succese ºi satisfacþii pe toate planurile ºi îndeplinirea tuturor idealurilor indiferent de vremuri. La mulþi ani!

uºor, însã, ºi aceastã meserie se
desfãºoarã în echipã. Macaragiul trebuie sã fie ager, sã gândeascã rapid ºi sã aplice corect
procedurile de operare. Din cabinã, macaragiul este atent la
toate semnalele ºi la activitatea colegului care leagã sarcina
în cârligul macaralei.
Munca lui presupune rãspundere, este complexã ºi pleacã
de la precizia deosebitã pe care o presupune manevrarea utilajului pânã la miºcãrile în travers care trebuie executate cu
mãiestrie pentru a evita balansul sarcinii în timpul transportului sau accidentarea colegilor.
De afarã, nu se vedeau broboanele de sudoare ce le scãldau faþa atunci când au încãrcat sau descãrcat materialele în
timp limitat, aºezându-le cu precizie milimetricã pe platforme fixe, ori mobile.
Dupã evoluþia fiecãruia, la coborârea din cabinã, colegii
îi apreciau valoarea strângându-i mâna, cu putere ºi fãcândui o scurtã descriere a felului cum a acþionat neuitând sã-i
s p u n ã
s ã - º i
ºteargã
fruntea ºi
faþa
de
sudoare.
D u p ã
evaluare,
a urmat o
festivitate
discretã
în cadrul
cãreia,
absolvenþii au
primit
m u l t
doritele
certificate de autorizare ºi, bineînþeles, felicitãri pentru
absolvirea acestui curs. Despre opþiunea lor pentru aceastã
specializare ºi utilitatea ei, am stat de vorbã cu mai mulþi
absolvenþi. Toþi mi-au prezentat aceastã absolvire ca pe o
realizare. Despre aceste realizãri, caporalul Ionel STOIAN
din U.M.01294 Brãila mi-a spus cã s-a angajat din 1990, ca
„m.a.c.”, din dorinþa de a avea un serviciu sigur. Este cãsãtorit, are un copil ºi se bucurã de sprijinul necondiþionat al
familiei. A absolvit un liceu cu profil electrotehnic ºi are deja
o calificare, dar pe o macara micã de 12t. Este obiºnuit cu
lucrul în cabina macaralei, iar acum „AMT-ul de 40 t nu mai
are secret”. „Aici am cãpãtat siguranþã deplinã ºi precizie în
timpul lucrului. Ca sã fii macaragiu trebuie sã fii ceva mai
responsabil, sã gândeºti ºi bine”. Pentru aceastã specializare
a optat „în principal pentru a putea încadra sigur un post de
macaragiu ºi pentru a lucra în cadrul unei misiuni externe ca
macaragiu”. Are la activ o misiune în Irak ºi a spus cã, dacã

Macaragiii seriei a doua
Cursul de pregãtire a personalului de deservire a macaralelor, desfãºurat în acest an la Batalionul 84 Mentenanþã
s-a încheiat în ultima sãptãmânã din octombrie, odatã cu
susþinerea examenului de autorizare ºi înmânare a certificatelor de absolvire celor din seria a II-a.
Reluat dupã o lungã perioadã de timp, prin eforturi proprii ºi cu sprijinul secþiei Logisticã a C. 1 A. Trt., acest tip de
curs are menirea de a satisface nevoile de asigurare cu specialiºti macaragii a posturilor de lucru specifice, atât în þarã,
cât ºi în teatrele de operaþii. Pentru cã, de macaragii, este
nevoie ºi la alte categorii de forþe, în aceastã serie s-au
pregãtit ºi doi camarazi din Forþele Navale.
La data susþinerii examenului de autorizare – 26 oct. a.c.
- în poligonul specific de instruire al unitãþii amintite am
putut observa „un lung ºir de emoþii spulberate” – dupã cum
mi-a spus un „examinat” - de determinarea cu care au
rãspuns la solicitãrile probelor.
Odatã intraþi „la leviere”, în cabina de comandã, cursanþilor le-au dispãrut emoþiile. Mai emoþionaþi decât
„învãþãceii” au fost instructorul de practicã, plt.maj. Sergiu
IFRIM ºi responsabilul cu pregãtirea teoreticã ºi practicã a
cursanþilor, lt.ing. Cãtãlin GOPªA. Efortul depus de cei doi
specialiºti, timp de douã luni, a fost rãsplãtit de fiecare calificativ maxim obþinut de cursanþi. Probele susþinute de
aceºtia au fost atent supravegheate ºi analizate în cadrul
comisiei condusã de col.ing. Aurel GHEORGHE din cadrul
Inspectoratului M.Ap.N. Dumnealui a apreciat pregãtirea
teoreticã ºi practicã a cursanþilor ca fiind foarte bunã ºi, de
asemenea, modul de desfãºurare al acestui curs, îndeosebi
baza materialã pusã la dispoziþia celor douã serii de
macaragii pregãtiþi în acest an.
Despre absolvenþii acestei serii, dumnealui mi-a spus cã
„faþã de seria trecutã s-a simþit un salt calitativ. Absolvenþii
au dovedit interes major în pregãtire, iar, la sfârºitul acestei
etape, în urma evaluãrii, pot spune cã ºi-au format deprinderi
de buni macaragii. Cursul a avut un pronunþat caracter practic-aplicat orientat spre solicitãrile ºi realitãþile etapei
actuale. Pe întreaga perioadã de pregãtire, militarii au asimilat cunoºtinþele teoretice despre tehnicã, norme tehnice de
siguranþã a muncii, dar, mai ales, comenzile ºi manevrarea
cu precizie ºi în deplinã siguranþã a macaralei de 40 de tone.
Toate acestea mã îndreptãþesc sã afirm cã suntem pe un
traiect bun, iar aceastã nouã serie este în mãsurã sã execute
misiuni în noua calitate conferitã prin absolvirea acestui
curs, aceea de macaragii.
Pe toatã durata examinãrii, cursanþii ºi-au dovedit abilitãþile ºi deprinderile formate în lucrul cu macaraua AMT
950 de 40 de tone. Calmi, instalaþi confortabil la pupitrul de
comandã din cabina macaralei, pe rând, au mânuit cu precizie ºi atenþie levierele ºi manetele, dispozitivele de
comandã ºi control ale macaralei. La prima vedere, totul pare
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<<SATISFACTORY>> (conform standardelor NATO;
Bine conform sistemului nostru de apreciere – n.r.),
îndeplinind standardele de interoperabilitate pentru a
putea fi certificate de autoritatea naþionalã”.
Comandantul Corpului 1 Armatã Teritorial, generalul maior dr. Mihai PALAGHIA afirma dupã certificare: „ Batalionul 21 Vânãtori de Munte ºi-a îndeplinit
misiunea primitã pe timpul evaluãrii în teren ºi a ajuns
pe aliniamentul indicat cu forþele ºi mijloacele avute la
dispoziþie. Batalionul se considerã certificat, dar nu
operaþionalizat în totalitate. Sunt încã multe de fãcut,
iar neajunsurile care depind de instruire vor fi depãºite
prin introducerea temelor necesare în planurile de
pregãtire. Trebuie acþionat ºi pentru mãrirea încrederii
în tehnicã. Dacã, la recunoaºterile efectuate pentru
exerciþiul de evaluare, spuneau cã nu vor ajunge pe
aliniament cu tehnica din dotare, ei bine, au ajuns fãrã
greutate. TAB-urile s-au comportat foarte bine. Încrederea se capãtã lucrând cu tehnica.”
În încheiere, generalul maior dr. Mihai PALAGHIA
a adresat mulþumiri: „personalului din comandamentul
corpului care, de doi ani de zile, a acþionat ºi acþioneazã
pentru pregãtirea acestei unitãþi, comandamentului
Brigãzii 2 Vânãtori de Munte <<Sarmizegetusa>> ºi, în
mod deosebit, comandantului brigãzii, colonelul Petru
TOADER, care a fost preocupat permanent de
pregãtirea tehnicii batalionului.
De acum suntem liniºtiþi cã ne-am fãcut datoria faþã
de acest batalion!”

Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ
papalet.ion@forter.ro

în 2003, a fost ajutor de macaragiu “acum sigur voi pleca în
misiune ca macaragiu pe macaraua de 40 t”.
Noua specializare dobânditã de curând îi asigurã m.a.c.ului cap. Titel OLTEANU o „mai mare siguranþã în serviciu,
dar ºi o nouã perspectivã. Pe lângã faptul cã este –automobilist-ºofer are ºi posibilitatea de a încadra pe viitor „o
funcþie atât de necesarã colegilor „scorpioni negri” pe timpul
executãrii unor misiuni în þarã, cât ºi, de ce nu, ºi peste
hotare”. Luând în considerare numele ºi unitatea de unde
provine, pot spune despre m.a.c.-ul nostru cã este un „oltean”
la pãtrat. Nici când a fãcut referire la greutãþile întâmpinate,
nu s-a dezis; pentru el „n-au prea fost”.
Despre condiþiile oferite cursanþilor de cãtre organizatori,
cap. OLTEANU a fost foarte mulþumit ºi a þinut sã adauge
„mulþumiri instructorilor pentru priceperea, competenþa ºi
tactul de care au dat dovadã”. „De la omul priceput, înveþi de
drag”, a mai spus cap. Olteanu. „Acum nu-mi rãmâne decât
sã-mi pãstrez deprinderile formate aici”.
Prinzând din zbor discuþia noastrã, un alt absolvent mi-a
spus mai în glumã mai în serios cã, în aceastã alegere, a þinut
cont ºi de zodie. Cap. m.a.c. Costel DOP este sãgetãtor ºi a
þintit precis. “Am absolvit un curs util” mi-a spus, „la un astfel de curs pentru macaragii, în viaþa civilã, rãzbaþi cu mare
greutate ºi costã enorm. Iatã cã, încã o datã, armata ne-a mai
întins o mânã de ajutor”. Referindu-se la activitatea sa, ca
macaragiu, considerã cã „lucrul efectiv la pupitrul de
comandã te învaþã sã fii atent, dar eficient ºi responsabil. Iar
eu am dovedit pe timpul examenului aceste fapte. Mã felicit
pentru alegerea fãcutã ºi mulþumesc instructorilor pentru tot
ce m-au învãþat”. Despre respectul pe care þi-l poate arãta
„fiara de 40 t” ne-a relatat cap. m.a.c. Mihai LÃÞEA „un
îmblânzitor de fiare” cum le place colegilor sã-i spunã. Pasiunea lui pentru tehnica rulantã a început de pe bãncile liceului ºi continuã la U.M. 01178 Craiova, acest curs aducândui „un plus de stabilitate pe funcþie, o siguranþã pentru familie ºi, de ce nu, stabilitate financiarã”. Cunoscând tainele
acestei meserii, o considerã onorabilã ºi demnã de respect.
„Pe toatã perioada cursului am fost foarte receptivi, ne-am
mobilizat sã învãþãm repede ºi bine. De altfel, la acest curs
au venit sã se pregãteascã oameni care ºtiu ce vor. Am
învãþat sã fim eficienþi într-o unitate de timp limitat. Te lupþi
uneori contra cronometru ºi, de macaragiu, depinde uneori
reuºita misiunii. Totul a fost extraordinar, iar ceea ce a
învãþat la B.84 Mentenanþã, i-a întãrit convingerea cã „în
lucrul cu tehnica, respectul este reciproc”. ªi, pentru cã este
un pasionat de tehnicã rulantã, cap. are în vizor un curs de
buldozeriºti care sã-i confere „complexitatea pregãtirii”.
Organizatorii B.84 Mentenanþã au trecut în cont încã o
realizare. De acum, nu le rãmâne decât, ca, dupã o analizã
justã, sã introducã aºa cum fac, dealtfel, elemente de noutate
în programul de pregãtire care sã asigure un salt calitativ ºi
eficienþã sporitã seriilor urmãtoare de pregãtire.
Maior Emanuel BÃRBULESCU
barbulescu.emanuel@forter.ro
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LAROM -ul ºi echipajul sãu

Militarii depind unii de alþii

Dispunând de o mare putere de foc, de bãtaie ºi precizie,
de o capacitate ridicatã de a executa manevra de foc ºi material, de posibilitatea de a deschide focul oportun ºi prin surprindere, în orice condiþii de timp ºi de stare a vremii, sistemul
LAROM, prin modernizãrile aduse, poate fi considerat vârful
de lance al artileriei române. Cu toate perfecþionãrile aduse,
calculatoare, staþii cu salt de frecvenþã, bãtaie variind între 25
ºi 40 km, LAROM-ul poate sã nu însemne nimic fãrã cei care
îl deservesc, adicã, servanþii din compunerea instalaþiei. Nu
sunt mulþi, doar patru. Fiecare este pregãtit sã îndeplineascã
câte douã funcþii. Cu toþii, depind unii de ceilalþi, iar spiritul de
echipã este foarte dezvoltat. Deviza, “unul pentru toþi, toþi pentru unul”, la o echipã ce deserveºte o instalaþie LAROM, nu
înseamnã vorbe de duh sau de încurajare. Este literã de lege pe
care o respectã cu sfinþenie.

M e s e r i a d e m i l i t a r m i -a
a intrat în suflet

Sergentul-major Dãnuþ PROTOPOPESCU, este comandantul instalaþiei a 2-a, din compunerea Bateriei “D”. Îl gãsesc,
atât pe el, cât ºi subunitatea
pe care o comandã în dispozitivul de luptã, în poziþia de
tragere de bazã, de pe Dealul
Galaþiului, din poligonul
Cincu.
Subofiþerul se aflã în cabina maºinii urmãrind cu
atenþie ecranul calculatorului.
În acel moment se primea o
comandã în vederea executãrii unei misiuni de foc. Îºi reþine
datele ce îl privesc ºi trece la acþiune. Sub comanda lui, într-un
timp foarte scurt, instalaþia este încãrcatã ºi îndreptatã pe
direcþia de bazã. Prin staþia radio, comandantul de instalaþie,
raporteazã „A doua, gata!”.
Prin staþia radio, tip Panther, din dotarea instalaþiei, se
primeºte informaþia (din punctul de comandã al bateriei) cã ora
pentru deschiderea focului s-a modificat ºi cã toatã lumea trebuie sã rãmânã în repaus. Profit de timpul creat ºi intru în vorbã
cu sergentul major, care îmi vorbeºte cu satisfacþie despre
LAROM.
„M-am angajat în armatã, în 1990. Am început ca topograf
într-o unitate de artilerie. Timp de un deceniu, numai intersecþii, drumuri ºi radieri am fãcut. A fost o specialitate militarã
frumoasã. Ieºeam foarte des în teren. Fãceam mãsurãtori de
unghiuri ºi distanþe. Ne reîntorceam în cazarmã ºi treceam la
prelucrarea datelor culese din teren. Totul se fãcea în barem.
Pretenþiile erau foarte mari. Nu þi se permitea sã greºeºti. Totul
era verificat la miime ºi la metru. Acceptau sã greºeºti o datã,
de douã ori. A treia oarã, însã, cu zâmbetul pe buze, þi se
spunea sã îþi cauþi de lucru în altã parte.
Când începeau exerciþiile tactice cu trageri de luptã, noi,
topografii plecam primii în poligon. Pânã la sosirea unitãþii,
lucram zi ºi noapte. Ziua se fãceau mãsurãtorile, iar noaptea se
calcula. Determinam derivele ºi coordonatele poziþiilor de
tragere, punctele de comandã ºi reperele. Când începeau
tragerile, începeau ºi emoþiile pentru topografi. Se ºtie cã
prima loviturã este a topografului.
Timpul a trecut destul de repede. În 2000, a trebuit sã iau
o decizie majorã pentru mine. Dacã doream sã rãmân în
armatã, trebuia sã îmi schimb ºi prioritãþile. Am pus mâna pe
carte ºi am dat examen de admitere la ªcoala de Aplicaþie pentru Artilerie de la Sibiu, pentru a deveni subofiþer pe filierã
indirectã. Am ales sã fac acest pas deoarece mi-a intrat în
suflet meseria de militar.

A

participat pentru a doua oarã
la o misiune
într-un teatru de operaþii
ºi i s-a pãrut, mult mai
uºoarã prin prisma
experienþei. Acum doi
ani a fost cu Batalionul
151 Infanterie „Lupii
Negri”, tot în Afganistan dupã întoarcerea
din misiune.
Maiorul
Florin
AGAVRILOAIE, locþiitorul comandantului
Batalionului 300 Infanterie „Sfântul Andrei” ne prezintã modul în care a vãzut el,
ultima misiune.
„Mai uºoarã, la prima vedere, pentru cã, de fapt, misiunea s-a dovedit mult mai grea decât prima. Asta, deoarece
gama de misiuni executate de unitate a fost diferitã faþã de
ce au fãcut militarii români pânã atunci.
Practic, partenerul american ne-a solicitat sã participãm
la misiuni „combat”, în cadrul operaþiunilor desfãºurate de
coaliþie în zona Kandaharului. Noi am rãspuns pozitiv solicitãrilor lor deoarece în zona noastrã de responsabilitate se
intensificaserã acþiunile anticoaliþie ºi, normal, misiunile au
devenit mai incisive.
În munþii Afganistanului, în nordul zonei noastre de acþiune, unde nu mai cãlcase picior de militar al coaliþiei, ce sã
mai zic de români, am executat câteva misiuni dificile, în
care au fost implicate aviaþia americanã (bombardierele B1
ºi H-10), artileria americanã, dar ºi TAB-urile româneºti. Ele
au fost la loc de frunte pe timpul operaþiunilor. Am fãcut
si+guranþa nemijlocitã a TAC-ului (punctului de comandã –
n.r.) american ºi a convoaielor logistice la o altitudine de
peste 2400 de metri.
A fost greu; stresul era puternic; inamicul putea ataca
oricând. O misiune se întindea pe o perioadã de 3, la 15 zile.

Din 2003, am ajuns la acest divizion care are în dotare
LAROM, pe funcþia de comandant de instalaþie. LAROM-ul
pe care îl comand eu, nu mai este vechiul A.P.R. pe care îl ºtim
cu toþii. Este o piesã de artilerie modernã ºi cu o mare putere de
foc diversificatã. Pentru mine, a comanda o asemenea instalaþie
înseamnã o mare responsabilitate. Am în subordine o echipã
redusã numericeºte ºi este cea mai bunã. Suntem ca o familie,
toate activitãþile pe care le desfãºurãm sunt executate cu multã
dãruire de cãtre bãieþii mei. Iar spusele mele pot fi ºi probate pe
viu. Când o sã primim comanda foc, o sã vedeþi cã vorbele
mele sunt adevãrate”.

Timpul amatorismului
a trecut!

Aflat pe scaunul ochitorului,
caporalul Florin GEORGESCU face
o ultimã verificare a elementelor
înregistrate pe aparatele de ochire.
Ploaia puternicã ºi rece l-a udat din cap ºi pânã în picioare. Îºi
ºterge cu mâna stângã apa care i se prelinge pe faþã, iar cu cea
dreaptã verificã orizontalitatea bulelor între repere. Coboarã de
pe platformã ºi verificã colimatorul care este instalat înapoia
instalaþiei. Odatã terminatã activitatea, raporteazã comandantului de instalaþie cã „ochirea este gata”. Mã dau aproape de
ochitor ºi, acolo, în ploaie, reuºesc sã îi smulg câteva cuvinte.
„Sunt din 2003 în aceastã unitate. Ca sã ajung ochitor a trebuit sã trag tare ºi nu prea a fost uºor. La artilerie, indiferent de
piesã, ochitorul este omul de bazã. Poate echipa de servanþi sã
meargã strunã, dar, dacã cel de la aparatele de ochire nu înregistreazã repede ºi corect comanda pe aparatele de ochire, totul
se duce de râpã. O miime înregistratã greºit în direcþie sau în
bãtaie, duce proiectilul aiurea. Iar, la noi, la LAROM, sunt
patruzeci. Cu actualul sistem de observare ºi corectare a focului, imediat se identificã piesa ºi ochitorul care a greºit. ªi,
atunci, þi se spune cã nu ºti meserie. ªi, dacã nu ºti, va trebui sã
pui din nou mâna pe carte. Asta, în situaþia în care þi se mai dã
o ºansã. Dacã nu, te gândeºti sã devii civil.
Ceea ce are LAROM-ul, din punct de vedere al aparatelor
de ochire, nu suportã comparaþie cu tunul sau obuzierul. Dacã,
acolo, totul se face manual, aici se face electronic, foarte rar,
manual. Este o plãcere sã lucrezi cu acest sistem. M-am
obiºnuit cu el atât de bine, de parcã toatã viaþa mea am lucrat
numai cu aºa ceva.
Sunt pregãtit ca ochitor, dar sunt în stare, dacã e nevoie, sã
îl înlocuiesc ºi pe comandantul de instalaþie sau pe oricare
coleg din echipã. De fapt, toþi putem sã facem acest lucru.
Timpul amatorismului a trecut. Suntem profesioniºti deja”.

Mic la stat, mare la încãrcat

Nu are mai mult de 1.60 înãlþime. Cu casca de metal pe cap
ºi cu scurta pe el , caporalul Ionuþ CONSTANDACHE aratã ca
un pui de urs. La prima vedere, ai impresia cã, vãzându-l aºa
mic de staturã ºi îndesat, ar fi un personaj cuminte în miºcãri.
Dar, te poþi înºela, deoarece caporalul este un adevãrat argint
viu. Odatã cu sosirea
muniþiei în poziþia de bazã,
deschide lada cu piese,
scule ºi accesorii, ia de
acolo cheia pentru reglat
focoasele ºi, într-un timp
scurt, echipeazã loviturile
reactive cu focoase. Te uiþi
la mâinile lui ºi îþi vine sã
crezi cã e un adevãrat cea-
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sornicar. Când terminã de reglat focoase, urcã pe platforma
instalaþiei ºi trece la încãrcarea muniþiei.
Bondocul instalaþiei a 2-a ia, pe rând, fiecare proiectil ºi îl
introduce în ghidaj. Nu o face singur, este ajutat ºi de cãtre
ceilalþi colegi. Dar, acolo, pe platformã, el e vedeta. ªi nu e
deloc uºor sã încarci sub ploaie patruzeci de proiectile. Dupã ce
terminã încãrcarea instalaþiei, mai face o ultimã verificare,
dupã care, coboarã ºi trece la o altã activitate. Pe rând, verificã
modul cum este calatã instalaþia. Realizarea unei stabilitãþi
corecte, ajutã foarte mult la precizia tragerii. ªi, caporalul ºtie
foarte bine acest lucru. Tot ceea ce face, este întreprins cu
foarte multã atenþie ºi pricepere.
Când terminã cu partea artileristicã, trece la altã specialitate. Devine transmisionistul echipei. Dupã cum mânuieºte
staþia radio, demonstreazã cã ºtie ºi transmisiuni, nu numai
artilerie. Prin staþie, primeºte o comandã pe care o trece în carnet. Când transmisia ia sfârºit, prezintã comandantului de
instalaþie nota telefonicã ºi rãmâne în aºteptarea unei noi transmisii.
Acolo, în cabina maºinii, îmi declarã cã „am 26 de ani ºi,
de loc, sunt dintr-o comunã de lângã Tecuci. M-am angajat la
armatã în 2003. Funcþia pe care o am este ºi dificilã, dar, totodatã, ºi pretenþioasã. Lucrul cu aceste obiecte micuþe care dau
viaþã proiectilului la impact este foarte sensibil. Trebuie sã
umbli cu ele cu foarte multã grijã. Dupã ce echipez loviturile
cu focoase, fac verificarea acestora nu o datã, chiar de mai
multe ori. Lucrãm în barem ºi, dacã îmi scapã un proiectil
neechipat, ce fac atunci? Rãmân cu un focos în plus pe care nu
îl pot justifica ulterior. Proiectilul se va duce în poligon ºi nu va
exploda, dându-le de lucru celor din echipa de asanare. În
echipã ne ajutãm cu toþii. Mai ales atunci când trebuie sã încãrcãm muniþia. A trebuit sã învãþ ºi transmisiuni. La început, nu
a fost uºor. Dar, cu ceea ce avem în dotare, se poate descurca
oricine”.
Dialogul ne este întrerupt de apelul care se face auzit prin
staþia radio Panther. Caporalul rãspunde la apel ºi începe sã îºi
noteze în carnet comanda. Privesc peste umãrul lui ºi citesc
„Trage bateria!”

Din nou ºofer

Din garnizoana de
reºedinþã ºi pânã în
poligonul Cincu, a condus
timp de douãsprezece ore.
De priceperea ºi mãiestria
fruntaºului Ciprian HULTANÃ în ale conducerii
auto depind vieþile celor
din echipã.
Deplasarea nu a fost deloc uºoarã. Chiar dacã s-a mers în
coloanã, au circulat pe drumuri publice, unde traficul civil era
foarte mare. Are categoriile B, C ºi E ºi a mai condus prin þarãcamioane mai mari care aparþin armatei. Pentru ºoferul HULTANÃ, marºul pe care l-a fãcut, a fost unul obiºnuit. Nu îl
sperie greutãþile. S-a obiºnuit cu ele. Când a ajuns în poligon,
a trecut la artilerie. A luat mãsuri de protecþie a cabinei ºi, în
rol de servant trei, a ajutat la încãrcarea muniþiei. Chiar dacã,
pe timpul tragerii, mai face ºi pe transmisionistul, ochii îi sunt
tot timpul pe tabloul de bord al maºinii. Este cunoscut faptul cã,
pentru a funcþiona instalaþia de lansare, este nevoie de energie
electricã care este generatã de motorul maºinii. Funcþioneazã
motorul, se executã tragerea. Altfel nu.
Dacã, pentru artileriºti, odatã cu terminarea tragerilor, se
încheie activitãþile, el redevine din nou ºofer. Verificã ºi
pregãteºte maºina pentru drumul spre casã. Pentru el, odihna
va veni atunci când îºi va vedea 6x6-le în remizã, spãlat ºi alimentat. De abia atunci se va gândi la el ºi la ai lui.
Maior Gabriel PÃTRAªCU
patrascu.gabriel@forter.ro
noastrã. Parcã, în þarã, nu e aºa.
Când sublocotenentul (post
mortem) Narcis ªonei ºi-a pierdut viaþa, cu toþii, am fost triºti.
Pierdusem un coleg, dar ºi un frate. Pierderea a fost a tuturor.
Nu au existat probleme de naturã psihicã, chiar dacã au
fost mai multe atacuri împotriva noastrã. Aºa cum se spune
„tot ce nu te doboarã, te întãreºte”. Apoi, am executat misiuni mult mai grele. Pentru a depãºi momentul, oamenii ºi-au
dorit sã iasã la misiune.
În relaþia cu partenerul american, pot spune cã am fost
egalii lor, din toate punctele de vedere. Permanent ne-au
tratat aºa. Ne-au implicat ºi pe noi de fiecare datã, de la planificarea operaþiilor, pânã la analiza post acþiune. Ne-au
susþinut din punct de vedere logistic, dar, întotdeauna, am
lucrat cot la cot.
Când ne-am mutat tabãra, din corturi, în barãci, s-a vãzut
iar, policalificarea românului care este ºi tâmplar ºi sudor
etc. Am fãcut o bijuterie de tabãrã, iar, dupã ce am construit
ºi biserica nouã, deosebitã, baza româneascã a devenit un
punct de atracþie turisticã pentru membri coaliþiei.
Cea mai grea perioadã a fost cea de sfârºit a misiunii ºi,
bineînþeles, întoarcerea în þarã. Acasã ritmul este altul. Este
diferit. Acolo executam numai misiuni de luptã, logistica ºi
celelalte probleme ni le rezolvau alþii, aici gama de probleme
zilnice este foarte largã, de la reparat pavilioanele, pânã la
asigurarea pieselor de schimb. Cu cât avem aici, trebuie sã
facem ca unitatea sã meargã. Dar, pentru cã rezolvãm atâtea
în þarã, dincolo ne descurcãm mult mai uºor. S-a dovedit cã
românul este capabil sã facã, din orice, ceva bun. Au fost
multe situaþiile în care, ingeniozitatea de care au dat dovadã,
i-a ajutat pe partenerii americani, dar i-a lãsat ºi cu gura cãscatã, chiar dacã, se ºtie foarte bine, au o logisticã impresionantã. S-a dovedit cã experienþa ºi practica de acasã, s-a
aplicat cu succes în teatrul de operaþii.

Egali cu partenerii coaliþiei
Foarte mult pentru o acþiune în locuri izolate.
Aprovizionarea, de cele mai multe ori, se fãcea pe calea
aerului. A fost o experienþã deosebitã de care, acum, ne
amintim cu mândrie.
Pe timpul celor 6 luni au fost ºi momente delicate. De
exemplu, la sosirea în teatru, ne aºteptam sã gãsim cãldurã ºi
praf, dar Kandaharul, renumit pentru clima deºerticã, ne-a
întâmpinat cu frig, cu ploi ºi inundaþii. Da! Nu vã miraþi! La
plecarea în misiune, traversam un pârâiaº, de un metru, maximum doi metri, ºi dupã o orã, la întoarcere, gãseam un râu
de peste 50 de metri lãþime ºi 2-3 m adâncime. În acele
momente, noi românii, cu TAB-urile noastre, eram singurii,
din coaliþie, care mai puteam executa misiuni. Sã nu credeþi
cã eram imbatabili! Atunci, când, nu permiteau condiþiile
existente, modificam traseul de patrulare. Însã, apãreau alte
probleme. Schimbându-se relieful, de la orã la orã, ne ajutam
de G.P.S., dar ºi acesta are limite. Au fost momente în care
nu ºtiam când sã facem stânga sau dreapta. ªtiam foarte
bine, de existenþa câmpurilor de mine, care erau din belºug,
la tot pasul. Doar pregãtirile intense ºi experienþa colegilor
ne-au ajutat sã trecem peste toate momentele dificile.
În 6 luni, orice luptãtor, oricât de tare ar fi, se mai lasã
cuprins de nostalgie, iar familia cea mai apropiatã era colectivul subunitãþii sau cel al unitãþii. Tot ce se întâmpla, zi de
zi, de dimineaþã pânã seara, se desfãºura în cadrul aceluiaºi
colectiv ºi ne ºtiau, cu voie sau fãrã voie, toate ofurile, toate
gândurile... Ne protejam reciproc, de cele mai multe ori,
instinctiv. Asta ne-a unit foarte mult. Devenisem fraþi ºi discutam între noi aproape totul, fãrã grija faptului cã am fi
pierdut în faþa colegilor ceva, cum se întâmplã de obicei. Am
trecut împreunã ºi bune ºi rele. Bucuria era foarte mare atunci când se nãºteau copiii colegilor, în þarã, acasã. Ea
exista, e clar, dar parcã, totuºi, nu era ca ºi când fericitul tatã
ar fi fost acasã. Dorul era prezent peste tot. Dar ne bucuram,
cu toþii pentru bucuria celui în cauzã. Bucuria lui era ºi a

A consemnat
locotenent-colonel Ion PAPALEÞ
papalet.ion@forter.ro
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Arma antiblindate AT4

Forþele Terestre Franceze au început înlocuirea progresivã a armei
antitanc LRAC de calibru 89 mm, cu AT4 de calibru 84 mm. Aceasta va
echipa secþiile de luptã de infanterie, fiind o armã complementarã celei
antitanc cu bãtaie scurtã ERYX.
AT4 se foloseºte pentru lupta împotriva tancurilor cu blindaj reactiv,
a vehiculelor pe roþi uºor blindate ºi distrugerea lucrãrilor de fortificaþie,
de la micã distanþã, fiind conceputã ºi preîncãrcatã pentru o singurã
loviturã. Absenþa efectului de recul la plecarea loviturii permite o
tragere fãrã dificultãþi, de pe umãr. Gazul de propulsie este absorbit de
cãtre o contra-masã lichidã, permiþãnd astfel ºi tragerile în spaþii
închise, cu condiþia ca acestea sã îndeplineascã un minimum de cerinþe
privind dimensiunile ºi volumul.
Tubul de lansare conþine o rachetã de 84 mm, stabilizatã pe traiectorie cu ajutorul unui
ampenaj,
încãrcãtura
de luptã fiind
de tip cumulativ. Distanþa
de armare a
sistemului de
rachetã este
de 25 m.
Aparatele
de
ochire
sunt de tip înãlþãtor-cãtare. Pe timpul transportului pot fi rabatate în
locale speciale ºi repuse în poziþia normalã pe timpul tragerii.
Antrenamentul pentru tragere cu AT4 se executã pe un simulator
pentru instrucþia tehnicã cu armaCaracteristici tehnico-tactice mentul uºor de infanterie (SITTAL).
* calibru: 84 mm;
La aceastã datã, este în curs de eva* masã: 7,6 kg;
luare ºi o armã cu calibru redus, de 9
* lungime: 1.040 mm;
mm. Potrivit site-ului francez, în
* muniþie: rachetã cu încãr- curând, subunitãþile urmeazã sã
primeascã ºi lovituri inerte, pentru
cãturã cumulativã;
tragerile de instrucþie. Pentru trage* distanþa de tragere asupra
rile pe timp de noapte este în studiu
unui obiectiv fix: 300 m;
un sistem de adaptare al lunetei pen* distanþa de tragere asupra
tru intensificarea luminii, de tip OB
unui obiectiv mobil: 200 m;
50. (D.A.)
* puterea de perforare: 600
Sursa: site-ul Web
mm în oþel ºi 1.450 mm în
al Forþelor Terestre Franceze
beton.
http://www.defense.gouv.fr/sites/terre

Din culisele invaziei Irakului

Rãzboiul surd
dintre administraþia
americanã ºi CIA

Afacerea Valerie Plame – agentul CIA care a fost deconspirat presei de cãtre membri administraþiei americane – este
doar vârful icebergului în rãzboiul pe care vice-preºedintele
Dick Cheney îl duce, de mai mulþi ani, cu Agenþia de informaþii. Sau, cel puþin, este concluzia la care a ajuns cotidianul
“Le monde” în ediþia electronicã de vineri, 29 octombrie.
Potrivit cotidianului citat, pânã în martie 2003, aceastã
luptã surdã viza constrângerea CIA de a “umfla” amploarea
programelor de înarmare a lui Saddam cu arme de distrugere
în masã, cu scopul de a justifica o invazie în Irak. Acum,
Agenþia poartã responsabilitatea erorilor, întrucât, dupã cum
se cunoaºte, în Irak nu au fost gãsite astfel de arme. Lewis
Libby, ºeful de cabinet al vice-preºedintelui considerã cã,
potrivit cotidianului amintit, atacurile fostului ambasador
Joseph Wilson (soþul lui Valerie Plame) poartã marca CIA.
Acesta denunþa, la 6 iulie 2003, în “New York Times”, utilizarea de cãtre guvern a unor informaþii false în privinþa
cumpãrãrii de uraniu de cãtre Irak, din Niger.
Agenþia a încercat sã se protejeze ºi, de asemenea, sã se
rãzbune, remarcã “Le monde”. Faptul cã Valerie Plame ar fi
agent CIA ºi cã ea ar fi sugerat, în 2002, ca soþul sãu sã fie
trimis în Niger pentru a verifica informaþiile, era o dovadã
concludentã în ochii lui Lewis Libby. Potrivit declaraþiilor
din faþa juraþilor– care trebuiau sã se pronunþe în aceastã
afacere – ale lui Judith Miller, ziaristã la “New York Times”,
Lewis Libby era pornit împotriva CIA, deoarece lui i se
imputã erorile în privinþa armelor de nimicire în masã
irakiene ºi declaraþiile eronate ale preºedintelui Bush.
Dick Chenney este un vechi adversar al CIA. Secretar al
apãrãrii în administraþia lui Bush senior ºi vice-preºedinte
din 2001, el nu a încetat sã critice eºecurile ºi bâlbâielile
agenþiei. Criticile sale au început la sfârºitul anilor ‘80, când
CIA s-a dovedit incapabilã sã prevadã dispariþia URSS
(sfârºitul lui ‘91). În momentul în care Saddam Hussein a
invadat Kuweitul, în august 1990, Chenney, pe atunci ministru al apãrãrii, a constatat cu stupefacþie cât de “subþiri”
sunt informaþiile pe care SUA le deþineau în privinþa
înzestãriii Irakului cu armament. Lewis Libby, care lucra
deja cu el, a primit la acea datã misiunea de a evalua capacitãþile biologice ale armatei irakiene.
Imediat dupã învestirea lui G. W. Bush, în 2001, Chenney a fãcut imediat din viceprezidenþã un punct forte în
materie de informaþii, un fel de Consiliu Naþional de Securi-
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EUROCOPTER - TIGER
Reuºita în domeniul militar pentru
EUROCOPTER – cel mai important producãtor mondial de elicoptere ºi divizie a grupului
European Aeronautic, Defence & Space
(EADS) – se numeºte TIGER. Este un elicopter de luptã, puternic ºi polivalent realizat
prin eforturile comune ale specialiºtilor
francezi ºi germani. Discuþiile iniþiale pentru
realizarea acestui tip de elicopter s-au purtat
în anul 1984, decizia finalã fiind adoptatã la
sfârºitul anului 1989.
De la început s-a dorit ca acest elicopter
sã fie unul multirol, iar echiparea lui cu sisteme de armament sã fie una adaptatã principiilor de ducere a unui rãzboi modern purtat
în orice spaþiu - de la deºert la gheþurile arctice – ziua ºi noaptea. Primele zboruri ale unor prototipuri (P.T.-1) s-au fãcut în aprilie 1991 ºi au culminat
cu zborul prototipului PT-5, pe 21 februarie 1996, ºi
lansarea de la bordul acestuia a unei rachete antitanc.
Contractul de investiþie a fost semnat la 20 iulie 1997 la
Marignane ºi Donau Worth. În acest interval de timp au
fost fãcute verificãri ale funcþionãrii ºi integrãrii aparaturii de bord, redesenãri ale fuselajului ºi încercãri în
zbor, verificãri ale adaptãrii în condiþii extreme – 30
grade C prototipul P.T.4.
Baza de dezvoltare ulterioarã a elicopterului TIGER
a constituit-o varianta P.T.-4 echipat cu rachete de tip
MISTRAL, containere cu rachete nedirijate ºi un tun de
bord. Aceastã variantã a corespuns cerinþelor formulate
de specialiºtii militari francezi ºi anume – sprijin ºi
însoþire a trupelor terestre ºi este cunoscutã sub titulatura TIGER HAP. Varianta P.T.-5 – multirol a corespuns
cerinþelor specialiºtilor militari germani, este echipatã cu
rachete STINGER ºi poartã titulatura TIGER
UHT/HAC.
În ansamblul sãu, elicopterul de luptã TIGER poartã
amprenta unei construcþii moderne-modularã. Fuselajul
este realizat din materiale compozite acoperite cu
vopseluri speciale. Prin forma specialã ºi sistemul eficient de diminuare a gazelor arse, elicopterul TIGER are
o amprentã redusã pe ecranul radar. Dispunerea echipajului este în tandem (pilot ºi trãgãtor), iar prin sistemele
de detecþie ºi de comandã a focului, poate identifica ºi
combate mai multe þinte simultan. Casca pilotului este
dotatã cu senzori care afiºeazã pe vizor date ºi informaþii
din câmpul tactic. Executã un foc precis ºi degajeazã
zona rapid adoptând regula „trage ºi fugi”.
TIGER este uºor manevrabil ºi poate executa elemente de acrobaþie aerianã – looping, rostogoliri, rãsturnare staþionarã. TIGER HAP este un elicopter polivalent, destinat sprijinului aerian al trupelor terestre.
Desfãºoarã acþiuni pe timp de zi ºi de noapte ºi poate
acþiona în teren contaminat NBC. Este echipat cu un tun
de bord de 30 mm, iar pe cele douã grinzi de acroºare pot
fi montate containere cu rachete (2x22 rachete) nedirijate, cal.68 mm sau rachete de tip MISTRAL. Pentru
controlul focului, utilizeazã echipamente TV ºi în
infraroºu, iar pentru protecþia echipajului ºi a elicopterului dispune de sisteme de avertizare radar/laser. Para-

metrii definitorii care au fãcut posibilã alegerea acestui
tip de elicopter sunt: - costurile de exploatare reduse; eficienþa maximã
Pentru performanþele sale ºi a armamentului
manevrabilitatea sa de excepþie, de bord ºi sisacest tip de elicopter polivalent a temelor de confost comandat de Franþa, Germania, trol al focului;
-detectare redusã
Spania ºi Australia.
Lungime – 14,8 m (15 m inclu- a aparatului, atât
siv tubul de bord pentru varianta pe vizual, cât ºi
pe radar.
HAP)
TIGER UHT
Înãlþime – 3,83 m (5,20m vari- – elicopter multianta UHT)
rol, configurat
Anvergura – (fuselaj ºi grinzi special pentru
de acroºare)4,52m
lupta împotriva
Greutatea max. - 5.925 kg; blindatelor. O
încãrcãturã max.-1.800 kg/1650 kg c a r a c t e r i s t i c ã
p e n t r u
varianta UHT.
Propulsia – douã motoare MTR r e c u n o a º t e r e a
390. Puterea motoarelor: la decolare acestui tip de elicoptere o consti– 958 KW în regim continuu – 873 tuie dispunerea
KW.
senzorilor multiViteza
max.- pli (TV ºi Laser)
280km/h(260km/h varianta UHT).
într-o consolã
Viteza de croazierã – deasupra rotorului, iar în „botul”
230km/h(220km/h UHT).
Raza
de
acþiune
– aparatului, senzori FLIR pentru
725km(670km/HAC).
Ridicare pe verticalã – 5,3m/s. pilotaj. Senzorii
Vitezã ascensionalã - 10,7m/s. utilizaþi de acest
mijloc de luptã
Performanþele tehnice ºi tactice sunt din geneîl desemneazã ca rival al eli- r a þ i a
copterelor americane AH-64 2 + ( E u r o m e p
Apache, AH-1W Super Cobra, Osiris). TIGER
RAH-66 Comanche ºi al elicopteru- UHT este înzestrat cu mitralierã
lui produs de Rusia Mi-28.
de 12,7 mm,
rachete STINGER, rachete nedirijate cal.68 mm dispuse
în containere accesate lateral.
Maior Emanuel BÃRBULESCU

tate, paralel. Chenney nu primea doar rapoartele cotidi- concluzii la Casa Albã. Lucrãrile s-au bazat pe mãrturiile
ene ale CIA, ci asista la aproape toate reuniunile în materie apropiaþilor Congresului Naþional Irakian ºi ale preºedintelui
de securitate naþionalã la care participa preºedintele.
acestuia, Ahmed Chalabi, plecaþi în exil. În acest fel, Biroul
Pe timpul pregãtirii invaziei din Irak, precizeazã “Le a supraevaluat ameninþarea irakianã cu arme de distrugere în
monde”, Dick Chenney s-ar fi dus de mai multe ori la masã. Dupã invazie, a fost închis.
cartierul general al CIA din Langley (Virginia). Nici un viceÎncepând cu vara lui 2003, când soldaþii americani din
preºedinte nu mai fãcuse aºa ceva înainte. El punea mereu Irak nu au gãsit nici cea mai micã dovadã a unor programe
experþilor aceleaºi întrebãri în privinþa armelor de distrugere recente de dezvoltare a armelor de distrugere în masã,
în masã ºi a legãturilor dintre Saddam Hussein ºi al-Qaeda administraþia a început sã se teamã. CIA a început sã
sperând, atunci când rãspunsurile nu îi conveneau, sã obþinã dezvãluie presiunile care s-au fãcut asupra sa. Atacurile lui
altele. “Nu existã nici o îndoialã asupra faptului cã Saddam Joseph Wilson erau doar începutul. Trebuia, aºadar, cu orice
are acum arme de distrugere în masã pe care sã le foloseascã preþ, sã fie discreditat ºi, astfel, sã se descurajeze alte
împotriva prietenilor noºtri, împotriva aliaþiilor noºtri, denunþuri.
împotriva noastrã”, declara Chenney, în august 2002, veteranilor de rãzboi din Coreea.
Traducere ºi adaptare
Cotidianul francez opineazã cã, în lupta sa împotriva
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
CIA, vice-preºedintele ar fi avut aliaþi puternici, precum
anghelache.dragos@forter.ro
Donald Rumsfeld, secretarul apãrãrii,
ºi adjunctul sãu din acea perioadã,
Paul Wolfowitz, doi vechi adversari ai
agenþiei. Paul Wolfowitz aparþinea
faimoasei “echipe B” creatã în anii ‘70
anumit nivel, nivel impus de ierarhia de
de cãtre Georges Bush senior, când (urmare din nr. trecut)
valori la care ai aderat.
conducea CIA pentru supravegherea
La serviciu ºi în timpul liber
activitãþii asupra URSS de cãtre
VIITORUL
Ziua de lucru a unui soldat nu poate fi
experþii consideraþi “prea moi”.
Indiferent dacã poþi sã-þi vizualizezi
încadratã
în
rutinã.
Antrenamentul
diferã
Rapoartele alarmiste ale “echipei B”
au fost la originea programului de re- de la o zi la alta, iar, dupã terminarea orelor viitorul la un moment dat sau nu, faptul cã
înarmare ºi a “Rãzboiului stelelor” de muncã, ei au o mulþime de alte lucruri ai acumulat o experienþã fãcând parte din
interesante de fãcut. S-ar putea sã vã sur- rândurile armatei, ai cãpãtat cu siguranþã
început sub Ronald Reagan.
Donald Rumsfeld conducea în prindã, dacã analizaþi mai atent, cât de vari- putere fizicã ºi mentalã, îndemânare,
deprindere, capacitãþi de conducere, calitãþi
1998 o comisie a Congresului asupra atã poate fi viaþa unui soldat!
care te vor ajuta oricum în carierã, fie cã
“statelor care pun probleme”. Aceasta
rãmâi în continuare sã-þi serveºti þara, fie cã
Antrenament continuu
a concluzionat cã CIA era incapabilã
Tinerii americani sunt încurajaþi per- preferi o slujbã în cadrul societãþii civile.
sã obþinã informaþii asupra acestor noi
sã se înroleze. Echipamentul pentru Dacã alegi prima variantã, existã tot felul
ameninþãri. Dupã 11 septembrie 2001, manent
pregãtire ºi de instrucþie, oamenii cu care de oportunitãþi care îþi vor oferi ºansa înainPentagonul ºi-a creat Biroul de Planuri iei contact pe parcursul carierei militare, te tãrii în grad, ºi odatã cu aceasta, reveninduSpeciale (Office of Special Plans). ajutã sã devii mai bun, mai capabil, mai þi o mai mare responsabilitate.
Aceastã oficinã, pusã sub autoritatea potrivit pentru locul de muncã pe care þi
Daca adopþi cea de-a doua soluþie,
directã a lui Wolfowitz ºi condusã de l-ai ales. Barãcile în care eºti cazat, faci- experienþa din Armatã îþi va folosi ca funcãtre subsecretarul apãrãrii, Douglas litãþile de servire a meselor, centrele de fit- dament pentru o carierã civilã în domeniul
Feith, trebuia sã analizeze materialul ness ºi cluburile de recreaþie, toate fac parte tehnologiei computerelor, comunicaþiilor ºi
furnizat de cãtre CIA ºi de cãtre infor- din coordonatele postului ocupat. Atât timp aplicabilitãþii legilor.
Cristina FRATU
maþiile militare ºi sã prezinte propriile cât eºti în serviciul militar, trãieºti la un
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PAªI SPRE VIITOR
Interviu cu domnul maior Marian BAIE, comandantul Batalionului 284 Tancuri “Cuza Vodã”
Batalionul 284 Tancuri, din Galaþi, abia întors din Poligonul
Cincu, de la „cel mai mare exerciþiu cu trageri de luptã din ultimii
cinci ani”, DEMEX-05, a asigurat organizarea de cãtre Corpul 1
Armatã Teritorial a examenului pentru acordarea specialitãþii de
clasã – arma tancuri.
Atunci am aflat mai multe amãnunte legate de activitatea
acestei unitãþi ºi l-am întrebat despre ele, pentru dumneavoastrã,
pe comandantul unitãþii.
- De când unitatea se numeºte ºi „Cuza Vodã”?
- Pe la începutul lunii octombrie am primit un document prin
care ni se aducea la cunoºtinþã cã ne vom numi Batalionul 284
Tancuri „Cuza Vodã”. Un lucru îmbucurãtor pentru cã, se preiau
ºi tradiþiile Batalionului 267 Tancuri „Cuza Vodã”, în curtea
cãruia fiinþãm astãzi. Mã mândresc cã am avut ideea de a solicita acest lucru ºi mã bucur cã s-a aprobat.
- Ce ne puteþi spune despre modernizarea tancurilor din
dotare?
- De curând, ni s-a comunicat cã se continuã programul de
modernizare a tancului românesc. Pânã în 2007 se vor moderniza
tancurile TR-580 ºi vor intra în dotarea unitãþii. Astfel, tot batalionul va fi dotat cu tancuri TR-85 M1.
- Cum vã descurcaþi cu o cazarmã aºa de mare?
- Este destul de greu. În primul rând, din cauza posibilitãþilor
limitate de asigurare a pazei. Dacã s-ar încheia demersurile de
predare a unei pãrþi din cazarmã, începute mai demult, cred cã
ne-am descurca mult mai uºor. Apoi, este greu ºi de întreþinut o
asemenea cazarmã: spaþiile verzi sunt foarte întinse, clãdirile
sunt multe ºi unele chiar foarte vechi ºi trebuie reparate pentru
cã, altfel, se dãrâmã.
În acest an, cu fondurile alocate, am reuºit sã refacem
hidroizolaþia blocului în care se aflã comandamentul ºi sã-l
zugrãvim. Apoi, am reparat ºi acoperiºul popotei. Ne-am mai
propus sã modernizãm ºi sã utilãm, cu strictul necesar, corpul de
pazã. Mai avem probleme mari ºi la infirmerie. Dar, fondurile
pentru anul acesta s-au epuizat.
- Cum a debutat exerciþiul DEMEX-05?
- DEMEX-05 a fost ceva nou pentru toþi militarii batalionului. Am ieºit, în teren, cu 75% din efective ºi tehnicã. A fost o
noutate ºi pentru cã am organizat noi deplasarea, planificarea
transporturilor ºi organizarea taberei.
A fost dificil pentru cã nu aveam asigurate toate cele necesare
ºi a trebuit ca o parte sã le primim de la alte unitãþi. Astfel, Batalionul 300 Infanterie ne-a ajutat, foarte mult, cu materiale de

cazarmare, Batalionul 331 Tancuri, din Bacãu ºi ªcoala de Aplicaþie din Piteºti ne-au ajutat cu mijloace de ancorare pentru blindate. Am economisit, în acest mod, aproape ºaizeci de milioane
de lei. Le mulþumesc tuturor pentru ajutorul acordat.
Deplasarea s-a fãcut cu trei trenuri militare, cu alte trei în circulaþie ºi cu douã coloane de camioane. S-a trecut dintr-o zonã de
operaþii, în alta, s-au traversat munþii, toate acestea, în condiþiile
în care s-a fãcut tot ce era posibil omeneºte pentru punerea la
punct a camioanelor. Pe drum n-au fost probleme deosebite, doar
defecþiuni mãrunte, legate de alimentare, de supraîncãlzirea
motoarelor.
Faptul cã ne-am deplasat, atât la ducere, cât ºi la întoarcere,
pe mai multe tipuri de coloane ºi nu am avut nici un fel de incident, denotã cã toþi oamenii mei au înþeles importanþa acestei
misiuni ºi au fãcut eforturi majore pentru îndeplinirea ei.
- Care a fost misiunea Batalionului 284 Tancuri pe timpul
exerciþiului?
- În Cincu, Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodã” a avut un rol
extraordinar. A fost unitatea care a fãcut cele mai multe manevre,
atât la cele douã antrenamente, cât ºi la exerciþiul propriu-zis.
Important este de menþionat cã, de fiecare datã, a fãcut o cu totul
altã manevrã, din cauza terenului moale ºi a condiþiilor meteo.
Astãzi exersam ceva, iar mâine executam cu totul altceva.
În ziua exerciþiului am executat, pentru cã altfel nu se putea,
o manevrã pentru care nu am fãcut nici mãcar recunoaºteri. Însã,
batalionul ºi-a îndeplinit cu succes misiunea.
Având de fãcut atâtea manevre, în acele condiþii climaterice,
deosebite, am avut ºi viaþa cea mai grea. Au fost perioade întregi
în care s-a dormit câte 2-3 ore pe noapte sau, poate, deloc.
Apãreau tot felul de probleme, de la extragerea din noroi a
diferitelor categorii de tehnicã, împotmolite, pânã la amenajarea
genisticã a trecerilor obligate din fâºia de acþiune a batalionului.
Toate aceste activitãþi se terminau, de obicei, în jur de 1-2
noaptea, iar, pânã ajungeam la corturi, sã ne odihnim, se fãcea 4
dimineaþa. A doua zi, dupã câteva ore de somn, o luam de la
capãt. A fost o lunã cu efort prelungit ºi susþinut.
- Dacã ar fi nevoie sã repetaþi toate activitãþile, aþi mai face
faþã?
- Având experienþã, ne-am descurca mult mai bine. Acum
ºtim ce e de fãcut, iar problemele întâlnite au devenit lecþii
învãþate pentru activitãþile viitoare.
Marea majoritate a acþiunilor planificate de statul major s-a
realizat ºi atunci, dar au fost ºi cazuri în care nu au corespuns

Galaþi - Batalionul 300 Infanterie “Sfântul Andrei”

Î n c r e d e r e a î n o mu l d e l â n g ã t i n e
În documentarea din garnizoana Galaþi,
din luna precedentã, am trecut ºi prin cazarma
Batalionului 300 Infanterie, batalion care s-a
întors, în varã, din Afganistan. Am stat doar
câteva ore, dar am simþit cã acei oameni înþeleg ºi apreciazã eforturile ziariºtilor de la
„Curierul armatei” ºi cã au fost foarte bucuroºi
pentru scurta vizitã fãcutã.
Batalionul 300 Infanterie „Sfântul Andrei”
a executat o misiune de impunere a pãcii, în
teatrul de operaþii din Afganistan, în perioada
ianuarie-iulie 2005, afirmã comandantul acestei unitãþi, locotenent-colonelul Adrian SOCI.
Misiunea a fost precedatã de o perioadã de
pregãtire de 3 luni, aici, în Galaþi ºi la Soveja,
în tabãrã. Principalele teme de pregãtire au
avut ca obiectiv însuºirea procedurilor de operare standard, pe care le-am obþinut de la
detaºamentele care au fost în misiune înaintea
noastrã. Procedurile s-au exersat, separat, pentru fiecare misiune executatã, apoi, în teatrul
de operaþii.
Perioada de pregãtire a fost completatã cu un exerciþiu de
instruire prin simulare, organizat pentru prima datã de componenta mobilã a Centrului de Instruire prin Simulare, care s-a
deplasat de la Bucureºti, la Galaþi cu toatã tehnica de simulare.
Exerciþiul a contat foarte mult în desãvârºirea instruirii personalului, în principal, a comandanþilor de plutoane ºi de grupe,
dar ºi a statului major ca echipã de lucru.
Tragerile cu toate categoriile de armament au fost, de asemenea, o etapã importantã în acest program de pregãtire. Specifice
unitãþii, au fost cele douã sãptãmâni de tabãrã, de aici, de lângã
cazarmã.
Ne-am pregãtit, depunând efort la capacitatea maximã, în aºa
fel încât, la sosirea în teatru, sã reuºim sã facem faþã, atât condiþiilor tactice, cât ºi celor climaterice, care sunt destul de importante
în derularea misiunilor. ªi, am reuºit, zic eu.
Afluirea în teatru s-a încheiat pe 17 ianuarie, când s-a fãcut

transferul de autoritate, de cãtre Corpul 2 Operaþional Întrunit,
cãtre Comandamentul Forþelor de Coaliþie din acea zonã a
Afganistanului.
Înainte de transfer, timp de 10 zile, am executat misiuni
împreunã cu batalionul pe care l-am înlocuit sub conducerea lor.
Ulterior, am preluat comanda, dar forþele erau mixte (de la cele
douã batalioane), iar în ultimele zile au acþionat numai forþele
Batalionului 300 Infanterie, dar sub supravegherea colegilor pe
care i-am înlocuit.
Am executat, timp de 6 luni, tot genul de misiuni. Am reuºit
sã pãstrãm, dar ºi sã facem simþitã prezenþa româneascã în zona
de Operaþii de Sud a Afganistanului. Am încercat o depãºire a
standardelor ºi, cred cã, am reuºit. Dovadã sunt calificativele ºi
aprecierile primite de la americani, cei sub comanda cãrora am
luptat.
Un moment deosebit de important a fost schimbarea locaþiei
taberei româneºti. De fapt, am construit o nouã tabãrã, cu o nouã

realitãþii din teren. Atunci, am analizat, imediat, cauzele ºi
condiþiile existente ºi am trecut cu bine mai departe. Sperãm,
însã, cã, pe viitor, acestea nu vor mai apãrea. Ne pregãtim ºi ne
perfecþionãm permanent, fiecare pe funcþiile pe care le ocupãm
ºi, cu fiecare experienþã acumulatã, mai facem un pas spre viitor.
- Cum v-aþi descurcat cu acest examen de acordare sau confirmare a specialitãþii de clasã?
- Am executat ceea ce trebuia, ceea ce ni s-a ordonat ºi ceea
ce am considerat noi cã era necesar pentru buna desfãºurare a
acestei activitãþi. Totodatã, am acordat ºi noi clasa a 3-a celor pe
care îi puteam breveta noi. S-au fãcut eforturi, atât cu cazarea
celor veniþi din þarã, cât ºi cu organizarea în teren. Vremea nu a
þinut nici acum cu noi.
zonã de mentenanþã, cu o nouã zonã de parcare a tehnicii, cu un
nou punct de comandã, organizat dupã standardele NATO. Toate
lucrãrile, tot ce noi am realizat acolo, au fost apreciate de cãtre
toþi membri coaliþiei – americani, englezi, olandezi, francezi,
canadieni.
Permanent, ne-am preocupat de menþinerea trezã a atenþiei ºi
de pregãtirea misiunilor, cu profesionalism, ca sã arãtãm celorlalþi cã suntem o armatã capabilã sã îndeplinim, indiferent de
pericolele ce pot apãrea la tot pasul, orice tip de misiuni în teatrul
de operaþii. Eu zic cã am devenit profesioniºti în adevãratul sens
al cuvântului, chiar dacã, pe întreaga perioadã, trãirile intense, pe
care le-am avut, ne-au mãcinat. Liniºtea nu þi-o poþi gãsi, decât
atunci când îþi vezi toþi oamenii repatriaþi. Pânã atunci, însã,
existã, permanent, o neliniºte care te macinã zi de zi, iar odihna
nu mai este odihnã, somnul nu mai este somn. Grija e la tot pasul.
Aceste trãiri au îmbrãcat toatã gama de manifestãri, începând
de la curaj ºi entuziasm, în prima perioadã, pânã la, poate, un soi
de exuberanþã, în partea de sfârºit a misiunii. Cel mai important,
cel puþin pentru mine, a fost menþinerea unui tonus bun pe toatã
perioada misiunii.
Ceea ce conteazã foarte mult în teatrul de operaþii este încrederea în omul de lângã tine. Sunt situaþii des schimbãtoare, chiar
la limita acceptabilului ºi, dacã nu ai încredere în cel de lângã
tine, poþi sã ai un eºec. Urmãrile pot fi foarte grave. Din acest
punct de vedere, am reuºit sã ne cunoaºtem foarte bine, zic eu, ºi,
pe acest fundament al încrederii reciproce, am construit ºi ne-am
format un colectiv închegat, care simte atunci când rãspunderea
apasã, un colectiv care poate sã planifice, sã conducã ºi sã
desfãºoare, sub stres, acþiuni de luptã.
Am devenit mai maturi, oamenii au cãpãtat experienþã ºi au
acum un alt mod în a analiza anumite situaþii ºi privim mult mai
realist o misiune în teatrul de operaþii.
Se pot spune ºi scrie foarte multe despre teatrul de operaþii ºi
despre ceea ce se întâmplã acolo, eu, însã, spun cã suntem mândri cã am fost în Afganistan, cã ne-am întors foarte bine pregãtiþi
ºi cã am fãcut treabã bunã acolo. Satisfacþiile sunt foarte mari.
Nu numai cele profesionale, care sunt cele mai multe, dar ºi cele
personale, cele cu privire la capacitatea ºi probitatea ta, ca om.
Un militar întors dintr-o misiune externã câºtigã foarte multe
repere faþã de care îºi construieºte cariera militarã.
Paginã realizatã de
Locotenent-colonel Ion PAPALEÞ

papalet.ion@forter.ro
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SIMEX 2005

ULTIMUL ANTRENAMENT, ÎNAINTEA PLECÃRII

ncepând cu a doua decadã a lunii decembrie 2005, Batalionul 341 Infanterie, de la
Topraisar, comandat de cãtre locotenentcolonel dr. Vasile VREME, va participa pe parcursul a ºase luni de zile la misiunea ENDURING
FREEDOM VIII, ce se va executa în Afganistan.
În vederea acomodãrii cu viitorul teatru de
operaþii, unde vor
acþiona militarii din
batalion (Rechinii Albi –
White Sharks), au participat, în perioada 7-11
noiembrie, la SIMEX
2005.
Obiectivul exerciþiului a constat în
pregãtirea Batalionului
341 Infanterie pentru
misiune
prin
desfãºurarea unui exerciþiu de instruire prin
simulare.
Obiectivele
de
instruire au avut ca scop
pregãtirea statului major al batalionului în ceea ce
priveºte planificarea ºi conducerea acþiunilor
specifice în aria de operaþii, dezvoltarea capacitãþii de aplicare a procedurilor standard de operare a batalionului, instruirea comandanþilor de
companie ºi pluton în organizarea ºi conducerea
acþiunilor în aria de operaþii.
Cerinþele misiunii au vizat urmãtoarele: planificarea operaþiei, realizarea dispozitivului în
aria de operaþii, pregãtirea de informare a câmpului de luptã, conducerea acþiunilor în aria de operaþii, cooperarea, coordonarea ºi sincronizarea cu
celelalte forþe din aria de operaþii.
Situat în localul Universitãþii Naþionale de
Apãrare „Carol I”, Centrul de Simulare prin
Instruire al Statului Major General le-a pregãtit
Rechinilor Albi o sãptãmânã bogatã în activitãþi.
Prima zi a debutat cu prezentarea metodologiei de
abordare ºi elaborare a unui ordin de luptã ºi cu
însuºirea regulilor de angajare. A doua zi batalionul a primit misiunea. Urmând ca pe parcursul

Î

zilelor 3 ºi 4 sã se desfãºoare simularea, în a
cincea zi, efectuându-se analiza post acþiune a
întregului exerciþiu.
Subiectivismul, anulat din start
Miercuri, 9 noiembrie, la o orã destul de matinalã, îmbarcat într-un autobuz ce aparþine celor de
la Topraisar, ne punem în miºcare cãtre locul de
desfãºurare al exerciþiului. Am în dreapta pe cãpitanul inginer Costel Marcu STOICA, care, zâmbitor, îmi spune cã va fi cel mai tare „battle captain”, din acea zi. Îl privesc ºi mã abþin sã îl întreb
ce vrea sã spunã. Aveam sã aflu mai târziu.
Coborâm din autobuz ºi ne deplasãm cãtre
Centrul de Simulare prin instruire, unde îl întâlnesc pe colonelul Mihãiþã BÃLEANU, ºeful
Secþie 1 Simulare, care mã informeazã asupra
activitãþilor ce se vor desfãºura. „Centrul s-a
deschis oficial pe data de 17 iunie 2002, iar pe 9
septembrie 2002 s-a desfãºurat primul exerciþiu.
Aici punem în practicã trei simulãri, virtualã, constructivã ºi realã. Simularea virtualã se adreseazã
în direct, grupelor ºi plutoanelor, iar cea constructivã comandanþilor de companie ºi batalion,
implicit statului major al acestuia. Simularea realã
este cea din teren, unde se participã cu tehnicã ºi
armament.
Concentrarea efortului este axatã pe comandanþii de companii, statul major al batalionului ºi
pe comandantul acestuia. Acest exerciþiu se va
desfãºura în zona în care unitatea va fi dislocatã.

Se bazeazã pe misiunile executate de unitãþile care
au fost în teatru de operaþii. Sunt create incidente
prin simulare la care militarii batalionului trebuie
sã rãspundã. O echipã de controlori-observatori va
monitoriza permanent activitatea desfãºuratã de
cãtre participanþi. La sfârºitul zilei, când se va

desfãºura analiza post acþiune, pe baza unei fiºe
de observaþie, vor informa, atât conducerea exerciþiului, cât ºi pe cea a batalionului asupra modului cum au rezolvat incidentele. Echipa de observatori-controlori, este formatã numai din ofiþerii
care au participat la misiunea Enduring Freedom.
Militari sunt obiºnuiþi cu respectivul teatru de
operaþii ºi cunosc foarte bine modul privind aplicarea procedurilor standard de operare. Deci,
orice urmã de subiectivism este anulatã din start”.
Coeziunea, bat-o vina
În centrul operaþional tactic existã o activitate
febrilã, ofiþerii ºi subofiþerii sunt conectaþi la
momentul exerciþiului. Se simte dorinþa recuperãrii momentelor din zilele anterioare, când
activitatea a scârþâit rãu, iar echipa de observatori
nu i-a iertat în privinþa activitãþilor desfãºurate. Pe
mulþi dintre ei îi cunosc de ani buni ºi nu îmi este
greu sã observ cã le lipseºte ceva - coeziunea.
Chiar dacã, fiecare compartiment lucreazã cu
motoarele turate la maximum, aspectul enunþat
anterior e vizibil. Era bine ca
atunci când s-au deplasat la
Bucureºti ºi trecând pe lângã
Medgidia sã fi luat un sac cu
ciment, ca sã realizeze legãtura
dintre ei. Timpul nu e trecut.
Poate, chiar greutãþile pe care le
vor întâmpina la acest exerciþiu îi
va face sã devinã o adevãratã
echipã.
Cãpitanul STOICA, în rolul
ofiþerului de serviciu pe centru,
primeºte incidentele pe care le
consemneazã în registru ºi îi
informeazã pe colegii sãi. O face
cu promptitudine ºi eficienþã. Nimic nu îi scapã.
Cu vocea tunãtoare de inginer de tunuri se face
auzit de cãtre toþi. Conducãtorii SIMEX-ului sunt
hotãrâþi sã nu îi lase pe cei de la 341 sã rãsufle.
Incidentele curg precum avalanºa. Timpul de
lucru este comprimat la maximum. Chiar dacã se
lucreazã în forþã, orice misiune este analizatã cu
multã rigurozitate.
Maiorul Mihai MÃRICUÞÃ, locþiitorul
comandantului de batalion adunã grupul de
decizie care este format din ºefii de compartiment
în vederea soluþionãrii fiecãrui incident, cu
urmãrirea paºilor din procesul de elaborare a
deciziei militare. Cum spuneam ºi anterior timpul
de lucru este redus drastic. Pentru rechini este
foarte bine. Într-un timp limitat fiecare are bine
întipãrit modul cum se va acþiona. Îndeplinirea
misiunii este esenþialã. Odatã stabilite cursurile de
acþiune, acestea sunt prezentate comandantului de
batalion care hotãrãºte ce se va executa. Odatã
luatã hotãrârea, maiorul Cãtãlin TICULESCU
(ºeful operaþiilor la exerciþiu), cãpitanii Cãtãlin
TÃMAªI ºi Liviu DINU redacteazã ordinul cãtre
subunitãþi.
Unul actualizeazã harta, iar ceilalþi doi
redacteazã pe calculator ordinul, atât în limba
românã, cât ºi în englezã.
Din nou se aude glasul inginerului Stoica.
Alãturi de el, odatã cu transmiterea incidentului se
actualizeazã ºi harta de lucru, de cãtre subofiþerul

de stat major, plutonierul Vlãduþ CÃVESCU. O
face cu rapiditate ºi acurateþe. Mâinile se joacã cu
rigla ºi markãrul pe overlay-ul dispus pe hartã.
Într-o altã zonã a centrului, cercetaºul batalionului, cãpitanul Gabriel BOARIU, studiazã cu
atenþie aria de operaþii a batalionului, dar ºi pe cea
a unitãþilor învecinate. Informaþia este primordialã, de ea depinde foarte mult reuºita misiunii.
Iar cei bine informaþi, de regulã, câºtigã.
Incidentul care urmeazã cere sã se execute o
misiune de scoatere în aria de operaþii a batalionului, în colaborare cu militarii din armata
naþionalã afganã ºi cu militarii unui pluton din
armata S.U.A. Rapid, se face analiza situaþiei ºi se
alege cel mai optim curs de acþiune. Alt incident
pune la încercare, de aceastã datã, grupa comandantului. Un militar a fost rãnit. Locotenentul
Alice MOLDOVAN, ofiþerul cu relaþii publice al
batalionului trece imediat la verificarea datelor
despre eveniment. Puºtoaica batalionului, o mânã
de om acþioneazã cu hotãrâre. Odatã încheiatã
documentarea, trece la redactarea unui comunicat
de presã pe care îl prezintã comandantului spre
aprobare.
Juristul batalionului, maiorul
Ion GRIGORIE ºi preotul militar
Dragoº CIOBANU sunt ºi ei
prezenþi lângã comandant.
Fiecare, pe linia lui de specialitate
,îºi aduc contribuþia. Nu numai cei
de la operaþii sunt în plinã acþiune.
Atât cei de la resurse umane, cât
ºi cei de la logisticã þin aproape.
Mã uit în centru ºi vãd cã nimeni
nu pierde timpul. Simþi cã treburile au intrat pe fãgaºul lor normal.

În aria de operaþii
Îi las pe cei din statul major ºi plec în cãutarea
celor care pun în practicã ordinele primite, adicã
la subunitãþi. Ajung la Compania 1, unde comandantul
acesteia,
locotenentul
Iulian
SEMÃNORIU, înconjurat de comandanþii de plutoane, verificã la hartã modul cum misiunea a fost
însuºitã de cãtre subordonaþii sãi. Misiunea companiei nu este deloc uºoarã. Vor trebui sã asigure
paza ºi apãrarea taberei. Comandantul companiei
îmi spune cã: „am sãrit imediat pe misiune ºi asta
datoritã timpului scurt. Am chemat comandanþii
de plutoane ºi la macheta teren am trecut la efectuarea instructajului unde am insistat mai mult pe
variantele de acþiune în cazul atacãrii posturilor”.
Comandantul plutonului 3, locotenentul
Marius PAVEL, are experienþa teatrului de operaþii pe care o fructificã din plin. Propunerile pe
care le face comandantul de companie sunt cele
mai eficiente.
Trec la compania a 2-a, comandatã de cãtre
maiorul ªerban TIBERIU. Cei de aici duc greul
zilei. Au primit misiuni cu duiumul. ªi, în timp
scurt. Pe rând, se trece la îndeplinirea acestora,
ulterior,
raportându-se
la statul major
al batalionului
despre rezultatul misiunii.
ªi la compania sprijin,
activitãþile
sunt în toi.
Cãpitanul
Petricã HONDREA, verificã modul în
care plutonul
de transmisiuni
îºi
îndeplineºte
sarcinile primite. Transmisioniºtii batali o n u l u i
comandaþi de cãtre locotenentul Viorel BUÞEA,
au, poate, cea mai grea sarcinã - asigurarea
funcþionãrii legãturilor pentru sistemul de
comandã ºi control, în cadrul misiunilor care se
primesc de cãtre fiecare subunitate. ªi nu e deloc
uºor din cauza vastitãþii ariei de operaþii a batalionului.

ªi aici, observatorii – controlori sunt prezenþi.
Atât lângã comandanþii de companie, cât ºi lângã
cei de plutoane, totul este urmãrit cu atenþie. Se
apropie momentul privind desfãºurarea analizei
primei zile de simulare. Au fiºele de observaþii
pline cu observaþii.
Realism ºi profesionalism
Revin în centrul de operaþii tactice al batalionului. Toatã lumea este strânsã în jurul comandantului de batalion. Se fac pregãtiri în vederea
analizei post acþiune a primei zile de simulare.
Fiecare ºef de compartiment raporteazã situaþia
privind activitãþile desfãºurate de cãtre el ºi subordonaþii sãi.
Cu toþii au feþele obosite. Dar, de aceastã datã,
nu mai au acea atitudine rezervatã unii faþã de
ceilalþi, aºa cum au avut-o de dimineaþã. Sunt
umãr lângã umãr, ca o adevãratã echipã.
Greutãþile din ziua care urmeazã sã se încheie i-au
adus acolo unde trebuie sã fie. Iar, ceea ce va mai
urma - ºi nu va fi deloc uºor pentru ei - în perioada urmãtoare, va trebui sã îi gãseascã gata sã

acþioneze la orice orã din zi ºi noapte, indiferent
de condiþiile climaterice ºi de gradul de risc al misiunii.
Locotenent-colonelul Adrian SOCI, ºeful
echipei de controlori-observatori aduce la
cunoºtinþã statului major al batalionului, modul
cum s-au rezolvat incidentele în prima zi de simulare. Ofiþerul a fost comandantul batalionului cu
care a participat la misiunea în care rechinii albi
vor pleca. În tot ceea ce prezintã, se vede realism
ºi profesionalism. Nu se face nici un fel de
exagerare. Nu se pune în aplicare imaginaþia ºi
pornirile de genul „sã faceþi aºa, cã eu, dacã aº fi
acolo, aºa aº face”.
De aceastã datã, timpul eroilor de poveºti
nemuritoare a apus. Acolo, în faþa dobrogenilor
sunt colegi de-ai lor care au dat piept cu greul întrun teatru de operaþii. Cu toþii sunt la obiect. Nu
aduc laude ºi nici reproºuri. Prezintã realitatea a
ceea ce s-a fãcut. Cu adevãrat, rechinii albi se pot
considera fericiþi cã au avut asemenea arbitri. ªi
nu unii virtuali, ci reali.
Activitatea celei de a treia zi se încheie. Va
mai urma una mai plinã de dinamism în privinþa
incidentelor pe care le vor primi spre rezolvare.

Înainte de a pãrãsi sala, se aude întrebarea
comandantului de batalion. Cine a fost personajul
zilei? Toþi ochii se îndreaptã spre inginerul de
tunuri. Cu adevãrat, prin rolul jucat de „Battle
Captain” a fost omul zilei.
Maior Gabriel PÃTRAªCU
patrascu.gabriel@forter.ro
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Secþiunea de aur

Ideea cã Universul e guvernat de numere a fascinat,
începând cu Pitagora, pe matematicieni, fizicieni, filozofi
sau teologi. Probabil cã, nici un numãr nu ilustreazã mai bine
aceastã idee ºi nu a fost înconjurat de atâta faimã ºi mister ca
numãrul phi, cunoscut ºi sub numele de “Secþiunea de aur”.
Definit de Euclid cu mai bine de douã mii de ani în
urmã, phi (1,618....) pare implicat peste tot în naturã: de la
cochiliile melcilor ºi dispunerea petalelor florilor, pânã la
forma galaxiilor. Nici artele plastice sau muzica nu rãmân în
afara “razei de acþiune” a uimitorului numãr. S-au fãcut
nenumãrate speculaþii despre prezenþa “Secþiunii de aur” în
construcþia piramidelor sau a Partenonului, ori în picturile lui
Leonardo da Vinci.
Mario Livio, astrofizician de
marcã, invitã, prin traducerea lui
Mihnea Moroianu, la o cãlãtorie
captivantã în lumea matematicii ºi
fizicii, dar ºi în cea a artei, arhitecturii sau biologiei, pentru a ne
spune povestea unui numãr despre
care s-a crezut cã dezvãluie “mâna
lui Dumnezeu”.
La un moment dat se desprinde
o constatare aproape amuzantã,
dacã nu ar fi profund adevãratã: pentru o fiinþã precum melcul, a cãrui cochilie este expresia “Secþiunii de aur”, aceastã
proporþie nu are nici o relevanþã. Pentru cã ea este construitã
în raport cu ceea ce noi ne reprezentãm prin numere. Pentru
el, melcul, presupunând cã poate gândi, “Secþiunea de aur”
are cu totul altã valoare numericã.
Se impune un avertisment pentru împãtimiþii matematicilor: dacã cineva crede cã, deschizând cartea, va da peste o
lucrare asemãnãtoare cu o culegere de Gheba, plinã cu formule ºi demonstraþii, se înºealã!
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Irakul, o altã provocare
Operaþiunile militare desfãºurate de
armata românã în teatrele de operaþii din Irak
ºi Afganistan, sunt readuse, sub diferite
forme, în atenþia opiniei publice. De aceastã
datã, operaþiunea “Antica Babilonia”,
desfãºuratã în anul 2004, în Irak, revine în
prim-plan sub forma unei expoziþii de
fotografie: “Irakul - o altã provocare”,
aparþinând locotenentului Cristian CÃNUCI,
ofiþer în cadrul Batalionului 26 Infanterie
“Scorpionii roºii”.
Vernisajul a avut loc vineri, 21 octombrie
2005, la Cercul Militar Craiova, ocazie cu
care colonelul (rez) Mircea ANGHEL, membru al Asociaþiei Artiºtilor Fotografi din
România ºi al Societãþii Americane de
Fotografie PSA, caracteriza evenimentul ca
pe un “debut deosebit ºi, mai mult decât atât,
o premierã pentru ceea ce se întâmplã în
domeniul fotografiei, a reportajului fotografic
militar, în general.” Dumnealui considera cã
este o expoziþie deosebit de interesantã
deoarece sunt prezentate, pe lângã acþiunile
forþelor române în Irak, ºi relaþiile “oºtirii
române” cu populaþia localã, unde a reuºit sã
surprindã foarte bine apropierea militarilor
români de oameni ºi, mai ales, de copii. Domnul colonel sublinia cã este o experienþã nouã,
atât pentru fotografi, cât ºi pentru el, deoarece
a reuºit sã redea, într-un reportaj esenþialmente militar, o imagine a copilãriei zugrãvitã
“prin imagini atât de calde, de duioase, semnificative”. Ceea ce demonstreazã cã reportajul militar trebuie sã cuprindã, nu numai
aspecte ale desfãºurãrii acþiunilor strict legate
de trupe, dar ºi relaþiile acestora cu populaþia
localã, cu copii din zonã, legãturile care se pot
stabili în acest fel.
Drumul parcurs, de la apãsarea pe

declanºatorul aparatului de fotografiat ºi pânã
la închegarea imaginilor într-o expoziþie, a
fost prezentat de domnul locotenent într-un
scurt ineterviu la postul “Radio Oltenia”:
— Aþi ales titlul expoziþiei dumneavoastrã “Irakul – o altã provocare”. De ce “o
altã” provocare?
— “O altã provocare” deoarece Irakul va
fi o altã ºi o nouã provocare pentru toþi cei

care participã acolo în misiuni de stabilitate
sau de menþinere a pãcii. Situaþia în Irak este
într-o continuã schimbare. ªi va oferi o nouã
imagine ºi alte valenþe pe mãsurã ce trece timpul. Expoziþia de faþã prezintã imagini din
activitatea desfãºuratã de “Scorpionii roºii” în
cadrul misiunii “Antica Babilonia” 2004,
între lunile ianuarie ºi august. Imaginile
prezentate exprimã peisaje din zona deºerticã
irakianã, aspecte din misiunile executate de
“Scorpionii roºii”, de la antrenamentele executate pentru pregãtirea militarilor, în deºertul
irakian, pentru a acþiona rapid ºi eficient la

Octav ªuluþiu

Un cronicar al Bucureºtiului subteran

“Ce multe femei frumoase! ªi eu sunt un bãrbat sãrac ºi urât.
Dacã aº avea chelie ºi bani, aº putea sã o acopãr cu prestigiul acestora.” (p.47) Îºi deplânge autorul destinul erotic în uitatul roman
Ambigen. Dacã ar fi avut mai mult curaj, sã foloseascã cuvinte simple sau pur ºi simplu, sã fie mai agresiv. “Dar când polul femeiesc e
mai tare decât cel bãrbãtesc? De ce n-a postulat ºi aceastã posibilitate filosoful? Sunt femei care sunt mai mult bãrbaþi ºi bãrbaþi care
sunt mai mult femei? Desigur cã sunt. Aud cum scânceºte în mine o
sopranã. Dacã aº pune revolverul sub coasta a patra s-ar termina
totul. Dar nu se poate. Ea nu vrea sã moarã. ªi nu pot face decât ce
vrea ea. În mine e menaj complet cu dominaþia femeii. De ce nu pot
sã ºtiu!” (p.166). Posibil din cauza un exces de delicateþe ale cãrei
firave încercãri sunt sabotate de o timiditate bolnavã. Desigur,
“oamenii sunt odioºi. Mã uimeºte desfãºurarea lor de voinþã. Fiecare
e un resort întins. De aceea se luptã atâta între ei. ªi pe omul sfios îl
calcã în picioare. Oamenii de voinþã detestã pe delicaþi, îi dau la o
parte ºi-i fac sã sufere. E înfiorãtor sã fii timid. Devii obiectul
atenþiei ºi în curând mingea picioarelor generale. Pe solitar îl refuzã
toþi ceilalþi ca pe lepros, din teamã de contaminare.” (p.79)
Romanul Ambigen publicat în 1935 (ºi republicat în 1992)
reprezintã Bucureºtiul bãrbaþilor însiguraþi ºi timizi în faþa unor
transfigurãri sociale rapide dupã marele rãzboi. Octav ªuluþiu
trãieºte propriile drame intime, începând de la 9 ani când îºi pierde
principalul confesor, tatãl, iar la vârsta maturitãþii, pierde în faþa
mãtãhãlosului Zaharia Stancu, o vie ºi îndelungatã disputã pentru
femeia vieþii sale. Îl aflãm firav ºi timid mai ales în realitate, Octav
ªuluþiu se retrage în alcovul femeilor aparent refuzate din lumea
ascunsã a bordelului bucureºtean. Este povestea vieþii sale, un fel de
roman al adultului miop, încorsetat în pãienjeniºul contradicþiilor de
tot felul. ªuluþiu era convins cã “femeile trebuie obligate sã ne
iubeascã. Desigur cã asta ºi aºteptam ºi vedeam deseori în ea încordarea acestei aºteptãri amestecatã cu neliniºte ºi curiozitate... Nu
eram opac. Dar nu concepeam cum e permis sã-þi impui voinþa ta ºi
asta pentru a o lega pe femeie de un viitor în care poate cã nu o
puteam face fericitã. Exageratã grijã de viitor, preocuparea practicã
a omului hãrþuit de neajunsuri financiare mãrunte, cum le detest!”
(p.41).
Timidul deºi îºi reprimã dorinþele ºi gesturile, reuºeºte sã înþeleagã profunzimi de o clipã cãci “femeile au un simþ enervant: când
sunt privite fãrã a te vedea, aflã totuºi. Când o femeie se întoarce pe
stradã pe neaºteptate spre a se uita în urma ei, trebuie sã o fi privit
cineva, sã o fi urmãrit. Nervii tactili ai femeii trebuie sã aibã ºi proprietãþi vizuale. Sau nervii tactili ai ºirei spinãrii vãd, sau razele
privirii bãrbãteºti înþeapã. Sunt ochi care rãscolesc, care despoaie ºi
se înfig în carne cu dârzenie materialã. Iar femeile simt privirile din
spate.” (p.34)
În Bucureºtiul subteran al anilor ‘30, “farmecul feminitãþii ºi
poezia intimistã” nu mai aveau nici un înþeles deoarece “forma cea
mai asprã a acestei bãrbãþii femeieºti e profesionalizarea. Femeia a
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invadat catedrele, birourile, laboratoarele, sãlile de judecatã...
Femeia se ocupã, femeia munceºte. O femeie care munceºte nu
poate fi o bunã femeie. Ea e un animal de lucru, un serios element
de randament social, dar îºi pierde frãgezimea ºi trupeascã ºi
sufleteascã. Pânã azi, singura profesie a femeilor era amorul. Nu
amorul celor cinstite, ci al celor de la bordel: amorul profesional.
Tarifarea ºi exploatarea lui dovedeau o muncã de speþã masculinã,
un efort de voinþã, o serioasã calculare a riscurilor ºi câºtigului, o
disciplinã ºi dupã toate astea, o uzare. Dupã întrebuinþare în casa de
toleranþã femeia trebuia scoasã la pensie: boalã. Cocota e un
funcþionar. Femeie, dar ca funcþie socialã, bãrbat. Ca actor, femeia
nu era încã profesionistã. ... Profesiunea este în esenþã masculinã.
Pentru cã ea cere siguranþã, voinþã, disciplinã, repetare mecanicã a
unor gesturi mecanice, repeziciune, tot calitãþi specific bãrbãteºti. ªi
totuºi, femeia aratã cã le are ºi ea. Le are pentru cã ºi bãrbatul are
poate calitãþile femeii, pe când aceasta a fost adusã de împrejurãrile
sociale sã-ºi însuºeascã roluri ºi calitãþi bãrbãteºti. ... Femeia care a
manevrat tocul nu mai poate mângâia un bãrbat. Degetele ei fine se
îmbibã în cernealã, se tocesc... Femeia se durificã, se înþepeneºte de
ºira spinãrii. Pierde ondulaþia de ºarpe care scoate flori sub
îmbrãþiºare. ...cum mai poate asculta implorãrile ºi ºoaptele iubitului, aceea care a ascultat ploaia de bãtãi a Yostului?... Între pereþii
costelivi ai birourilor, femeia pierde simþul interiorului. Casa ei ia
forme nude ºi plicticoase. .. Odaia femeii funcþionarã se transformã
într-o salã de aºteptare. Acesta este stilul modern al interiorului. ..De
la barocul care încãrca odaia peste mãsurã, s-a trecut la odaia ca o
prelungire a strãzii. Fiindcã femeia a dezertat odaia. ...Lipsa de
farmec a femeii din bordel este din cauza acestei siguranþe a ei, din
cauzã cã nu cere apãrare. Ea îºi exercitã pur ºi simplu o meserie.
N-are nici unul din farmecele care trebuie cucerite ºi apãrate. Dã ºi
primeºte schimbul. Lipsa ei de graþie începe sã se întindã peste toatã
viaþa modernã. Fetele ºtiu cã bãrbaþii au nevoie de sexul lor, iar ele
de sexul bãrbatului. ªi îl oferã pentru apãrarea bãrbatului împotriva
perversiunii. Sau se dedau perversiunii. ªi ele, ºi el. Homosexualitatea ºi sadismul sunt dovezi ale masculinizãrii secolului. Iar acuplarea a ajuns azi un schimb de servicii. Fãrã artã, fãrã religie, fãrã
metafizicã.” (pp.64-66).
Dincolo de asta, “când îmi imaginez actul sadic, sufãr de a nu
fi femeie. ªi nu concep, pentru mine altã posibilitate de satisfacere
decât strângerea epidermelor, incoºtientã, ferventã, într-o prelungire
nedefinitivã, istovitoare, fãrã ritmul ridicol, oribil, al posesiunii...
.”(p.55) ªuluþiu trãieºte prin eroul romanului, toate contradicþiile
erotice ale intelectualului cultivat, dar sãrac al anilor ’30, sfârºind
prin a ajunge patron de bordel, cãsãtorit cu o prostituatã. În realitate, va muri subit în 1949, în urma unei congestii cerebrale. O nouã
victimã a noii lumi care se nãºtea, devorând-o la propriu, pe cea
veche.
Adrian MAJURU
adimajuru@yahoo.com

diferite acþiuni ale insurgenþilor. De asemenea, sunt prezente imagini care reflectã relaþiile dintre militarii români ºi civilii irakieni, în
mod special, dintre militari ºi copiii din zonã.
În general, fotografiile expuse sunt un rezumat al misiunilor executate de “Scorpionii
roºii” în Irak, în 2004.
— Scena, cadrul fotografiei, a fost
dinainte pregãtitã sau, pur ºi simplu, aþi surprins imaginile în cadru?
—
Pe
parcursul
desfãºurãrii misiunii în Irak,
am avut, cum se spune, arma
într-o mânã ºi aparatul de
fotografiat în cealaltã.
Funcþia mea, pe parcursul
misiunii “Antica Babilonia” a
fost de ofiþer de relaþii
pu+blice, uºurându-mi activitatea de fotografiere a acþiunilor militarilor români. Dupã
cum spuneam, în afara armamentului din dotare, am avut
pregãtit, douãzeci ºi patru de
ore din douãzeci ºi patru, ºi
aparatul de fotografiat, pe
care l-am folosit la maximum. În cele ºase
luni de misiune am realizat aproximativ
12.000 de fotografii, din care, vã daþi seama,
cu oarecare greutate, am reuºit sã aleg numai
patruzeci, pe care le-am expus în aceastã
expoziþie. A fost o alegere dificilã deoarece
foarte multe au fost bune ºi unele dintre ele
îmi erau foarte dragi, dar, aceste 40 de
fotografii expuse, cred eu, cã reflectã în totalitate misiunea executatã de militarii
craioveni în teatrul de operaþii.
Sublocotenent Daniel NISTOR

Expoziþie

Sabin Bãlaºa expune
la Galeria de Artã a
Cercului Militar Naþional

Rar mi-a fost dat sã vãd atâta lume în spaþiul, destul de generos de altfel, al Galeriei de Artã din Bulevardul Elisabeta. În ultimele trei luni, galeria a fost teatrul unor evenimente de marcã, precum expoziþiile pictorilor
Aurel Nedel ºi Maria Uþã Chelaru, expoziþia de carte iniþiatã de Editura Militarã, la care se adaugã itinerarele culturale organizate lunar de Radiodifuziunea Românã. Însã, expoziþia maestrului Sabin Bãlaºa a fost caracterizatã
de directorul Cercului Militar Naþional, locotenent-colonelul Marian Ghica,
ca fiind “evenimentul anului”.
Evenimentul de joi, 20 octombrie, a
demonstrat cã, cel puþin în opinia protagonistului, chiar dacã ora exactã în
cultura românã se dã de la Bucureºti,
ceasul se întoarce de la Iaºi: “Meritã sã
vã spun cã Iaºul este capitala culturalã a
românilor”, declara maestrul Sabin
Bãlaºa. Acolo, trebuie sã scapi cu fuga,
pentru cã vin mii ºi mii ºi zeci de mii de
oameni sã vadã artã, sã vadã culturã.
Pentru cã aºa s-a nãscut misterul acesta,
pe pãmânt românesc, acolo a fost efervescenþa. Umblã niºte îngeri pe dealurile
acelea ale Moldovei, se plimbã acolo, e
un spectacol sufletesc, un vulcan!”
Referindu-se la arta lui Sabin Bãlaºa, criticul Valentin Ciucã remarca
originalitatea picturilor sale, mai ales acum, când trãim într-o epocã a playback-ului în toate domeniile, inclusiv cel artistic. “Vreau sã vã spun cã, dupã
opinia mea, în zilele acestea, în lumea aceasta, cred cã degradãrile de tot
felul fac ca, între altele, sã glosãm pe tema culturii play-back”, opina
Valentin Ciucã. “Din acest punct de vedere, Sabin Bãlaºa este originalul ºi
originarul. Este exemplarul prim. Este un om care, încã mai crede în valoare
ºi mai crede în marile mituri pe care am fãcut tot ce am putut ca sã le distrugem”.
ªi totuºi, picturile sale, arta lui, nu este doar pentru iniþiaþi. Pentru cã,
nici unul dintre semenii noºtri, în care pâlpâie un strop de simþ artistic, nu
poate trece indiferent peste albastrul abisal al tablourilor lui Sabin Bãlaºa, pe
lângã formele evanescente, ca de abur, dintre care rãsare întotdeauna albã ºi
purã – femeia. Or, în ceea ce priveºte atracþia noastrã cãtre frumos, maestrul
Bãlaºa o considerã ca fiind un dat genetic. “Mã bucur atunci când vine cineva la mine ºi îmi spune: «Eu nu mã pricep la artã, dar îmi place!»“ spunea la
vernisajul expoziþiei. “Cum sã te pricepi? E urât lucru sã te pricepi la profesia celuilalt. Nici eu nu mã pricep la profesia altuia. Sunt ºi oameni proºti,
cãrora, dacã li se aratã o pânzã goalã sau niºte drãcii expuse... ºi li se spune:
«Pãi nu te pricepi!», se complexeazã!” “Fiecare om, care e valid, ºtie cã e
înzestrat genetic ºi cã ce-i place lui, aia e frumos. Eu vã asigur cã nu trebuie
sã vã pricepeþi la artã sau, dacã vã ºi pricepeþi în plus, nu stricã. Dar... trebuie sã o receptaþi!”
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro
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O victorie decisivã
(urmare din nr. trecut)

La 14 iunie 1805, Nelson pleacã din Antile spre Europa în
urmãrirea lui VILLENEUVE, ajungând la 17 iulie la Gibraltar. Negãsind aici flota adversã pleacã spre Canalul Mânecii
la 24 iulie. Va ajunge în portul PORTSMOUTH, la 19 august,
crezând cã misiunea lui s-a terminat ºi va trebui sã aºtepte în
Canalul Mânecii.
Primul lord al amiralitãþii engleze, îi va ordona lui Nelson
sã porneascã din nou spre Gibraltar, astfel cã amiralul englez
având marca arboratã la catargul navei de linie VICTORY
(100 de tunuri), face joncþiune cu escadra amiralului Calder
ºi ajunge, cu 27 de nave de linie, la 5 octombrie în faþa portului CADIZ. Aici descoperã, în sfârºit, flota franco-spaniolã
de sub comanda lui VILLENEUVE. Dupã bãtãlia de la Capul
FINISTERE, Napoleon îi va transmite amiralului francez
ordinul sã plece imediat spre Canalul Mânecii. Împãratul
francez nu a înþeles niciodatã cã o escadrã de nave nu poate fi
mutatã dintr-un loc în altul ca un escadron de cavalerie.
Amiralul francez va trece la executarea ordinului primit.
Însã, identificã în Canalul Mânecii forþe navale britanice
superioare. Considerând cã nu poate ajunge la BREST fãrã
luptã, hotãrãºte sã meargã la CADIZ, unde ancoreazã la 19
august. Aflând acest lucru, Napoleon are un acces de furie.
Planul de invazie pregãtit nu mai putea fi dus la îndeplinire.
Va ordona demobilizarea flotilei de la BOULOGNE la 30
august 1805, iar la începutul lunii septembrie VILLENEUVE
primeºte ordin sã pãrãseascã portul cu prima ocazie favorabilã ºi sã se îndrepte spre NAPOLI. VILLENEUVE, devenit
indezirabil în ochii împãratului, este înlocuit la 17 septembrie
cu vice-amiralul ROSSILY, care trimis la CADIZ primeºte
instrucþiuni sã pãrãseascã portul, numai atunci când va fi
sigur cã nu se va întâlni cu escadrele engleze. Între timp Nelson soseºte cu flota sa în faþa portului CADIZ.
VILLENEUVE este complet demoralizat. Intrat în dizgraþia lui Napoleon, care i-a pus la îndoialã curajul ºi loialitatea, recurge la o soluþie extremã: forþarea blocadei ºi
acceptarea luptei cu escadra englezã la prima ocazie. Ocazia
se va ivi pe 18 octombrie. ROSSILY încã nu sosise, iar VILLENEUVE nu cunoºtea noile ordine ale împãratului.
Napoleon nu l-a mai informat despre modificãrile planului
sãu ºi aceastã mare eroare avea sã-l coste pe împãrat
pierderea flotei într-o singurã zi, iar 10 ani mai târziu, tronul.
Nelson dispunea de 27 de nave de linie ºi 6 fregate, cu

2314 tunuri, în timp ce VILLENEUVE avea 33 de nave de
linie, dintre care 18 spaniole, sub comanda amiralului Gavina
ºi o artilerie numãrând 2856 de tunuri.
La 9 octombrie, Nelson, la bordul navei amiral VICTORY,
expune în faþa amiralilor ºi a comandanþilor de nave planul
sãu de luptã cunoscut sub numele de „Memorandum”. Planul
prevedea executarea atacului cu escadra împãrþitã în douã
linii de ºir paralele, care sã acþioneze perpendicular pe linia
de nave inamice, adicã în „dublu T”. În timp ce una din linii
îºi va concentra atacul asupra unei pãrþi din escadra inamicã,
cealaltã linie de nave va împiedica, printr-o serie de manevre,
partea de nave neangajate sã vinã în ajutor. Planul tactic
expus de Nelson în detaliu era perfect, dar presupunea
respectarea riguroasã a semnalelor transmise de la nava amiral. Nelson îºi va încheia Memorandumul cu cuvintele:
„Comandanþii de nave trebuie sã-ºi dovedeascã curajul ºi
setea de glorie, bineînþeles, respectând semnalele transmise
de amiral. Comandantul care nu este în acþiune, nu este la
postul sãu”.
VILLENEUVE, cu toatã demoralizarea sa, a intuit planul
lui Nelson de distrugere a ariergãrzii, menþionând pe larg
acest lucru în ordinul sãu de luptã. Nu avea însã nici timpul ºi
nici oamenii pregãtiþi pentru a-l contracara. Avea dificultãþi ºi
cu spaniolii. În primele ore ale dimineþii de 18 octombrie îºi
va pune în miºcare flota cu intenþia de a forþa blocada ºi a se
îndrepta spre Gibraltar. Lupta va deveni inevitabilã. Vântul
adie uºor, astfel cã în prima zi reuºesc sã pãrãseascã portul
doar 8 nave, toatã flota ieºind în larg abia la 20 octombrie.
Imediat englezii adoptã formaþia de luptã pe douã linii ºi pornesc în urmãrirea flotei franco-spaniole.
În ziua de 21 octombrie 1805 la orele 11.00 în zona Capului Trafalgar cele douã flote iau contactul. Primul care intrã
în luptã este amiralul englez. Nava VICTORY angajeazã lupta
cu nava spaniolã, SANTISSIMA TRINIDAD (cea mai puternicã navã a timpului) ulterior va schimba puþin drumul la tribord ºi strãpunge linia inamicã printre navele BUCENTAUR
(nava amiralului francez) ºi REDOUTABLE.
Intrã în luptã ºi cea de-a doua linie englezã, comandatã de
cãtre amiralul COLLINGWOD. Duelul de artilerie este foarte
puternic. Însã combativitatea echipajelor engleze îºi spune
rapid cuvântul. Englezii sunt net superiori ca pregãtire de
luptã faþã de francezi ºi spanioli. La ora 13.30 avantajul
englezilor este atât de mare, încât nu mai existã dubii asupra
învingãtorului. La catargul mare al navei-amiral a flotei

engleze este ridicat semnalul: „Anglia aºteaptã de la fiecare
sã-ºi facã datoria”. O salvã trasã de VICTORY aduce pe
BUCENTAUR într-o situaþie grea, lovindu-i arborada. Dar
intrã în acþiune cãpitanul LUCAS, comandantul navei REDOUTABLE, care îi vine în ajutor, angajând pe VICTORY din
bordul opus. Catargele prova ºi centru ale navei amiral
engleze cad sub tirul precis al tunurilor navei franceze. Este
rândul navei de rãzboi engleze TEMERAIRE sã vinã în ajutorul navei amiral, care deschide un foc nimicitor asupra lui
REDOUTABLE, omorându-i aproximativ 200 de oameni. În
timpul angajamentului dintre VICTORY ºi REDOUTABLE,
un marinar aflat la post pe catargul mare al navei franceze
vede un ofiþer în mare þinutã, cu pieptul plin de decoraþii,
plimbându-se pe puntea lui VICTORY. Este însuºi Nelson,
care refuzase sã asculte de sfaturile subalternilor sãi ºi sã-ºi
acopere decoraþiile ºi epoleþii cu o manta. Marinarul francez
îºi dã seama imediat cã i se oferã ca þintã însuºi amiralul ºef
al flotei angleze. Calm, duce puºca la ochi ºi trage. Nelson,
lovit în ºira spinãrii, se va prãbuºi pe punte. Trei ore mai târziu, se stinge din viaþã unul dintre cei mai mari amirali ai
tuturor timpurilor. Comanda flotei engleze va fi preluatã de
cãtre amiralul COLLINGWOOD.
Moartea lui Nelson va fi crunt rãzbunatã, dezastrul flotei
adverse fiind aproape total. În jurul orei 17.00 bãtãlia ia
sfârºit cu victoria deplinã a englezilor. Aliaþii pierd 18 nave
din care 17 sunt capturate, 2600 de morþi sau rãniþi ºi 7000 de
prizonieri, (printre ei aflându-se ºi amiralul VILLENEUVE),
în timp ce englezii au 449 de morþi ºi 1214 rãniþi.
Dupã bãtãlia de la Trafalgar, corpul neînsufleþit al lui Nelson a fost dus la Londra, fiind înmormântat la catedrala Sfântul Paul. O piaþã din Londra poartã numele locului bãtãliei
(Trafalgar Square), iar în mijlocul ei se înalþã o coloanã,
înaltã de 60 m, în vârful cãreia se aflã statuia lui Nelson.
VILLENEUVE, marele învins, nu va avea o soartã prea
fericitã. Luat prizonier, este dus în Anglia unde, dupã patru
luni, i se redã libertatea. Întors în Franþa, este gãzduit la un
hotel din RENNES. La 21 aprilie 1806 este gãsit împuºcat în
camera de hotel.
Victoria de la Trafalgar a pus capãt definitiv planului lui
Napoleon de debarcare în Anglia ºi, pe drept cuvânt, ea a fost
o „victorie decisivã”, Anglia rãmânând timp de 109 ani stãpâna necontestatã a mãrilor ºi oceanelor.
Preluare din „Confruntãri navale”- Vol.I. Ed. Militarã,
Bucureºti 1988.

Odiseea capului lui Mihai Viteazul
Evenimentele militare ºi politice care s-au petrecut în
þãrile române la sfârºitul secolului al XVI-lea au fost
urmãrite ºi înregistrate cu interes de opinia publicã europeanã.
Mii de scrisori, rapoarte, relatãri ºi alte surse de informare, pãstrate în arhivele de peste hotare ºi provenind de la
personalitãþi dintre cele mai diverse – împãraþi ºi regi, principi ºi arhiduci, preoþi ºi comandanþi militari, agenþi diplomatici ºi conducãtori ai miºcãrilor de eliberare din Imperiul
Otoman, fie ei admiratori sau adversari ai domnului român
Mihai Viteazul, reflectã diversele aspecte ale marilor sale
campanii, ale legãturilor sale diplomatice, tratatele încheiate
de viteazul voievod.
La sfârºitul lunii noiembrie a anului 1600, Mihai Viteazul
, împreunã cu cãpitanii sãi ºi aproximativ 7000 de oºteni,
pleacã din Þara Româneascã, îndreptându-se spre Praga,
unde se afla Curtea Împãratului Imperiului Habsburgic,
Rudolf al II-lea.
În ziua de 4 aprilie, dupã mai multe întrevederi cu
împãratul Rudolf al II-lea, Mihai pãrãseºte Praga ºi revine la
Viena, luând drumul þãrii. Împãratul îi încredinþase 100 000
taleri cu care spera sã plãteascã simbria a 6000 de pedestraºi
ºi 4000 de cãlãreþi pentru a se rãzboi cu otomanii. La 10
aprilie, ajunge la Viena, unde face un popas, tocmeºte
oamenii ºi, spre sfârºitul lunii, porneºte mai departe spre
Coºovia. Împreunã cu generalul italian Ferrante Gonzaga, va
pune la punct planul privind campania din Transilvania ºi
Þara Româneascã. La 20 mai 1601, la solicitarea expresã a
împãratului Rudolf al II-lea, Mihai va accepta sã se împace
cu generalul Giorgio Basta (adversar ireductibil al domnitorului român), omul de încredere al împãratului. Împreunã
pregãtesc campania din Transilvania, împotriva lui Sigismund Bathori. La 4 august 1601, Mihai îl va înfrânge pe
Sigismund în bãtãlia de la Gurãslãu. Din acel moment, drumul spre centrul Transilvaniei ºi, mai departe, spre Þara
Româneascã, de unde Simion Movilã fusese alungat de pe
tron de boierii fideli lui Mihai, era liber. Dar, marele voievod
nu ºi-a mai revãzut þara niciodatã. A pierit ucis din ordinul

generalului Basta. Pribegia lui s-a sfârºit în zorii zilei de 19
august 1601.
În acea zi de duminicã, pe Câmpia Turzii se va rostogoli
în pulbere capul lui Mihai Viteazul, asasinat miºeleºte din
ordinul unui mercenar italian. „ªi cãzu trupul lui cel frumos
ca un copac ºi rãmaserã creºtinii ºi mai vârtos Þara
Româneascã, sãraci de dânsul”. Cuvinte nãscute din durerea
unui mare admirator al lui Mihai Viteazul, vistierul Stavrinos, ºi consemnate în cronica þãrii de anonimul autor
muntean al “Istoriei lui Mihai Vodã”, care mãrturisesc, în
modul cel mai simplu ºi emoþionant posibil, simþãmintele
celor care l-au cunoscut direct ºi au luptat alãturi de „neînfricatul erou al creºtinãtãþii”.
Habsburgii nu numai cã nu au condamnat fapta lui Basta,
dar, în luna noiembrie a anului 1601, împãratul ºi miniºtrii
sãi s-au declarat „complet satisfãcuþi” de înlãturarea lui
Mihai.
O scrisoare trimisã de Ieremia Movilã la 1 septembrie
1601, lui Leon Sapieha, cancelar lituanian, menþioneazã: „Vã
mai înºtiinþãm de asemenea cu siguranþã cum cã Mihai Vodã
pieri la Turda în 19 a lui august ucis din ordinul lui însuºi
Gheorghe Basta, dintâi fu împuºcat, apoi i se tãie capul ºi
corpul s-a expus pe câmp deasupra unui cal mort ºi Gheorghe
Basta nu permise a-l înmormânta”. În versiunea lui ªtefan
Szamoskozy, ucigaºii au târât trupul lui Mihai afarã din cort
„ºi a zãcut trei zile gol la marginea drumului. Capul cu barbã
cu tot, l-au pus pe hoitul unui cal. În cele din urmã l-au
înmormântat niºte sârbi într-o groapã micã. Apare firesc o
întrebare. Cum a ajuns capul viteazului domnitor în Þara
Româneascã? În acest sens au apãrut mai multe versiuni. O
vom menþiona doar pe una, care este atestatã de un document
slavon inedit, un pergament bine pãstrat, având iniþialele ºi
monograma domneascã, împodobitã cu chinovar: „ºi apoi –
menþioneazã actul – rãposatul Mihail Voievod s-a întâmplat
acolo moarte, de a pierit. Iar întru aceea, sluga domniei lui
mai sus zisã, turturea, paharnic, el a furat capul lui ºi l-a dus
aici în þarã, de l-a slujit ºi l-a îngropat cu multã cinste, ca pe
un domn la mânãstirea din Deal, de la Târgoviºte”.

Mânãstirea Dealu avea sã fie supusã unor cumplite încercãri; mai întâi a fost devastatã de cãtre armata lui Gabriel
Bathori în 1610, apoi în 1690 de cãtre trupele generalului
habsburg, Donat HEISSLER. La toate acestea s-au adãugat
stricãciunile provocate de cutremure în anii 1793, 1802,
1829, 1839 ºi 1940. Reparaþii ale bisericii, mai importante au
fost efectuate de cãtre domnii Matei Basarab, Constantin
Brâncoveanu ºi Gheorghe Bibescu. În anul 1904, la stãruinþa
lui Grigore Tocilescu a fost schimbatã racla de sticlã cu un
chivot de bronz, pe care Nicolae Iorga l-a considerat total
necorespunzãtor: „un ieftin turnuleþ de metal purtând pe el un
medalion de cromolitografie, chipul lui Mihai”. Capul lui
Mihai a rãmas mai departe în chivotul lui Tocilescu. „În 1916
scrie N. Iorga – la intrarea duºmanului în þarã, doi profesori
pioºi au crezut cã trebuie sã apere relicva de noua profanare
a aceloraºi duºmani. Dusã la Iaºi, pe 11 noiembrie 1916, a
fost aºezatã la Mitropolie”. Cu aceasta, însã, odiseea capului
viteazului voievod nu s-a încheiat. Iorga zice mai departe:
„Dar rãtãcirile martirului nu se isprãviserã. Ca sã nu cadã
prinsã ºi aceastã ultimã frânturã din trupul sãu, Mihai trecu,
în zilele de supremã crizã, în Rusia”. Existã ipoteza cã ar fi
fost dus la Odesa sau la Chersan. În orice caz, relicva a stat
un an de zile în Rusia, revenind în condiþii necunoscute la
Iaºi, în luna noiembrie 1918.
În prezenþa regelui Ferdinand I, craniul a fost introdus
într-un sarcofag de marmurã ºi readus la Mânãstirea Dealu,
pe data de 25 august 1920. Pe lespezile sarcofagului fuseserã
scrise, în 1912, numele localitãþilor unde Mihai Viteazul a
purtat bãtãliile sale, precum ºi cuvintele „În aºteptarea
împlinirii scripturilor neamului”. Scripturile împlinindu-se,
capul lui Mihai ºi-a cãpãtat, în sfârºit, odihna refuzatã vreme
de trei secole.
Preluare din Enigme ale Istoriei Române de Paul ªtefãnescu.
Paginã realizatã de
Maior Gabriel PÃTRAªCU
patrascu.gabriel@forter.ro
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Europa a anunþaþ o misiune pe Venus
Agenþia Spaþialã Europeanã sperã cã misiunea de pe
Venus, cu o duratã de cinci luni, prima dupã 15 ani de
pauzã, va oferi indicii asupra modului în care creºte efectul de serã pe Terra. Luceafãrul este similar Pãmântului
în ceea ce priveºte dimensiunile, masa ºi, dacã þinem cont
de diastanþele cosmice, este cam la aceeaºi depãrtare de
Soare. Dar, dr. Andrew Coates, de la Colegiul Universitar londonez Mullard Space Science Laboratory spunea
cã, totuºi, “Sunt ... ºi mari diferenþe, precum temperaturile extrem de ridicate, norii de acid sulfuric, presiunea
enormã de la suprafaþã, rotaþia «inversã» în jurul axei, ºi
lipsa protecþiei oferitã de un câmp magnetic.”
Sonda, care costã aproximativ 150 milioane de euro
(600 milioane RON) va orbita în jurul planetei, în aprilie
2006, ocazie cu care va studia ºi misteriosul uragan turbionar de deasupra polilor. Venus Express a fost trimis în
spaþiu pe 26 octombrie de cãtre o rachetã Soiuz-Fregat,
lansatã de pe cosmodromul de la Baikonur din Kazahstan.

ªoareci telecomandaþi

Experþi de la centrul de cercetare a roboticii de la Universitatea Politehnicã Shadong din China au controlat
ºoarecii prin stimularea unor micro-electrozi implantaþi
în capul acestora. Animalele s-au supus unor comenzi
date de cãtre computer în succesiunea: “întoarce-te la
stânga”, “întoarce-te la dreapta” ºi “mergi înainte”.
Oamenii de ºtiinþã cred cã, în felul acesta, vor reuºi sã
vindece o serie de dizabilitãþi prin folosirea unor semnale
electronice care vor înlocui nervii deterioraþi.

Au fost zãrite sirene în Marea Caspicã
Niºte pescari au declarat cã au zãrit, în Marea
Caspicã, creaturi amfibii ce semãnau cu oamenii. Gafar
Gasanof, cãpitanul vasului Baku, un trauler azer, a
declarat pentru ziarul iranian “Zindagi” cã “Acea creaturã a înotat paralel cu vaporul pentru o lungã perioadã
de timp”. Potrivit ziarului, “omul mãrii” a fost reperat cu
o frecvenþã mai mare de când a început producþia pe platforma petrolierã din Marea Caspicã. Martorii oculari
spun cã humanoidul marin ar avea în jur de 1,75 m, o
constituþie robustã, stomacul ieºit în afarã, mâinile cu
degetele unite cu membranã ºi pãrul negru-verzui.

Un vechi strãmoº al omului
Oamenii de ºtiinþã spun cã au descoperit rãmãºiþele
fosile ale unuia dintre cei mai vechi strãmoºi ai noºtri
care mergeau în douã picioare. Postul BBC declarã cã
echipa de savanþi etiopieni ºi americani cred cã
rãmãºiþele fosile sunt mai vechi de un milion de ani.
Rãmãºiþele hominidului sau a omului primitiv au fost
gãsite în nord-estul Etiopiei ºi sunt compuse dintr-o tibie
completã, bucãþi din femur, coaste, vertebre, o claviculã,
pelvis ºi un omoplat complet. Situl arheologic este la
numai 50 de kilometri de locul unde a fost descoperit, în
1974, hominidul Lucy, ºi el în vârstã de 3,2 milioane de
ani.

Englezii au inventat un minispital
Tabloidul “The sun” informeazã cã oamenii de ºtiinþã
britanici au inventat o salã de operaþii mobilã alimentatã
prin celule solare.
Echipamentul este format dintr-o masã de operaþii,
care este destul de micã pentru a încãpea în douã cutii,
fiind proiectatã pentru a fi folositã în campanie sau la
dezastre.
Minispitalul conþine destul echipament pentru
chirurgie generalã, inclusiv operaþii de cataractã ºi tratamentul arsurilor grave.

Grupaj realizat de
lt. col. Dragoº ANGHELACHE
Sursa: www.ananova.com
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Criptografia computaþionalã (1)

Folosim Internetul din ce în ce mai
mult, avem cãsuþe poºtale, trimitem SMSuri, facem cumpãrãturi online, cu alte
cuvinte, generãm trafic de date. Acest trafic
poate conþine elemente importante pe care
nu am dori sã le vadã ºi alþi utilizatori ai
reþelei Internet.
Vulnerabilitatea reþelei Internet ºi, în
general, a reþelelor de calculatoare se manifestã pe douã planuri:
* posibilitatea modificãrii sau distrugerii informaþiilor;
* posibilitatea folosirii neautorizate a
informaþiilor.
Aici intervine criptografia. Criptografia
( kryptos - ascuns, logos – cuvânt) este
ºtiinþa care se ocupã de protecþia informaþiilor prin codificarea acestora. Existã douã
tipuri de sisteme de criptare:
* sisteme de criptare cu cheie secretã
( sau criptografia simetricã);
* sisteme de criptare cu chei publice
(sau criptarea asimetricã).
Sistemele criptografice simetrice sunt
caracterizate de:
* textul clar: mesajul original sau
informaþia de intrare pentru algoritmul
folosit la criptare (în cazul unui e-mail, tex-

tul clar este reprezentat chiar de conþinutul
scrisorii);
* algoritmul de criptare: executã
diferite substituþii ºi transformãri asupra
textului clar;
* textul cifrat: textul rezultat din
algoritmul folosit la criptare care are ca
intrare textul clar ºi cheia secretã; dupã
criptarea aceluiaºi mesaj poºtal aplicând,
pe rând, douã chei diferite rezultã douã
texte cifrate, diferite.
* algoritmul de decriptare: este
algoritmul invers algoritmului de criptare ºi
se aplicã textului cifrat împreunã cu aceleaºi chei de criptare pentru a obþine
mesajul original.
La baza sistemelor criptografice simetrice stau cifrurile elementare: transpoziþia
ºi substituþia. Cifrurile transpoziþie realizeazã o permutare a caracterelor din textul clar. Tehnica cifrurilor substituþie presupune cã literele din textul clar sunt
înlocuite de alte litere, de numere sau simboluri.
Caracteristica principalã a sistemelor
de criptare simetrice o reprezintã algoritmul de criptare. Acesta trebuie sã fie atât de
complex, încât, chiar dacã, sã zicem, cine-

Secrete Windows pentru începãtori

Tweak UI - un instrument
indispensabil

va a recepþionat mai multe mesaje de email criptate, sã nu descifreze textul criptat
sau sã gãseascã cheia secretã. În trecut,
criptografii au folosit algoritmi simpli asociaþi cu chei de securitate foarte lungi.
Pentru sistemele de criptare simetrice
un rol important îl reprezintã modul în care
se genereazã, transmite ºi pãstreazã cheia
secretã de persoanele participante la conversaþie. Problema fundamentalã este cea a
gãsirii unor modalitãþi de distribuþie sigurã,
periodicã, a cheilor criptografice.
Exemple de sisteme de criptografie cu
chei secrete, utilizate pe scarã largã în lume
sunt: AES (Advanced Encryption Standard), DES (Data Encryption Standard),
triple DES, IDEA4, RC2, RC4, RC55.
În numãrul urmãtor voi prezenta sistemele criptografice cu chei publice, acestea folosind un principiu diferit de cel al
cifrãrii clasice, adoptarea principiilor acestor sisteme constituind un moment foarte
important în evoluþia criptografiei computaþionale.
Locotenent ing. Cãtãlin CÂRSTEA
carstea.catalin@forter.ro

Supersoni c j aponez

Japonia, care sperã sã poatã pune la punct un succesor al
Concordului, a reuºit, la jumãtatea lunii trecute, un zbor de
încercare
al prototipului unui avion supersonic. Acesta a fost
Este oferit de Microsoft pentru personalizarea sistemului de operare, fiind unul din instrumentele care realizat de cãtre Agenþia de
Explorare
Aerospaþialã
alcãtuiesc PowerToys ºi pentru care Microsoft nu asijaponezã (JAXA). Prototipul
gurã suport tehnic.
are
o
lungime
de
12m ºi a
Cu ajutorul sãu, se poate impune sistemului sã permitã accesul automat la sistem în faza de iniþializare, atins dublul vitezei sunetului
inclusiv cu memorarea ºi introducerea parolei. Tot cu pe parcursul unui zbor de 15
acest instrument se poate opta dacã Windows lasã apli- minute.
Prototipul, ataºat la o
caþiile sã aibã sau nu acces prioritar la resurse. De
asemenea, se poate specifica felul în care Windows gru- rachetã, a fost lansat de pe o
peazã aplicaþiile în taskbar, atunci când funcþia de gru- ºinã de cale feratã ºi a fost
pare este acceptativã. Spre exemplu, primele ar putea fi propulsat la 18 km altitudine,
aplicaþiile mai puþin folosite, ori aplicaþiile cu mai multe unde a atins viteza supersoferestre deschise sau gruparea oricãror aplicaþii care au nicã, dupã care a aterizat cu
ajutorul unei paraºute.
deschise un numãr precizat de ferestre.
TweakUI se poate descãrca de la Aceastã lansare a avut loc
într-o zonã izolatã din Auswww.microsoft.com, unde se cautã Power Toys.
tralia. Testul precedent din
2004 s-a soldat cu un eºec.
Gripa aviarã
Cercetãtorii japonezi doresc sã punã la punct un avion supersonic comercial care sã facã legãtura între Tokio ºi Los Angeles
în patru ore. Pentru aceasta vor mai fi necesari încã zece-cincisprezece ani de lucru, timp în care se va îmbunãtãþi randamentul
avionului ºi se va reduce zgomotul motoarelor – o cerinþã prioritarã pentru avioanele de linie. În aceastã idee, a fost semnat un
Cum a putut virusul H5N1 sã se rãspândeascã în nor- acord cu Franþa, pentru a se lucra la un eventual succesor al
dul Chinei, în Mongolia ºi apoi în Serbia, înainte de a Concordului chiar dacã, în întreaga sa carierã de avion comeratinge Turcia sau România? Pãsãrile migratoare au fost cial, acesta nu a fost niciodatã rentabil.
prea repede desemnate ca vector ideal. Totuºi, rolul
Pare a fi, deci, destul de dificil ca pãsãrile bolnave sã poatã
pãsãrilor sãlbatice în aceastã epidemie de gripã aviarã este transporta virusul la mii de kilometri.
departe de a fi stabilit.
Descoperirea pãsãrilor sãlbatice moarte de H5N1 în
Este ºtiut de mai mult timp cã pãsãrile de apã sunt purtã- apropiere de lacul Qinghai, în nord-vestul Chinei, în aprilie,
toare de virusuri aviare de tip A, care se transmit la pãsãri de a început totuºi sã punã sub semnul îndoielii rolul pãsãrilor
curte precum gãinile, la care aceºtia pot deveni patogeni,
migratoare. La fel s-a întâmplat ºi în cazul lacului Erkhel
capabili
sã
din Mongolia. Migraþiile au devenit o explicaþie plauzibilã
infecteze toate þesu(sau convenabilã), chiar dacã, în apropierea lacului, virusul
turile
pãsãrii.
nu a fost detectat la nici o pasãre vie.
Genealogia
lui
Lucrãri de cercetare, în curs de desfãºurare ºi, în prinH5N1 nu este foarte
cipal, analiza eºantioanelor prelevate de la pãsãri din
bine cunoscutã, dar
China, la Qinghai, ne vor da, probabil, posibilitatea sã ºtim
este posibil ca un
mai precis rolul jucat de pãsãrile sãlbatice. În faþa acestei
virus mai puþin
incertitudini, fiecare þarã îºi ia propriile mãsuri de sigupatogen în circuranþã, una dintre acestea fiind, în Austria, cea de a izola
laþie, la pãsãrile de
pãsãrile domestice de posibilul contact cu cele sãlbatice,
apã din sudul
ceea ce nu înseamnã cã au fost neglijate celelalte cãi de
Chinei sã fi evoluat
propagare. Potrivit Agenþiei Franceze de Securitate Sanicãtre o formã foarte
tarã a Alimentelor, focarele de gripã aviarã detectate în
patogenã provocând faimoasa “gripã a gãinilor” în 1997 la Rusia ar corespunde rutei transsiberiene ºi nu celei ale
Hong Kong.
pãsãrilor migratoare. Cât despre cele petrecute în România,
Pânã în prezent, puseurile epidemice de H5N1 din Asia nu mai este cazul sã comentãm ºi aici.
nu corespund rutelor pãsãrilor migratoare. Mai mult, nu a
fost identificat nici un rezervor natural al acestui virus.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
Raþele ºi gâºtele sãlbatice au sucombat la H5N1 ca ºi gãinile.
anghelache.dragos@forter.ro

Incertitudine
în privinþa rolului
pãsãrilor migratoare
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Panzer, fazele întâi ºi a doua

SHOWBIZZ

Al doilea rãzboi mondial reconfigurat

Madonna a început sã
batã cluburile
Pe 22 octombrie, Madonna a creat un eveniment prin
susþinerea unui concert-surprizã în clubul New York
Luke and Leroy. Însoþitã de noul sãu producãtor Stuart
Price, de directorul companiei Maverick Records, Guy
Oseary, de purtãtorul sãu de cuvânt, Liz Rosenberg ºi de
impecabilul interpret Lenny
Kravitz, Madonna s-a dus la
microfon pentru a interpreta
în avanpremierã câteva dintre
noile sale cântece, într-un
club arhiplin. A fost un eveniment care aminteºte de debutul starului, când, într-un
incognito desãvârºit, învârtea
machetele pe platanele DJ-ilor new yorkezi, pentru a
testa publicul. “Confesiunile pe ringul de dans” au ieºit
pe 14 noiembrie. Dupã ce ºi-a interpretat noul single
Hung Up, la MTV Europe Awards, pe 3 noiembrie, la
Lisabona, Madonna a pleacat în Japonia, de unde va
reveni în Europa, la începutul lui decembrie, ca sã îºi promoveze noul LP.

Pink Floyd îºi face
debutul pe DVD
DVD-ul formaþiei Pink Floyd, London 1966-1967, va
ieºi pe piaþã cât de curând. Realizat de cãtre Peter Whitehead, acest document de epocã este o operã cultã pentru
toþi fanii Pink Floyd ºi pentru anii ‘60, în general.
În 1966, Peter Whitehead a
cerut unui grup tânãr, Pink
Floyd, sã înregistreze douã
piese pentru coloana sonorã a
filmului realizat despre Swinging London: Tonite Let’s All
Make Love in London. RDVul a fost fãcut în zilele de 11 ºi
12 ianuarie 1967 în studiourile Sound Technique pentru
înregistrarea pieselor Interstellar Overdrive ºi Nick’s
Boogie, în prezenþa producãtorului american Joe Boyd.
Aceste înregistrãri, în premierã absolutã, ale formaþiei Pink Floyd, la acea datã fãrã contract, se vor
regãsi pe DVD-ul Pink Floyd, London 1966-1967. Ca
bonus, sunt înregistrate extrase din participarea lor la festivalul 14 Hour Technicolour Dream, imagini de arhivã
cu John Lenon ºi Yoko Ono, interviuri cu Mick Jagger,
Peter Whitehead ºi David Cockney. Este o piesã pe care
orice iubitor de muzicã (bunã) care se respectã trebuie sã
o aibã în colecþie.

Mary J Blige în duet
cu Bono
Mary J Blige va reveni în
studiourile de înregistrare pe 6
decembrie cu un nou album
numit Reminisce. Coprodus de
cãtre Elton John ºi Dr Dre, cel
de-al 7-lea opus al divei soul/R&B rezervã câteva surprize! Prima ar fi piesa de antologie a formaþiei U2
(One), înregistratã în duet cu Bono, interpretul ºi liderul
grupului irlandez. Douã mari voci s-au întâlnit la un standard pop însã revãzut ºi presãrat cu ritmuri R&B. Este
interesant de urmãrit rezultatul!

Britney Spears
remixatã
La sfârºitul lui noiembrie,
Britney Spears, proaspãtã
mãmicã, va scoate un album de
remixuri. Printre marile sale succese revãzute de marii DJ-i
(Jaques Lu Cont, peter Rauhofer
etc.), se vor gãsi ºi piese inedite, ca And Then We Kissed
sau foarte noul sãu single Someday (I Will Understand).
În afarã de muzicã, Britney este ocupatã cu apropiata
lansare a noului sãu parfum Fantasy, creat de cãtre Elisabeth Arden. Piesa And Then We Kissed va fi ºi suport al
campaniei publicitare.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro
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Anul 2004 a fost anul în care s-au
lansat atâtea jocuri de stategie, încât timpul
pentru a le juca a devenit insuficient. Este
ºi cazul Codename: Panzers Phase One al
CDV Software Entertainment, o companie
germanã care a lansat mai multe titluri de
succes, printre care Cossacks 2, Blitzkrieg
sau Divine Divinity.
Cu toate cã un joc lansat cu un an în
urmã poate fi inclus la categoria “naftalinã,
cele douã variante oferã o mulþime de
unitãþi ce sunt disponibile pentru acþiune,
dintre care, peste 50 de vehicule, toate
urmând, pe cât se poate, linia graficã a
celor din al doilea rãzboi mondial. Mediul
înconjurãtor este, la rândul sãu, din punct
de vedere grafic, complet distructibil, iar
cele trei mari campanii oferã
suficient conþinut pentru a
satisface orice fan al
jocurilor de rãzboi ºi de
strategie. Cele trei campanii
single player au loc în
momente diferite, atât în
timp, cât ºi în spaþiu, pe
parcursul rãzboiului. Campania germanã urmãreºte invazia Poloniei,
Franþei ºi a U.R.S.S., cea ruseascã, înfrângerea nemþilor pe teritoriul sovietic, iar

campania aliatã urmãreºte evoluþia acestora dupã debarcarea din Normandia.
Spre deosebire de alte jocuri RTS,
Codename Panzers se apropie destul de
mult de realitatea unei arii de acþiune. Cu
mici excepþii, armata
cu care se porneºte la
atac
este
singura
disponibilã
pe
parcursul
misiunii
respective. Ocazional,
va exista suport armat
din partea unor bombardiere, a unor avioane de recunoaºtere
sau vor sosi câteva unitãþi în întãrire, însã,
în general forþele iniþiale rãmân singurele
pe care se poate conta. Fiindcã numãrul
unitãþilor este limitat, tactica
folositã face diferenþa între o
misiune reuºitã ºi una care
trebuie repetatã... Pentru a
face totul cât mai real,
vehiculele sunt la rândul lor
limitate ca muniþie, fiind
necesare camioane speciale
pentru a face plinul. ªi nici
aceastea nu dispun de resurse nelimitate.
Aceleaºi caracteristici le are ºi continuarea din vara lui 2005 a Codename

CINE RÂDE LA URMÃ?
La Radio Erevan, un
ascultãtor întreabã:
- De ce Adam ºi Eva au trãit
peste 800 de ani, iar astazi
omul nu trãieºte mai mult de
100 de ani?
Radio Erevan rãspunde:
- Deoarece, între timp,
medicina a progresat foarte
mult!

☺

La Radio Erevan, un
ascultãtor întreabã:
- Care a fost cel mai
nefericit ºi ghinionist om de pe
Glob?
Radio Erevan rãspunde:
- Iuri Gagarin, pentru cã
dupã ce a înconjurat globul
pãmântesc de ºapte ori, tot în
URSS a cãzut...

☺

La Radio Erevan, un
ascultãtor întreabã:
- Cine a fost Cristofor
Columb?
Radio Erevan rãspunde:
- Primul socialist; nu ºtia
unde merge, habar n-avea unde
se aflã ºi toate acestea pe banii
contribuabililor.

☺

TÃLMACI

AFIRMAÞIE

PROSPER

MÃSURA
LUI CUZA

O femeie pleacã, fãrã soþul
ei, în vacanþã în Caraibe. Nici
nu ajunge bine ºi face
cunoºtinþã cu un negru arãtos,
iar dupã o noapte de amor
înflãcãrat ea îl întreabã:
- Cum te cheamã?
- Nu pot sã-þi spun, îi
rãspunde el.
În fiecare searã ei se reîntâlnesc, fac dragoste, ea îl
întreabã acelaºi lucru, iar el îi
dã întotdeauna acelaºi rãspuns.
Într-o searã ea îi spune:
- Este ultima mea searã aici.
Mâine plec acasã. O sã-mi spui
totuºi cum te cheamã?
- Nu pot sã-þi spun, cã o sã
râzi de mine, zice bãrbatul.
- Hai spune, cã nu râd, n-am
de ce.
- Bine... Pe mine mã
cheamã Zãpadã.
Tipa începe sã râdã în
hohote, la care negrul furios îi
zice:
- Eram sigur cã o sã râzi de
mine, mai bine nu-þi ziceam...!
- Nuuu, mã gândeam cã
soþul meu n-o sã creadã când o
sã-i spun cã am avut 30 cm de
zãpadã, în fiecare zi, în
Caraibe...!!! (I.P.)

TRANSPIRAÞIE

IARBÃ DE-A
DOUA

ACUM!

ILEGALÃ

COADÃ
VORBITOR

ADUNARE
NE ASIGURÃ
SOFA
A PERMITE

ÎNSCRIS

AGRESATÃ

CORPURI
CEREªTI

PRISOS

SAU

SALINÃ

PLÃCERE

Verificaþi-vv ã
cunoºtinþele !

1. Construirea celor aproximativ 70 de piramide
egiptene, cunoscute pânã în prezent, dateazã din epoca
dinastiilor a III-a ºi a IV-a. Data construirii celebrelor
piramide de la Gizeh (11 piramide – 3 mari ºi 8 mici) este
dificil de precizat cu exactitate. Numeroasele cercetãri
efectuate pânã azi au stabilit cã ele au fost înãlþate în
perioada dinastiei a IV-a. Între ce ani este situatã aceastã
dinastie în cronologia Egiptului antic?
2. În ce împrejurãri se presupune cã a dispãrut statuia lui Zeus din Olimp, una dintre minunile lumii antice?
3. Când a avut loc primul campionat naþional de fotbal?
4. Care sunt pãsãrile care, scufundându-se dupã
hranã, înregistreazã un adevãrat record de adâncime?
5. Cum se numeau tarafurile care au cântat în 1889 la
Expoziþia Internaþionalã de la Paris? Când s-a cântat
„Ciocârlia”?
Rãspunsurile testului din nr. 20(184)
1. Chares din Lindos a modelat ºi turnat statuia,
bucatã cu bucatã, separat; acestea au fost, apoi, montate
direct pe amplasamentul definitiv. Artistul ºi-a putut
vedea întreaga operã abia dupã 12 ani, fapt pentru care,
unii cercetãtori îl socot a fi fost un mare inventator. Pentru a echilibra statuia, picioarele ei - care erau goale în
interior - au fost umplute, pe mãsurã ce construcþia se
înãlþa, cu enorme blocuri de granit, lãsându-se doar spaþiul necesar pentru o scarã metalicã în spiralã, ce urca
pânã în creºtetul statuii.
2. Uriaºa statuie a lui Zeus – ca ºi aceea a Athenei
Parthenos – era crisela fantinã, adicã executatã (dupã
tehnica vremii) din lemn îmbrãcat cu foi de aur ºi plãci de
fildeº. Pentru statuia Athenei Pharthenos se ºtie cã a fost
utilizatã o cantitate de aproximativ 1152 kg aur fin. Dupã
ce statuia lui Zeus a fost terminatã în atelierul lui Phidias,
a fost demontatã ºi transportatã, piesã cu piesã, în templu.
3. Prima legãturã maritimã regulatã între Europa ºi
America a fost înfiinþatã de Sir Samuel Conrad (17871865) în 1840. Societatea se numea Conrad Steamship
Company.
4. Primul vagon de dormit a fost cel construit de
George Pullman în 1863. Vagoanele de acest tip se mai
numesc chiar ºi azi „vagoane Pullman”.
5. Organele auditive ale greierului sunt situate pe
articulaþia picioarelor sale.
6. Nicolae IORGA, Cugetãri, 40.
Selecþie relizatã de maior Ion PAPALEÞ

PERU!

SUBITE

PAS

Locotenent-colonel
Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

DÂNSELE
ARMA
ALBINEI

FAC OALE

A PRÃJI

Panzers, intitulat simplu ºi sugestiv Phase
Two. Cei de la PC Magazine considerã cã
grafica ar fi ceva mai bine pusã la punct,
însã ideea care a stat la baza succesului
primului Panzers rãmâne aceeaºi. Chiar ºi
numãrul campaniilor a
rãmas constant, prima
desfãºurându-se însã în
Africa, “eroii” fiind italienii, cea de-a doua în
Italia ºi în Sicilia cu
armata americanã, iar
surpriza, cea de-a treia,
cu partizani iugoslavi. Ca ºi în primul joc,
o parte din frumuseþea acþiunii vine din
posibilitatea de a aborda prin metode
diferite obiectivele, fiecare având rute
alternative de rezolvare, atât ca locaþie, cât
ºi ca tacticã. Jocul poate fi achiziþionat de
pe www.gameshop.ro la preþul de 29,90
euro + TVA. Mai multe detalii, inclusiv
cerinþele de sistem, în pagina Web a revistei PC Magazine, la care se poate ajunge
din site-ul www.agora.ro

GOL

RÃSPUNSUL
INTEGRAMEI DIN NUMÃRUL TRECUT
N, P, O, O, S, SATISFÃCUT, TACITURNE,
DURATÃ, ODÃ, RAÞÃ, UTA, VAG, RÃNI, P, LABIL,
TOI, VENÃ, GROTÃ, TARÃ, OREZ, DETAªABILÃ.
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25 Octombrie
în cluburile de
radioamatori

Radioamatorismul este o activitate care, la noi în þarã,
îºi are originile prin anii 1926-1927, când s-a fãcut prima
transmisie radio de cãtre o persoanã necalificatã. În prezent,
aceastã activitate este coordonatã de cãtre Federaþia
Românã de Radioamatorism, al cãrei preºedinte este domnul Vasile Ciobãniþã. Potrivit dumnealui, la aceastã datã
activeazã, cu licenþã de la Ministerul Telecomunicaþiilor,
circa 6.000 de radioamatori, rãspândiþi în diferite cluburi.
Sunt oameni de diferite vârste ºi profesii. “Prin tradiþie,
majoritatea radioamatorilor au fost ostaºi sau cadre militare
din arma transmisiuni – remarca domnul Ciobãniþã. O armã
venerabilã, o armã înfiinþatã încã din timpul lui Alexandru
Ioan Cuza, o armã care îºi serbeazã ziua în fiecare an, la 14
iulie, când s-a înfiinþat, în arma geniului, acea subunitate de
transmisiuni. “
Domnul Ciobãniþã considerã cã existã o colaborare
deosebitã cu armata, în sensul cã Ministerul Apãrãrii
Naþionale a sprijinit membri federaþiei cu înlesnirea participãrii la diferite competiþii sau cu unele echipamente
scoase din dotare. “Am avut conducãtori ai federaþiei noastre distinºi generali sau colonei, oameni din conducerea trupelor de transmisiuni, prin tradiþie”, spunea dumnealui.
La aceastã datã, federaþia funcþioneazã ca asociaþie
nonguvernamentalã ºi în acest an, radioamatorii au cucerit
21 de medalii la campionatele mondiale de telegrafie
vitezã. Este adevãrat cã acest mod de transmitere este oarecum desuet, pentru cã acum sunt alte moduri de lucru, însã
a rãmas mãsura dexteritãþii în domeniu.
În dupã-amiaza zilei de 24 octombrie, Federaþia a organizat un concurs naþional (ºi cu participare internaþionalã)
dedicat, zilei de 25 Octombrie, care este o zi deosebitã ºi
pentru radioamatorii civili, nu numai pentru Armata
Românã. “Avem cluburi de radioamatorism în diferite garnizoane din þarã: Caransebeº, Iaºi ºi, bineînþeles, Ploieºti –
spunea domnul Vasile Ciobãniþã. Aici, la Cercul Militar,
existã un colectiv extraordinar de oameni pasionaþi, majoritatea subofiþeri sau ofiþeri în rezervã, care au activat în
cadrul forþelor armate, iar alþii au fost simpli soldaþi.”
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro

Garnizoana Bârlad în sãrbãtoare
Bârladul s-a afirmat în decursul timpului ca o
importantã garnizoanã militarã fiind un adevãrat avanpost la fruntariile de est ale þãrii. În acest oraº au avut
reºedinþa unitãþi militare diverse, în care s-au instruit
numeroase generaþii de tineri care aveau sã se remarce
pe câmpurile de luptã prin curaj, vitejie, sacrificiu ºi o
neþãrmuritã dragoste de þarã.
Amintim câteva dintre aceste unitãþi: Regimentul
12 Dorobanþi, Regimentul 2 Roºiori, Regimentul 10
Cãlãraºi, Regimentul 23 Artilerie ºi altele.
Stindardul
tricolor
purtat cu
vrednicie
ºi glorie
de
toþi
aceºti
înaintaºi
ai Garnizoanei
Bârlad
este preluat în mod simbolic ºi dus mai departe de militarii
Brigãzii 17 Artilerie „General Alexandru Tell” transformat în Regimentul 82 Artilerie Antitanc, astãzi
devenind Divizionul 82 Artilerie Antitanc.
Divizionul 82 Artilerie Antitanc continuã tradiþia
ºi faptele de arme ale Regimentului 3 Artilerie Grea,
unitate care a venit de la Bacãu, în Bârlad, în toamna
anului 1949.
Împlinirea, la 1 noiembrie 2005, a 90 de ani de la
înfiinþarea Regimentului 3 Artilerie Grea, unitate a
cãror tradiþii de luptã le continuã Divizionul 82 Artilerie Antitanc a constituit un fericit prilej de a omagia
pe cei care au înnobilat prin faptele lor arta mânuirii
traiectoriilor artileristice.
Cu aceastã ocazie, ziua de 5 noiembrie a fost o zi
plinã de manifestãri ce s-au desfãºurat în cazarma
Unitãþii Militare 01458 ºi la Cercul Militar Bârlad
(Ceremonialul militar ºi religios, vizitarea capelei militare, a expoziþiei de flori de toamnã, prezentarea
tehnicii din dotare, cu executarea unei misiuni de foc,
de cãtre o subunitate LAROM utilizând sistemul
A.C.C.S. – Combat., vernisajul Galeriei Comandanþilor, iar, la Cercul Militar, vizionarea expoziþiilor
de numismaticã, cartofilie, medalisticã ºi picturã,
vizionarea unui spectacol de teatru, respectiv muzical.
La aceastã activitate am fost onoraþi de prezenþa
autoritãþilor locale ºi a comandanþilor din cadrul tuturor eºaloanelor superioare.
Locotenent-colonel(r)
Marcel NÃSTASE
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“Am reuºit sã dovedesc cã am încredere în oameni”
Interviu cu comandantul Divizionului 205 Artilerie Antiaerianã locotenent-colonel Doru OSNAGA
— Domnule locotenent-colonel, vã rog sã ne spuneþi când aþi
ales cariera armelor?
— Acest drum sinuos al carierei armelor nu este nimic altceva
decât concretizarea visului adolescentului de paisprezece ani care, la
vârsta respectivã, în Târgu-Jiu fiind, privea subunitãþile Brigãzii 4
Artilerie antiaerianã Gorj, ducându-se la îmbarcare ºi plecând spre
poligonul de tragere Capul Midia. Atunci s-a conturat pentru prima
datã ideea îmbrãþiºãrii carierei armelor, aceasta cu atât mai mult cu
cât, în familie, sunt al doilea purtãtor de hainã militarã, primul fiind
tatãl meu, care, de altfel, mi-a fost ºi model, din acest punct de
vedere.
Primul pas în carierã l-am fãcut pãºind pe porþile Liceului militar
“Dimitrie Cantemir” din Breaza, în anul
1976. Aici am învãþat primele taine ale
acestei nobile meserii, ulterior, am continuat studiile, dupã primii doi ani petrecuþi la
Breaza, la Craiova, unde, în anul 1978,
împreunã cu alþi colegi, am pus bazele,
noului, reînfiinþatului, Liceu militar “Tudor
Vladimirescu”, reînnodând astfel, peste
timp, o tradiþie mai veche a “cetãþii banilor”, aceea de a genera tinere vlãstare
pentru ºcolile militare. În anul 1980, dupã
absolvirea, ca primã promoþie, a Liceului
militar “Tudor Vladimirescu”, am continuat
visul, visul acela de a fi rachetist ºi artilerist
antiaerian ºi am ales ªcoala militarã de
ofiþeri activi “Leontin Sãlãjan” din Braºov,
pe care am absolvit-o în anul 1983. Moment
de rãscruce de altfel în carierã, în sensul în
care atunci trebuia sã fac o alegere, ce specialitate sã urmez ºi unde anume sã-mi
desfãºor sau, mai bine spus, sã-mi încep
activitatea? Rezultatele obþinute pe
parcursul ºcolarizãrii mi-au permis sã-mi
aleg o specialitate mai deosebitã, rachetele antiaeriene ºi, de asemenea, garnizoana. Pot spune, fãrã sã greºesc, cã m-am nãscut ca
rachetist antiaerian în garnizoana Craiova, loc în care, cu mici întreruperi, îmi desfãºor activitatea ºi în prezent. Dupã anul 1983, mi-am
desfãºurat activitatea, pânã în anul 2000, în garnizoana Craiova, cu
excepþia perioadei 1990-1992, în care am urmat cursurile Academiei
de Înalte Studii Militare, Facultatea de aviaþie ºi apãrare antiaerianã.
Pe parcursul carierei, atât timp cât am lucrat în cadrul Regimentului
de rachete antiaeriene CUB, am îndeplinit funcþii, de la comandant de
pluton, pânã la ºef Birou pregãtire de luptã (actualul Birou operaþii ºi
instrucþie). Dupã anul 2001, am lucrat, pentru o perioadã de aproximativ un an de zile la Statul Major al Forþelor Terestre în cadrul
secþiei Doctrinã ºi instrucþie, biroul Doctrinã ºi regulamente.
Un alt moment de referinþã în activitatea mea l-a constituit anul
2001 când am fost numit comandant al unui regiment nucleu de la
Târgu-Jiu, reuºind astfel ca, dupã douãzeci ºi cinci de ani, sã mã
întorc din nou acasã. Din anul 2003, pânã în prezent sunt comandantul Divizionului 205 artilerie antiaerianã, din Brigada 2 Infanterie
“Rovine”.
— Viaþa militarã, dupã cum ºtim cu toþii, este foarte grea! Cum
a reacþionat familia? Care a fost rolul ei în carierã?
— Este un adevãr indubitabil cã viaþa unui militar este foarte grea,
presãratã cu multe renunþãri legate de viaþa de familie, multe plecãri,
multe aplicaþii, multe exerciþii ºi alte servituþi pe care suntem obligaþi, odatã cu depunerea jurãmântului militar, sã le respectãm. Din
acest punct de vedere, am avut un sprijin deosebit din partea familiei
ºi, cu aceastã ocazie, þin sã mulþumesc soþiei ºi copiilor, care au reuºit
sã înþeleagã faptul cã, pentru a reuºi în carierã, trebuie ca ºi ei, la un
moment dat, sã fie dispuºi sã facã anumite concesii, pot sã spun chiar
ºi anumite sacrificii. Datoritã sprijinului acordat de soþie, pot sã mã
mândresc cu doi copii care, la ora actualã, sunt pe drumul cel bun:
fata este studentã, în anul doi, la Facultatea de fizicã ºi informaticã,
bursierã ºi bãiatul, este elev în anul terminal la Colegiul “Fraþii

Buzeºti”
— Ce apreciaþi cel mai mult în relaþiile cu ceilalþi, atât subordonaþi, cât ºi superiori?
— Activitatea noastrã, ca militari, se bazeazã, în primul rând, pe
munca cu oamenii. Din acest punct de vedere, am apreciat ºi, la rândul meu, am reuºit sã dovedesc, prin exemplul personal, cã sunt în
mãsurã sã fiu loial, sã am încredere în oameni. De asemenea, cinstea
ºi corectitudinea sunt calitãþi esenþiale ale omului, responsabilitate ºi
seriozitate în îndeplinirea atribuþiilor de serviciu, specifice militarului. Am acordat, încã din perioada când eram comandant de pluton, o
atenþie deosebitã subordonaþilor, ca oameni, în primul rând. Acest
lucru se întâmplã cu atât mai mult astãzi, în calitate de comandant de
divizion.
Am încercat ºi, îmi place sã cred, cã am reuºit, sã stabilesc un climat de muncã bazat pe încredere reciprocã.
—
În legãturã cu activitãþile
desfãºurate de divizion anul acesta, ce ne
puteþi spune?
— Activitãþile Divizionului 205 Artilerie Antiaerianã în anul 2005 au fost multiple ºi foarte complexe, acoperind o gamã
largã de domenii. Amintim faptul cã,
începând cu ianuarie 2005, divizionul s-a
mutat într-o cazarmã nouã. Un alt moment
important în activitatea divizionului a fost
acela în care s-au organizat cursuri, în luna
martie, pentru cunoaºterea ºi întrebuinþarea
în luptã a complexului de rachete antiaeriene CA95, urmat de recepþionarea ºi
luarea în primire a complexului CA 95,
concomitent cu pregãtirea tragerilor de
luptã cu rachetele antiaeriene în poligonul
“Capu Midia” ºi pregãtirea unei grupe de
rezerviºti, prin concentrare, cu scoatere din
producþie.
Luna mai, practic, a încununat munca,
divizionul participând la trageri de luptã în
poligonul “Capu Midia”, unde am obþinut
rezultate foarte bune, ºi s-a realizat botezul focului pentru rachetiºtii
antiaerieni de la complexul CA 95. Acestea au fost principalele
activitãþi din domeniul pregãtirii de luptã.
Un alt moment de început pentru divizion a fost acela al stabilirii
unor relaþii bilaterale, în domeniul relaþiilor umane, nu cel al
pregãtirii de luptã, cu o echipã de militari germani, de la o unitate de
rachete antiaeriene Patriot, care în perioada 09-22 iunie 2005 s-au
aflat în garnizoana Craiova pentru îngrijirea mormintelor eroilor germani cãzuþi în primul rãzboi mondial.
Alte repere au fost constituite de executarea activitãþilor curente,
aplicaþii, exerciþii, trageri cu armamentul de infanterie ºi, bineînþeles,
pregãtirile pentru aniversarea a 40 de ani de la înfiinþarea divizionului.
Am participat cu efective la exerciþiul multinaþional “ROMEX
2005” ºi, de asemenea, avem efective semnificative, pentru o unitate
de sprijin de luptã, care participã la acþiuni în teatrele de operaþii din
Afganistan, cu Batalionul 26 “Scorpionii roºii”ºi din Irak, cu Batalionul 20 “Scorpionii negri”.
— Legat de semnificaþia zilei de 9 octombrie ce ne puteþi spune?
— Aceastã datã reprezintã un moment de referinþã în istoria
divizionului. Anul acesta s-au împlinit 40 de ani de când divizionul
poartã denumirea de 205 Artilerie Antiaerianã. Menþionez faptul cã
divizionul a fost înfiinþat la 2 octombrie 1951.
La ora actualã, toatã tehnica pe care divizionul o are în dotare este
de producþie româneascã, o tehnicã competitivã, lucru de care am
reuºit sã mã conving, împreunã cu subordonaþii, cu ocazia tragerilor
de luptã executate în poligonul “Capu Midia”. De asemenea, corpul
de cadre este relativ tânãr ºi profesionalizat. Subliniez faptul cã, în
acest moment, nu avem încadraþi militari în termen, toate funcþiile
fiind ocupate de gradaþi profesioniºti.
A consemnat sublocotenent Daniel NISTOR
Foto: locotenent Cristian CÃNUCI

Muscelenii apreciaþi în Kosovo
Dislocat în teatrul de operaþii Kosovo, de pe data de 10 august
a.c., detaºamentul ROFND XI constituit din vânãtori de munte
musceleni, îºi îndeplineºte misiunile sub comandã italianã în cadrul
TASK FORCE „AQUILA” în localitatea Gorazdevac.
Misiunile executate de musceleni în cele aproximativ trei luni de
prezenþã activã în Kosovo, au dus la efectuarea a peste 55.000 de
kilometri cu tehnica din dotare ºi au constat în executarea de
patrulãri auto de prezenþã ºi patrule de recunoaºtere, organizarea
unui punct de control trafic permanent ºi a unor puncte de control
trafic temporare, executarea unor misiuni de monitorizare a activitãþilor în aria de responsabilitate. Totodatã, au fost îndeplinite
numeroase misiuni de aprovizionare logistice ºi de asistenþã medicalã.
Cu toatã aceastã multitudine de misiuni îndeplinite cu succes,
tehnica ºi autovehiculele detaºamentului muscelean sunt în totalitate
operative datoritã responsabilitãþii echipajelor ºi a profesionalismului de care dau dovadã militarii grupei de întreþinere tehnicã, comandatã de m.m. Alin BONDOC.
În funcþie de particularitãþile terenului ºi misiunile încredinþate,

acþionând independent, ori în cooperare cu camarazii italieni, vânãtorii de munte musceleni continuã îndeplinirea cu succes a misiunilor
în Kosovo. Permanent, efectivele detaºamentului ROFND XI au
demonstrat o foarte bunã pregãtire a acþiunilor, siguranþã ºi profesionalism, fapte scoase în evidenþã de aprecierile oficialilor militari
ºi civili fãcute cu prilejul vizitelor în zona de responsabilitate a
detaºamentului român.
Pentru menþinerea unui nivel optim de pregãtire în conformitate
cu cerinþele teatrului de operaþii, militarii români desfãºoarã concomitent cu executarea misiunilor, pregãtire militarã generalã ºi
specificã.
ªi, pentru cã în ziua de 3 noiembrie a fiecãrui an, vânãtorii de
munte români sãrbãtoresc ziua de naºtere a acestei arme atât de
îndrãgitã în Armata României, le dorim tuturor camarazilor care slujesc în aceastã armã, sã fie sãnãtoºi ºi, de pe culmile performanþei ºi
ale profesionalismului, sã poarte faima armatei române pe toate
meridianele.
Cãpitan Laurenþiu SMINCHIªE

